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Abstract 

 

Via kulturskribenters sätt att hänvisa till andra kulturella fenomen kan allt från kultursyn 

till läsartilltal utläsas. I denna uppsats kommer det redogöras för svenska 

kulturjournalisters bruk av kulturreferenser. Avsikten är att undersöka varför 

kulturskribenterna använder sig av detta grepp, vad de anser vara god kultur, hur läsarna 

tilltalas och hur referenser som bryter barriären mellan hög- och populärkultur används. 

Detta kommer att granskas utifrån ett kultursociologiskt perspektiv och de teorier som 

kommer appliceras på frågeställningarna är Pierre Bourdieus teorier om habitus, fältet 

och det kulturella kapitalet. Till det tillkommer ethosdiskussioner och resonemang kring 

den implicite läsaren och den implicite författaren. Materialel består av dagstidningarna 

Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladets kultursidor under en 

nyhetsvecka. Undersökingen har både kvantitativa och kvalitativa aspekter.   

Resultaten visar att kulturreferenser i de flesta fallen är en rent estetisk utsmyckning av 

en text, alternativt används för att sätta in ett ämne i en viss historisk kontext. Detta kan 

vara ett sätt för skribenten att stärka sin trovärdighet. Vanligtvis refereras det till 

företeelser som är inom samma kulturella sfär som det som avhandlas, därefter är 

referenser till företeelser som förknippas med ett högre kapital vanligast. Att referera till 

kulturyttringar med ett lägre kulturellt kapital är ytterst ovanligt.  

Det som förknippas med ett högt kulturellt kapital betraktas oftast som bra kultur och när 

populärkulturella ämnen pryds med sådana referenser är det ett sätt att stärka det 

populärkulturella ämnets värde.

Nyckelord: Kulturreferenser, kulturjournalistik, Bourdieu, habitus, ethos, högkultur, 

populärkultur, Thor Modéen, kapital
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1. Inledning 

Kulturreferenser. Det att hänvisa till andra kulturella fenomen har blivit något av svenska 

kulturskribenternas favoritgrepp. Varje vecka fyller hundratals referenser av alla slag de 

svenska dagstidningarnas mest prestigefulla kultursidor. I Svenska Dagbladet kan man 

bland annat läsa följande:  

”Michel Hazanavicius är en fransk filmregissör av litauisk-judisk börd. Inte ens 

Michael Douglas lyckades uttala hans namn rätt när 2012 års regi-Oscar 

delades ut i februari i år.”1 

Citatet är hämtat från ett porträtt av den i år flerfaldigt oscarsbelönade regissören Michael 

Hazanavicius. Senare får vi även reda på att 1927-1928 är den portugisiske regissören 

Manoel De Oliverias favoritfilmår. Det går att ställa sig många frågor utifrån detta stycke. 

Varför används Michael Douglas som exempel? Brukar han kunna uttala svåra utrikiska 

namn? Varför är det intressant att veta vilket år De Oliveira tyckte att det gjordes bäst 

filmer?  

Någon form av betydelse torde det åtminstone ha. Annars hade det rimligtvis aldrig 

nämnts. För som alla slags journalister skall kulturskribenter bland annat sträva efter att 

göra sig förstådda. 

1.1 Kulturreferens 

En kulturreferens är en hänvisning till något annat kulturellt fenomen. Fenomen kan såväl 

betyda upphovsman, verk, karaktär eller rörelse. 

Till kulturreferenser räknar jag dock inte in uppräkningar av en person eller konstellations 

tidigare verk. Detta ser jag som bakgrundskapitel där det inte finns något slags 

jämförelseled mellan det som beskrivs och det som det hänvisas till, eller till att sätta in 

den i ett visst sammanhang.  

                                                           
1 SvD 9/3 2012 
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I strikt teknisk mening är det givetvis möjligt att detta också kan betraktas som ett slags 

kulturreferens, men de håller en så självklar plats i en artikel att det åtminstone inte är värt 

att undersöka bruket av sådana närmare då dessa åtminstone fyller andra funktioner än 

hänvisningar till andras verk. 

Referenser till personer utanför kultursfären är inte intressanta för just den här 

undersökningen. 

1.2 Syfte  

Jag vill studera svenska kulturjournalisters bruk av kulturreferenser. Jag vill mena att detta 

är intressant då valet av kulturreferenser förklarar hur skribenterna betraktar sina läsare 

och vilka förkunskaper de tros ha.  

Därför blir syftet med denna uppsats att undersöka vilken syn av god kultur och vilken syn 

på läsaren som kan utläsas utifrån skribenternas bruk av kulturreferenser. 

Mitt syfte är däremot inte att på något vis hävda att kulturreferenser är något som har med 

bra eller dålig journalistik att göra 

1.3 Frågeställningar 

För att besvara undersökningens syfte har jag lyft fram fyra frågeställningar: 

Vilken funktion för texten fyller kulturreferenserna? 

Hur används referenser som bryter barriären mellan hög- och populärkultur? 

Vilken bild av läsaren och skribenten produceras genom bruket av kulturreferenser? 

Vilken syn på god och dålig kultur återspeglas i kulturreferensbruket? 

2. Teori 

För just min uppgift, att undersöka kulturreferenser, torde ett kultursociologiskt perspektiv 

vara att föredra. I synnerhet då relationen som faktiskt undersöks är den mellan kultur och 

samhälle, vilken är den som kultursociologer normalt försöker utforska. Franske sociologen 

Pierre Bourdieu ses ofta som en auktoritet på ämnet, och utvecklade ett flertal teorier 
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kring samspelet mellan hög- och populärkultur. I följande kapitel kommer således 

Bourdieus funderingar och åsikter kring habitus, fältet och det kulturella kapitalet att 

användas.  

Detta kommer att kompletteras med Aristoteles ethosteorier som en brygga mellan mitt 

material och Bourdieus teorier. Därtill tillkommer några rader kring begreppen implicit 

läsare och implicit författare att benämnas.  

2.1 Habitus 

Fundamentalt i Bourdieus teorier är habitusbegreppet. Bourdieu definierar habitus som en 

”strukturerande struktur” och en ”strukturerad struktur” och kan kortfattat beskrivas som 

de sammanhängande dispositioner som avgör hur en människa handlar i en given situation 

i den sociala världen. Det är med andra ord en typ av orienteringsprincip.2 En människas 

habitus är något trögrörligt som omvandlar ens egenskaper till en livsstil och avgör vad som 

är brukligt inom en viss social sfär.3 Med andra ord är det en aktörs habitus som avgör vad 

som är brukligt och lämpligt inom sin sociala kontext.  

Habitus verkar i detta fall vara en typ av tillhörighet, eller samhörighetskänsla som också 

präglar en människas sätt att tänka. Som på sätt avgör var en människa hamnar i den 

sociala hierarkin.4  

Med anknytning till habitus är det då intressant att undersöka vad som anses vara lämpligt 

att skriva om inom kulturjournalistiken och om det kan finnas några slags tabun inom just 

det fältet.  

2.2 Kulturellt kapital 

För Bourdieu inskränker sig inte kapitalbegreppet till enbart ekonomiskt kapital, utan det 

kan yttra sig på fler sätt. Dels finns socialt kapital, vilket ungefär kan liknas vid kapital i form 

av vänner och bra kontakter. Och därtill finns kulturellt kapital, vilket betyder ingående 

                                                           
2 Bjurström 1997: s 197 
3 Bourdieu 1993. S 298 
4 Gripsrud. 2002. S 95 
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kännedom om god smak och kultur. Bourdieu använder termen ”smak” i bemärkelsen 

”förmågan till omedelbara och intuitiva omdömen om estetiska kvaliteter”.5 

De olika kapitalformerna är dock inte fullständigt separerade, utan högt ekonomiskt och 

socialt kapital är att betrakta som en förutsättning för att kunna tillskansa sig ett högre 

kulturellt kapital. Ett högt kulturellt kapital avgör också en person status i samhället i stort. 

Kortfattat kan kulturellt kapital liknas vid ett mått över en aktörs förtrogenhet med 

kulturen. Kulturellt kapital är något som förkroppsligas inom en persons habitus. En person 

som är väl bevandrad inom kulturen och bekant med, och har åsikter om, allmänt 

accepterade upphovsmän inom någon typ av kultur anses ha högt kulturellt kapital och kan 

därmed betraktas som kultiverad.  

Bourdieu menar att det kulturella fältet är strängt hierarkiserat. Det som avgör vad som är 

konst och vad som inte är det beror på skaparens drivkrafter. Distinktionen där blir då 

mellan det kommersiella och det icke-kommersiella. Det är den motsättingen som är den 

drivande kraften bakom större delen av de omdömen som görs om alla typer av konst.6 

Men kulturellt kapital inskränker sig inte enbart till kunskaper om kulturhistoria. Att kunna 

föra sig i vissa sammanhang, och att kunna uttrycka sig på ett lämpligt vis är också 

manifestationer av det kulturella kapitalet.   

Kulturellt kapital kan kanske sägas vara avgörande för var en människa står i någon typ av 

hierarkisk ordning. Hur högt ens kulturella kapital är torde dock inte påverka en persons 

förmåga att analysera ett populärkulturellt fenomen då det inte är ett mått på en 

människas förmåga att resonera. 

Bourdieu menar att skillnaden mellan de kommersiella och icke-kommersiella 

produktionsfälten, och de konsumtionsfält dessa är anknutna till är identiska med de 

skillnader som erkänns officiellt och registreras. 7 Sålunda blir en förutsättning för att en 

                                                           
5 Bourdieu 1993. s 247 
6 Bourdieu 1993. S 168 
7 Bourdieu 1993. S 169 
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kulturyttring skall kunna legitimeras att den integreras i ett icke-kommersiellt 

produktionsfält.  

På detta sätt inkorporeras det kulturella kapitalet i en aktörs habitus. Högre kultur innebär 

ett förnekande av ekonomiska förutsättningar. På samma sätt utestänger dessa 

mekanismer de som inte besitter, eller inte hunnit utveckla en habitus som anpassats till 

den tro som fältet produceras.8  

Det är dock något vanskligt att oifrågasättandes överföra Bourdieus tankar om det 

kulturella kapitalet på dagens svenska kulturjournalistik. Bourdieus exempel är hämtade 

från 1970 års Frankrike och vad som ansågs vara fint då, och i ett förmodligen än strängare 

hierarkiserat samhälle än dagens Sverige. Det finns självfallet yttringar från den tiden som i 

dag sällas ägnas någon tanke, på samma sätt som nya yttringar av kultur som anses fina 

dykt upp efter den tiden. Därtill kan även vissa kulturyttringars kulturella värde ändras över 

tid. 9
 

2.3 Fält 

När Bourdieu talar diskuterar han sällan i termer om samhället, i ställer föredrar han att 

diskutera om sociala fält. Ett socialt fält är enligt den bourdieuska läran en grupp av 

människor som förenas av något slags gemensamt intresse, eller en ekonomisk eller 

kulturell status. 10 

Bourdieu själv beskrev fältet i följande ordalag ” Att vara filosof är att behärska den del av 

filosofins historia som man är tvungen att behärska för att kunna bete sig som filosof på ett 

filosofiskt fält.” 11 

 

De olika fälten är separerade av varandra och förhållandevis isolerade och vad som 

betraktas som bra eller dåligt inom respektive fält är bedömt utifrån olika måttstockar 

anpassade efter fältet i fråga. 

                                                           
8 Bjurström 1997. S 197 
9 Bjurström 1997. S 110 
10 Bourdieu 1984. S 2 
11 Bourdieu 1984. S 3 
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Skulle detta överföras på fältet journalistik torde detta betyda att det sannolikt finns vissa 

normer som måste genomsyra yrkeskåren för att arbetstagarna skall kunna betraktas vara 

professionella i sin utövning. 

Det skall dock påpekas att fält inte behöver vara motsvarigheter till olika typer av 

yrkesutövande. Utan är en arena där olika aktörer försöker mästra en viss problematik och 

få ett erkännande inom sitt fält. Något som utmärker fälten är att det ofta råder en klar 

konsensus om vilka inställningar och attityder som är godtagbara inom vederbörande fält.12  

För att kunna säga sig vara en del av ett fält krävs att den behärskar de normer och 

arbetssätt som är förhärskande inom fältet i fråga. Även positionen som kulturjournalist 

definieras av arbetsmetoder och invanda beteenden som utgör regler som måhända är 

tänjbara men inte möjliga att upphäva, utan att personen ifråga själv upphäver sin position 

som journalist.  

Erik Neveu och Rodney Benson har applicerat Bourdieus fältteori på journalistiken. Enligt 

dessa skall det journalistiska fältet betraktas som en del av maktens fält som främst 

tenderar att kretsa kring vilka som besitter en större mängd kapitalvolym, vare sig den 

volmen är ekonomisk, social eller kulturell.13 Det journalistiska fältet är dock inte avskilt 

från det kulturella. Journalistik är en betydande kraft både när det gäller småskalig 

alternativ konst och kultur, som när det kommer till omfattande kulturella 

massproduktioner. 

Just detta fall angränsar dock till även till litteraturens fält, där litteraturkritikerna borde 

placeras. Det är dessa som har pondusen, smaken och kunskapen att fälla relevanta och 

auktoritära omdömen gällande vilken kvalitet ett viss litterärt verk håller. Övriga yttringar 

av kultur, såsom musik eller dramatik verkar Bourdieu inte tala lika utförligt om men det är 

självfallet troligt att samma princip kan appliceras på dessa.   

 

 

                                                           
12 Bourdieu 1997. S 98 
13 Benson & Neveu 2007. S 5 
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2.4 Ethos 

Som en brygga mellan föregående två teorier och kulturjournalistiken skulle Aristoteles 

ethosbegrepp kunna användas. Ethos är en integral del av den aristoteliska 

argumentationsteorin. En annan intressant del av Aristoteles argumentationsteori är 

exempelvis begreppet logos, som syftar till argument som åkallar förnuftet. Logos är 

förvisso ett medel som lämpar sig väl för att undersöka medietexter, men då min 

undersökning kretsar kring referenser mellan hög- och populärkultur är sannolikt inte 

förnuftsargument de mest väsentliga, då fenomenet i sig är irrationellt. 

Jostein Gripsrud beskriver ethos som ett känslomässigt övertalningsmedel och är ett väl 

beprövat grepp inom så olika sfärer som talskrivande, journalistik och reklammakande. Det 

kan te sig på olika vis, men skall alltid, om det utförs rätt, vara ett instrument för 

trovärdighet. 14  

För att framstå som trovärdig finns det ej enbart ett vis att handla på. Det viktigaste är att 

vara påläst. Ett exempel kan vara att hänvisa till auktoriteter, en väl arrangerad text kan 

även göra att textförfattaren, eller talaren, framstår som en auktoritet på sitt område. 

Syftet med journalistik är övertyga läsaren om att det verklighetsförslag som skribenten 

ställer sig bakom också ackurat överensstämmer med verkligheten. Även om studien inte 

är något slags argumentationsanalys vill jag ändå mena att det är verktyg som är nära 

förknippat med åtminstone vissa typer av kulturella referenser. 

Magdalena Nordenson menar att ethos för en skribent främst grundar sig i läsartilltalet. För 

att en läsare skall vara villig att ta till sig det som en skribent skriver om skall skribenten 

lägga sig på samma nivå som sin läsare.15 Om inte får läsarna svårt att identifiera sig med 

texten och sålunda också svårt att till sig dess budskap. 

 

 

                                                           
14 Gripsrud 2011. S 210 
15 Nordenson 2008 s. 193  
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2.5 Implicit läsare och implicit författare 

Den implicite författaren är den föreställning om den verklige författaren en läsare bidar 

sig genom en läsning av en text, menar Gripsrud.16 Denne behöver inte nödvändigtvis ha 

några likheter med den egentlige författaren. Bidragande till skapandet av den implicite 

författaren är de indikatorer en författare ger i sin text. Vad som räknas in till indikatorer 

förtäljer icke Gripsrud. Men det vore märkligt om inte kulturreferenser är en indikator av 

sådant. 

En implicit författare är något som döljer sig bakom texten. Och föreställningen om en 

norm. Det skulle kunna sägas vara hur bilden av hur den riktige författaren vilka ge av sig 

själv.17 I fallet kulturreferenser blir detta tydligt utifrån hur författaren väljer ut sina 

referensobjekt vad författaren uppfattar som god kultur.  

Gripsrud menar att den implicite läsaren är föreställningen om läsaren. Vilka värderingar, 

normer och inställningar denne tros inneha. 18  Detta behöver inte nödvändigtvis 

överensstämma med hur läsare ser ut i verkligheten. Men kortfattat kan den implicite 

läsaren sägas vara den person som författaren riktar sin text till.  

Magdalena Nordenson använder förvisso sig inte av begreppet implicit läsare, men 

uttrycker likartade tankar när hon mer initierat skriver om relationen mellan läsare och 

skribent när det kommer till dagstidningar. Hennes bok Opinionsjournalistik handlar, som 

namnet anger, om enbart just opinionsjournalistiken.  

Denna typ av journalistik är så integral inom kulturjournalistiken att den är värd att nämna. 

Hon skriver om vad som utmärker just dagstidningarnas syn på sina läsare och hur denna 

skiljer sig från magasinens. På ett magasin är lejonparten av läsarskaran initierade i det 

ämne som det skrivs om. Men på dagstidningen är målgruppen heterogen såtillvida att 

både initierade och människor med enbart ett visst samhälls- eller kulturintresse utgör 

                                                           
16 Gripsrud 2011 261 
17 Gripsrud 2011 261 
18 Gripsrud 2011 262 
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läsarna.19 Utifrån denna ansats blir det då intressant att undersöka vilken jargong och vilka 

koder som faktiskt används av skribenterna i fråga. 

2.6 Tidigare forskning 

Efter att grundligt inspekterat internet och inte fått några relevanta träffar har jag dragit 

slutsatsen att kulturskribenternas bruk av kulturreferenser sannolikt inte varit föremål för 

utredning särdeles många gånger tidigare. Det närmaste jag funnit är en uppsats i 

journalistik från Södertörns högskola där det fokuseras på ämnet.  

Den uppsatsen behandlade hur kulturreferenser som bryter barriären mellan olika genrer 

används. Enligt denna kunde referenser användas för att stärka recensentens trovärdighet, 

för att skapa samhörighetskänslor, för att skapa nostalgikänslor och för att förklara 

resonemang. Dessutom kan kulturreferenser också användas som ett slags retoriskt 

instrument. 20 

Jostein Gripsrud har undersökt förhållandet mellan hög- och populärkultur i 

kulturjournalistiken. Främst diskuterar han begreppet ren och barbarisk smak i sin bok 

Mediekultur och mediesamhälle. Med ren smak menar han att uppskatta det som anses 

vara värt att uppskatta enligt de som säger sig förfoga över ett omfattande kulturellt 

kapital. Han menar att folk med ett större kulturellt kapital anser sig ha tillåtelsen att 

beskriva all typ av kultur, och det ter sig som att det blivit allt mer accepterat för de med 

högt kulturellt kapital att analysera konstformer som inte vanligtvis förknippas med ren 

smak. Det motsatta förhållandet. Att folk med lägre kulturellt kapital skall kunna väntas ha 

en åsikt om det som betraktas som högkulturellt vore att vänta sig för mycket.21 

Massmedieprofessorn Karl Erik Rosengren har kartlagt ett likartat fenomen. I en rapport 

från 1983 undersökte han förekomsten av nämningar av författare i litteraturrecensioner i 

svensk dagspress mellan 1953 – 1976.22 

                                                           
19 Nordenson 2008. S. 193 
20 Kukkola Settervik & Hultgren Svensson 2010 
21 Gripsrud 2011.s 101 
22 Rosengren 1983 s 36 
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Noteras skall dock, att Rosengrens undersökning enbart handlar om bokrecensioner och 

inga andra delar av kulturjournalistiken. Under denna tid fanns det ett snitt på en referens i 

ungefär 61 procent av de undersökta recensionerna. Tendensen var att, med undantag för 

något enstaka år, det relativt sett blev ovanligare, men antalet olika författare det 

refererades till ökade kraftigt.23 Således kan det sägas att skribenternas referensramar 

verkade bli vidare ju längre undersökingen fortskred.  

När det kommer till populärkulturella referenser inom litteraturfältet visar Rosengrens 

undersökning däremot att dessa, tvärtemot det generella mönstret, blev allt vanligare. När 

de sista recensionerna undersöktes 1975 var ungefär 15 procent av alla referenser till 

detektiv- eller science fiction-romaner, en fördubbling sedan 1953. 24  

Rosengren undersökte förvisso inte sina recensioner kvalitativt, utan hans främsta mission 

var att undersöka hur utbrett det var. Men menar ändå att den främsta anledningen till 

sådana referenser förmodligen var att skribenten sannolikt ansåg det finnas element i den 

recenserade boken som denne också förknippar med den författare som denne refererar 

till, på detta sätt kan referenser också betraktas som ett slags kulturell indikator. 

Rosengren anlade också ett slags gatekeeper-perspektiv på sin undersökning. Gatekeeper, 

portvakten, är en metafor det guvernerande och filtrerande av idéer och värderingar som 

genomsyrar massmediesamhället. Detta torde i sammanhanget betyda att det, åtminstone 

när Rosengren gjorde sin studie, fanns strukturer som avgör vilka referenser som kan 

betraktas som acceptabla. 25 

3. Metod 

Jag tänker använda mig av en metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag. Detta för 

att både undersöka frekvenser och kunna avgöra vilka textuella funktioner som 

referenserna innehaver. Vissa intressanta aspekter av kulturreferensbruket, såsom 

läsartilltal, är synnerligen svårmätt med kvantitativa metoder, varför det också är av vikt att 

använda sig av en ansats till kvalitativ analys. 

                                                           
23 Rosengren 1983 s 206 
24 Rosengren 1983 s 36 
25 Rosengren 1983 s 17 
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3.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Som metod har jag valt mig av en kvantitativ innehållsanalys, inspirerad av Kimberly 

Neuendorf. Den kvantitativa innehållsanalysens utmärkande drag och förtjänster 

diskuteras utförligt i hennes bok ”The content analysis guidebook”. Fokus i en kvantitativ 

innehållsanalys ligger på artiklarnas manifesta innehåll. Syftet med metoden är att finna 

tendenser i ett stort material. Därför är syftet med en kvantitativ innehållsanalys snarare 

att summera än att detaljerat förklara mekanismer. 26 

Finns ett stort material är det lätt att finna samband och räkna frekvenser och för att 

undersöka hur utbrett ett visst språkbruk, i detta fall kulturreferenser är, är en kvantitativ 

innehållsanalys den enda egentligt fullgoda metoden att använda. Därför föll valet på just 

detta slags metod. 

I undersökningen kommer jag dels försöka ta reda på totalmängden av kulturreferenser 

genom att enbart räkna förekomsten av dessa. Därtill kommer ett mer raffinerat system 

tillkomma som också är inom ramen för den kvantitativa undersökningen. Detta 

kodschema kommer att diskuteras mer ingående senare i kapitlet. 

När väl materialet granskats och jag låtit applicera kodschemat på materialet torde det inte 

vara särdeles svårt att ta fram tillfredsställande statistik utifrån materialet. Förutsatt att 

kodschemat är väl avvägt och att jag identifierat indikatorer på vad som är relevant för 

mina frågeställningar. 

I min analys utgör referenserna analysenheterna, och varje enhet utgörs alltid av enbart en 

kulturreferens. 

 

 

 

 

                                                           
26 Neuendorf 2001 s 15 
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3.2 Definitioner 

Hög- och populärkultur är allmänt betraktade som förhållandevis vaga och svårdefinierade 

begrepp. Därför är det av stor betydelse att jag redogör för i vilken kategori jag kommer att 

placera mina referenser. Resonemangen kring hög- och populärkulturbegreppen är direkt 

hämtade från Pierre Bourdieu. 

3.2.1 Högkultur 

Bourdieu menade att det främsta kriteriet för högkulturalitet är exklusivitet. Den riktar sig 

inte till den stora massan utan till den kultiverade eliten och är allmänt betraktat som 

högkultur. Bourdieu själv angav följande som exempel på högkultur: opera, klassisk musik, 

klassiska litterära verk, teater, old masters-konst, Nobel- och Goncourtpristagare. 27 I min 

undersökning kommer samtliga kulturyttringar som faller in i dessa kategorier att klassas 

som högkulturella. Som högkulturella kommer sålunda enbart dessa kategorier klassas. 

3.2.2 Populärkultur 

Populärkultur är enligt detta synsätt massproducerad kultur som tilltalar många, men att 

drivkraften bakom skapandet av kulturyttringarna främst är av kommersiell art. Det 

genomgående exemplet Bourdieu ger på detta är popmusik, stora filmproduktioner, 

deckare och andra storsäljare. Gripsrud, som utgår från Bourdieus teorier beskriver det 

som ”konst till för att begeistra majoriteten”. 28 Termen ”populärkultur” är emellertid inte 

hämtad från Bourdieu. Han föredrar att diskutera fenomenet som ”lägre kultur”. Utifrån 

vad jag vill undersöka känns den termen alltför negativt värdeladdad, då jag inte ämnar 

göra en undersökning av vad som är bra och dålig kultur. De exempel som Bourdieu angav 

är emellertid de enda jag tänker klassificera som populärkultur. 

Bourdieus termer känns i detta sammanhang alltför snävt för att enbart använda sig av just 

dessa begrepp. Därför har jag själv, via bearbetningen av materialet, lagt till ytterligare 

några begrepp: 

                                                           
27 Bourdieu 1992 s 290  
28 Gripsrud 2011 s 104 
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3.2.3 Mellanting mellan hög- och populärkultur. 

Det finns yttringar som både kännetecknas av popularitet och exklusivitet. Exempel på 

detta som återfanns i materialet är musikern Bob Dylan som är väldigt prisad men som 

ändå säljer i stora upplagor. Det som åsyftas är med andra ord personer som kultureliten 

tagit till sig, men ibland ändå räknas in i populärkulturen. Andra exempel är 

Nobelprisvinnarna Hemingway och Golding som också säljer i stora upplagor trots ett stort 

erkännande från kultureliten.  

Det som inte entydigt fyller kriterierna för hög- eller populärkultur kommer att sorteras in 

under rubriken mellanting. Detta för att jämförelsen mellan populär- och högkultur skall bli 

så tillförlitlig som möjligt.   

3.2.4 Folkkultur 

Allmogekultur som inte passar in i någon av de tidigare kategorierna. I materialet fylldes 

exemplen från denna kategori främst av folksagor, folkmusik och utställningar av 

exempelvis hemslöjd. Bourdieu fördjupar sig inte nämnvärt i denna typ av kultur, 

åtminstone inte vad jag känner till, men menar att det ändå skall förknippas med ett högre 

kulturellt kapital än exempelvis populärkulturen. 29   

3.2.5 Alternativ kultur 

Performancekonst, dödsmetall, avantgardekonst och obskyra hiphoporkestrar är yttringar 

av kultur som tillägnas medieutrymme, men ändå inte passar in i tidigare kategorier, därför 

tänker jag tillägna sådana expressioner av kultur en egen kategori som jag väljer att kalla 

för alternativ kultur. Med alternativ kultur avser jag kulturyttringar som vanligtvis inte 

förknippas med kommersiella förtecken och kan betraktas som exklusiv i bemärkelsen att 

den riktar sig till specifika invigda grupperingar. Men ändå inte kvalificerar in sig som 

högkultur.  

 

                                                           
29 Bourdieu 1992. S 290 
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3.2.6 Annat 

Det som inte faller in i någon av dessa kategorier. De allra flesta fallen av artiklar som 

återfinns i denna kategori är krönikor eller reportage som är svårplacerade på en 

kulturskala då de inte alltid avhandlar något tillräckligt specifik inom den estetiska kulturen. 

Ofta rör det sig om några allmänna resonemang kring någon typ av kultur, men som rör sig 

över kulturskalans gränser. Ibland behandlar de inte estetisk kultur över huvud taget. 

3.3 Operationalisering 

Jag har via omfattande begrundningar och pilotstudier kunnat identifiera några variabler 

som värda att undersöka närmare. När undersökningen är klar är det dock inte självklart att 

alla variabler kommer verka lika relevanta, varför resultaten från alla inte med 

nödvändighet kommer att presenteras närmare. 

De namn rubrikerna här bär är samma som kommer att finnas i eventuella tabeller. 

3.3.1 Tidning 

När det kommer till tidning finns det fyra alternativ: Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet. 

3.3.2 Kultur/artikel 

Vad för slags kultur som avhandlas i artikeln. De alternativ som finns är mestadels hämtade 

från de undersökta tidningarnas vinjetter. De är inspelad musik, litteratur, konst, film, tv, 

dans, konsert, opera, musikal, teater och annat.  

Sålunda finns det tre olika typer av levande musik (konsert, opera och musikal). 

Tidningarna verkar själva göra skillnad på dessa. Därför gör jag det också.  

Med inspelad musik menas både recensioner av skivor och artiklar eller reportage om 

någon musiker.  

I kategorin ”annat” ingår sådant som finns i kultursidorna men som inte passar in i något av 

de övriga facken. Exempel på detta är mode, datorspel och matlagning.  
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I konst ingår utställningar av alla slag. Även fotografi och Nordiska Museets 

allmogeutsällningar ingår där.  

3.3.3 Kultur/referens 

Med detta menas i vilket kulturfack som referensen skulle placeras. Alternativen som finns 

är: musik, litteratur, konst, film, tv, dans, teater och annat. 

3.3.4. Ämne/skala 

Var ämnet som avhandlas i artikeln skulle placeras på den skala som presenterades i 

teoridelen. Alternativen är Högkultur, mellanting mellan hög- och populärkultur, 

populärkultur, folkkultur, alternativ kultur och annat. 

3.3.5 Referens/Skala  

Var skulle referensen placeras på en sådan kulturskala. Alternativen är desamma som i 

föregående variabel. 

3.3.6 Artikeltyp  

Vad för slags artikel det rör sig om. Alternativen är: Nyhetsartikel, recension, notis, 

reportage, krönika och annat. De flesta fallen av annat var debattartiklar. Dessa var så få till 

antalet att underlaget inte var tillräckligt stort för att göra det till en egen kategori. 

3.3.7 Laddning 

Denna variabel kretsar kring referensen laddning. Är den positiv, negativ eller neutral. Finns 

det någon explicit uttalad värdering om referensen. Vad som avses är alltså om referensen 

talas om i positiva ordalag, inte om det behandlade ämnet gör det. 

3.3.8 Funktion 

Denna variabel handlar om vad skribentens syfte vara med referensen tycks vara. Jag har 

via min pilotstudie och egna funderingar kring kulturreferenserna identifierat några olika 

vis att använda sig av kulturreferenser: 
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Inspiration: Lyfts referensen fram som en viktig inspirationskälla till ämnet som avhandlas i 

artikeln. Det skall dock här påpekas att antalet kulturreferenser av detta slag var så få till 

antalet att de hädanefter inte kommer att ägnas något större utrymme. 

Beskrivande: Strikt deskriptiva referenser. Används referensen för att jämföra eller likna en 

viss företeelse med en annan. Referenser av typen: ”Det påminner stundtals om…” faller in 

i den kategorin.  

Till beskrivande referenser räknas dels referenser som syftar till att jämföra en produkt 

som en helhet med en annan. Men dessutom finns beskrivande referenser som används 

för att poängtera hur en viss detalj i ett nyutgivet verk, eller en viss detalj som skribenten 

iakttar under exempelvis en intervju, påminner om en välbekant situation från ett välkänt 

kulturellt verk. I undersökningen kommer det inte göras någon skillnad på dessa varianter.    

Estetisk: Är referensen främst en språklig utsmyckning. Tar skribenten in en figur från något 

annat kulturellt fenomen för att illustrera ett visst resonemang. I denna kategori återfinns 

referenser som inte används för att jämföra innehållet med något annat, utan snarare som 

ett estetiskt verktyg. Samtliga kulturreferenser är förvisso redskap för att göra en artikel så 

njutbar som möjligt att läsa och därför finns det givetvis inslag av estetik i alla slags 

referenser. Men i de av fallen fyller referenser primärt en strängt praktisk funktion, medan 

det i dessa fall snarare handlar om retorik eller semantik. De som inte gör det hamnar 

följaktligen i denna kategori. 

Historik: Ibland förekommer större kluster av kulturreferenser, som inte direkt kan falla in i 

någon av de nämnda kategorierna. Utan snarare används för att påpeka vad för slags 

konstutövare som brukar förknippas med en viss riktning eller för att bjuda på någon typ av 

historik.  Formuleringar som ”i en genre som vanligtvis brukar rörknippas med artister som 

xx är yy en frisk fläkt” passar in här. Historiska utsvävningar också synnerligen vanligt inom 

kulturjournalistiken 

I det sistnämnda fallet går det att diskutera kring huruvida denna genre egentligen är att 

betrakta som en kulturreferens i begreppet kulturreferens allra striktaste bemärkelse. Men 

jag väljer ändå att inkludera dessa. De används för att positionera något inom sin genre, 
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och sätter in det som undersöks i ett visst sammanhang. På sådana vis skapas en viss 

dynamik i texten 

3.3.9 Vad det refererades till 

Den sista variabeln är vad referensen anges som. Det finns fyra alternativ: 

Person: refereras det till en verklig person, alltså upphovsmannen/kvinnan/gruppen bakom 

ett visst verk. 

Verk: Refereras det till ett specifikt verk. 

Karaktär: Refereras det till en fiktiv karaktär. 

Fenomen: Refereras det till ett visst fenomen eller riktning.  

3.3.10 Förklaras referensen 

Med denna punkt menas om skribenten på något vis väljer att utvecklas sin referens mer 

ingående. Det finns tre alternativ: 

Ja: referensen förklaras ingående. 

Delvis: Det ges en kortare presentation av det som det refereras till, exempelvis vilken 

profession eller nationalitet som den refererades är av. 

Nej: referensen nämns enbart i förbifarten och utvecklas inte över huvud taget. 

3.4 Kvantitativ analys 

För att analysera och föra statistik av materialet för den kvantitativa analysen har jag 

använt mig av datorprogrammet SPSS. Detta då det är väl för att sortera uppgifter och för 

att beräkna samband och skapa tabeller.  

3.4.1 Tabeller 

För att avgöra om en tabell skall kunna tas på allvar kommer två nyckelbegrepp finnas som 

bihang till varje korstabell i uppsatsen. Dessa är Cramer’s V och signifikans och är 
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nödvändiga för att se om det finns några eventuella samband och hur starka dessa faktiskt 

är. 

Cramers V avgör hur starkt ett samband är. Ju högre Cramer’s V är desto starkare är 

sambandet. Cramer’s V beräknas efter en skala från 0.0 – 1.0. Är Cramer’s V över 0,1 finns 

det skäl att tolka det so att det finns ett samband. Är Cramer’s V över 0,3 brukar samband 

betraktas som starkt. Cramers V anger dock inte sambandets riktning. Både positiva och 

negativa samband ger samma utslag efter Cramer’s V. Det är självklart något som forskaren 

måste vara uppmärksam på. 

Signifikans är hur stor sannolikhet det är att ett samband uppkommit via slumpen. 

Signifikansnivån beräknas i tusendelar och skall vara så låg som möjligt. Är signifikansnivån 

0,005 eller lägre brukar sambandet betraktas som statistiskt säkerställt.  En signifikansnivå 

på 0,005 betyder att det fem tusendelars chans att det enbart är ett slumpmässigt 

samband. En låg signifikansnivå betyder hög signifikans.  

Tabellerna återfinns i bilagan. 

3.5 Kvalitativ analys 

För att närmare kunna under skinnet på referenserna är det i det närmaste ett måste att 

analysera dem något närmare. Detta för att närmare kunna identifiera vilka funktioner för 

texten som referensen har, vilken roll den spelar och hur referensen skall betraktas i ljuset 

av den funktion som kulturjournalistik och kulturkritik skall ha i en dagstidning. Samt visar 

det vilken plats skribenten väljer att ta i sin artikel eller recension.  

Det jag främst ämnar undersöka med den kvalitativa analysen är vilken funktion för texten 

referensen i fråga kan tänkas ha på ett närmare plan. Dessutom är jag intresserad at se hur 

exempelvis bilden av den implicite läsaren och den implicite författaren används och hur 

dessa kan utläsas utifrån referenserna. Just läsartilltalet är svårundersökt om man enbart 

grundar sin studie på kvantitativa undersökningar. 

I den kvalitativa studien använder jag mig av sju stycken eller meningar där 

kulturreferenser används för att se vilken roll de spelar för artikeln och vilka egenskaper 
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referenserna har. Dessa referenser har jag valt ut antingen om de på något sätt är 

representativa för fenomenet kulturreferenser i sig. Eller om de är intressanta av någon 

annan anledning. Tanken är dock att de skall kunna användas för att illustrera hur bruket av 

kulturreferenser är på svenska dagstidningar. 

De enda aspekterna jag undersöker med dessa är vilken funktion för texten referenserna 

fyller och hur referenser som bryter hög- och populärkulturbarriären används. 

4.  Material 

Materialet utgörs av kultursidorna hos Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och 

Svenska Dagbladet vecka 10 2012, i datum betyder detta mellan måndag den 5 mars och 

söndag den 11 mars 2012. Då estetisk kultur är ett notoriskt svårdefinierat begrepp har jag 

valt att räkna in allt som står på dessa sidor som kultur. Sålunda har allt redaktionellt 

material i kultursidorna nagelfarits under denna vecka. 

Kvällstidningarnas nöjessidor har jag dock utelämnat. Även om det verkar vara 

förhållandevis vanligt med kulturreferenser där med. Skulle dessa inkluderats hade 

sannolikt arbetsbördan blivit allt för stor då materialet förmodligen hade dubblerats. Det 

material jag fick anser jag, som redan påpekats, vara tillräckligt omfattande för att kunna 

dra slutsatser utifrån.  

Att valet föll just på dessa tidningar var för att dessa har störst upplagor i landet och är 

förhållandevis rikstäckande, även om det självfallet finns visst Stockholms-fokus i synnerhet 

i de två morgontidningarna.  

4.1 Möjliga mätfel 

Veckan som undersöktes var inte en normal vecka för kulturskribenterna. Dels var det final 

i melodifestivalen, vilket gjorde ett visst avtryck i innehållet. Dessutom inföll internationella 

kvinnodagen denna vecka. Samtliga undersökta tidningar vigde samtliga sidor åt just detta, 

varför det är möjligt att innehållet i tidningarna skiljer sig från valfri annan vecka. Då jag 

dock enbart tänker undersöka hur kulturreferenser används ser jag dock inget problem 

med detta. 
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Just denna problematik är över huvud taget svår att komma runt. Varje vecka har sina 

avvikelser. Strax därefter kom exempelvis påskveckan som också avviker sett till innehållet 

och dessutom har färre utgivningsdagar.  

Det tillsammans med den knapphändiga tid jag hade till mitt förfogande gjorde att den 

bästa lösningen var att ta den tidigaste möjliga veckan jag kunde för att garantera mig lång 

tid att bearbeta mitt material.  

Det finns även möjligheter att jag missat någon kulturyttring under materialstuderandet. 

Människor har i regel svårt att hantera och minnas information. Även om jag anser mig ha 

varit grundligt i studerandet av tidningarna kan självfallet möjligheten att något missats 

uteslutas. Det vore i sådana fall inte optimalt. Men då mitt material är så omfattande torde 

det inte ha någon större inverkan på resultaten. 

5. Resultat och analys 

5.1 Statistik 

Sammanlagt hittades 599 kulturreferenser hittas, vilket är en mängd jag är belåten med, då 

det finns tillräckligt för att dra statistiskt säkerställda slutsatser kring.  

De flesta referenserna fanns i Svenska Dagbladet, där 285 referenser kunde finnas. I 

Dagens Nyheter var motsvarande siffra på 227, i Expressen 53 och Aftonbladet 34 

referenser.  

Antalet artiklar totalt i Svenska Dagbladet var dock något färre än i Dagens Nyheter (165 i 

Dagens nyheter och 161 i Svenska Dagbladet). Detta ger ett snitt på 1,78 kulturreferenser 

per artikel i Svenska Dagbladet och 1,38 referenser i snitt per artikel i Dagens Nyheter. I 

Expressen ligger den siffran på 2,03 och i Aftonbladet 1,26. 

Med artikel avses här allt utom notiser. Det förekom förvisso ett fåtal kulturreferenser 

bland notiserna men sett till hur många notiserna var och hur få referenser det där kunde 

finnas vore det direkt fåraktigt att räkna med dessa.  Den mängden var så liten att den 

knappast skulle kunna kvantifieras utan att statistiken skulle riskera att bli alltför 

otillförlitlig. 
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En tänkbar teori till varför det skiljer sig så markant mellan morgontidningarna kan vara att 

de är olika beskaffade. Nyhetsartiklar är klart vanligare på Dagens Nyheter, 38 

nyhetsartiklar på DN jämfört med 11 på SvD. I stället ges reportagen större utrymme på 

SvD. 

Den stora skillnaden kvällstidningarna emellan kan troligast förklaras med att den 7 mars 

fanns ett reportage i Expressen som innehöll 28 referenser. Det reportaget tör dock 

betraktas som en extrem avvikelse snarare än någonting annat. Övriga dagar var inte 

skillnaden i referensmängd av några kasmiska dimensioner. 

Totalt var referenser till populärkulturella fenomen vanligast, det fanns 212 stycken, 

därefter fanns 157 som behandlade högkulturella. Denna spridning reflekterar 

förhållandevis väl artiklarnas spridning efter kulturskalan.   

Att det skulle finnas någon egentlig skillnad mellan de olika tidningarnas bruk av 

kulturreferenser verkar vara mindre trolig. En närmare titt på siffrorna gör gällande att 

skillnaderna inom varje genre är små. Mest sannolikt är nog att kulturreferenser är ett 

grepp som vissa journalister är mer förtjusta i än andra. För även på varje tidning ofta stora 

inbördes skillnader när det kommer till hur stora mängderna av kulturreferenser är. 

Dock skall det här tilläggas att kvällstidningskultursidornas osedvanliga beskaffning, 

nyhetsartiklar är exempelvis ytterst ovanligt bland dessa, gör att enheterna tidning inte är 

tillräckligt homogena för att ett kulturreferenssnitt enbart ska kunna vara tillräckligt för att 

dra några slutsatser gällande hur kulturreferensbruket skiljer sig mellan morgon- och 

kvällstidning. 

5.2 Referenser och artikeltyper 

I tabell 1 visas sambanden mellan artikeltyp och referensfunktion. Inspirationsreferenserna 

skall det inte dras för många slutsatser angående då mängden av dessa var så liten. Men i 

övrigt finns det flera klara tendenser. Beskrivande referenser är i regel förhållandevis 

ovanliga inom alla genrer med undantag för recensioner, där man finner nästan tre 

fjärdedelar av alla beskrivande referenser.  



 
 

22 

Förmodligen kan detta förklaras med att det just inom recensionerna är av största vikt att 

läsaren verkligen förstår hur det undersökta kulturfenomenet verkligen är skapat. Varför 

det är ett beprövat knep att förklara att det som undersöks påminner om ett sedan tidigare 

vida känt fenomen. Dessutom är ofta recensioner i de flesta fallen ganska korta och sällan 

längre än en mindre spalt. Estetiska referenser och historiska tenderar att kräva ett större 

utrymme, även om de självfallet inte behöver vara så i samtliga fall, vilket även visas i 

undersökningen. 

I fallen ”annat” och ”notiser” är det som synes också något vanskligt att vara alltför 

uttömmande gällande. Då referenserna i dessa fall var få, men det är ändå slående hur 

vanligt det är med historiska referenser bland dessa. 

I övrigt var resultaten mellan de olika genrerna ganska homogena. Historiska och estetiska 

referenser är förekommer ungefär lika ofta. De övriga typerna är över lag ganska sällsynta. 

Som synes är Cramers V högt, och anger att det finns ett reellt samband mellan artikel- och 

referenstyp. Dessutom är signifikansen hög. Resultat är sålunda inte en produkt av 

slumpen.  

5.3  Referensriktningar 

I tabell 2 visas inom vilken kultursfär det normalt refereras till och från. Den vanligaste 

typen av referenser är inom samma kultursfär som ämnet som avhandlas, därefter 

refereras det uppåt på kulturskalan. Av 212 referenser som fanns i artiklar som behandlade 

populärkulturella fenomen refererades det ungefär i 67 procent av fallen till andra 

populärkulturella fenomen. I 21 procent av fallen refererades det till högkulturella 

fenomen. Referenser i motsatt riktning var emellertid ovanligare. I enbart 4,5 procent av 

fallen refererades det till populärkulturella fenomen när det gäller artiklar som behandlar 

högkulturella. Annars verkar dessa mestadels förekomma i krönikor av mer raljant art.  

I tabellen utelämnas alla artiklar som inte är populär- eller högkulturella då dessa inte kan 

betraktas vara barriärbrytande i samma omfattning som referenser från nämnda artiklar. 

Referenser som inte är hög- eller populärkulturella ingår dock för at nyansera resultaten. 
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Cramer’s v är på 357, vilket betyder att sambandet är väldigt starkt. I det här fallet är det 

sannolikt skribenternas vilja att referera till samma kultursfär som artikelämnets som gör 

det så starkt. Men den stora skillnaden i referensriktning skall givetvis också beaktas. 

Signifikansvärdet är på 0. Det betyder att sannolikheten att sambandet skulle vara en 

produkt av slumpen är mindre än en på tusen. Därför är sambandet att betrakta som 

statistiskt säkerställt.  

Det är lätt att tro att det inte refereras till högkulturen ännu oftare på grund av att en 

förhållandevis stor del av kulturreferenser är menade som liknelser, och att dessa allt som 

oftast används inom samma kulturella sfär som det som artikeln i fråga handlar om. Det 

sistnämnda påståendet är förvisso korrekt, men referensriktningarna för 

liknelsereferenserna skiljer sig inte nämnvärt från mönstret för hur kulturreferenserna 

normalt används. Oavsett funktion så är en klar majoritet av samtliga kulturreferenser 

inom samma kulturella sfär som det avhandlade ämnet.  

5.4 Vad det refereras som 

Det klart vanligaste är att det som det refereras till är upphovsmän. I 62 procent av fallen är 

det på det viset. Därefter är referenser till verk vanligast (34 procent).  Referenser till 

fenomen och karaktärer är ytterst sällsynta. Det skall påpekas att de allra flesta 

referenserna till verk är vanligtvis delar av historiska referenskluster. Sådana analyseras 

närmare senare i detta kapitel. 

Detta är en bra indikator på hur skribenterna uppfattar sina läsare. I de allra flesta fallen är 

upphovsmannen ett för läsarna mer välbekant namn än något av dennes verk, eller ännu 

mer än en eventuell romankaraktär eller liknande. Vanligtvis är också den tillrefererade 

personen en inte helt okänd karaktär. Det skapar begriplighet i artikeln. En känd konstnär, 

författare eller musiker är sannolikt de flesta läsarna tillräckligt bekanta med för att veta 

vad denne brukar förknippas med för slags kultur, även om läsaren i fråga inte är bekant 

med några av vederbörandes verk.   
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5.5 Referensens laddning 

Det är synnerligen ovanligt med laddade kulturreferenser. Ungefär 83 procent (494) av alla 

är till synes neutrala. Av de laddade är 78 referenser (13 procent av alla referenser) positiva 

och 27 (5 procent) negativa.  

Av de som har en tydlig laddning är det slående hur många som är positiva. Av de positivt 

laddade referenserna är ungefär två tredjedelar till något högkulturellt fenomen. Ungefär 

var femte är till ett populärkulturellt fenomen. När det kommer till negativa referenserna 

är förhållandet i princip det motsatta. Två av tre negativa referenser är till 

populärkulturella fenomen. Ungefär var femte till ett högkulturellt. 

Den enda slutsatsen jag tycker det går att dra utifrån detta är att det högkulturella i de 

flesta kulturskribenternas ögon är det högkulturella det normativa, det eftersträvansvärda, 

medan populärkulturen i större omfattning får klä skott för de kulturyttringar som ses som 

undermåliga. 

I den kvalitativa analysen diskuteras laddade kulturreferenser mer intensivt. 

5.6 Barriärsprängande kulturreferenser 

5.6.1 Nedåtriktade kulturreferenser  

Normalfallet är, som redan slagits fast, att referera inom samma fält som det 

avhandlade ämnet, samt att referera till ett fenomen inom samma kultursfär 

som det som avhandlas, alternativt att referera till fenomen som normalt 

förknippas med kultur högre än det ämne som avhandlas. Men det finns 

undantag.  Följande utdrag är från en teaterrecension av Vilhelm Mobergs Din 

stund på jorden: 

”Elin Bornell, som bland många roller gör en bondkomisk krumelur 

av Alberts farbroder, en officer utrustad med ständig brännvinstörst 
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och dåliga vitsar. Man bara väntar på att Åsa-Nisse ska knacka på 

dörren.” 30  

Åsa-Nisse brukar vanligtvis inte förknippas med högkultur, utan är inom recensionskretsar en 

väl använd liknelse för något undermåligt och farsartat. Moberg däremot, har gått från att 

vara en folklig arbetarförfattare till accepterad inom finare kretsar. 

Det finns givetvis alltid ett visst uns tvivel i vilket fack någon skall sorteras in under, i detta 

fall antar jag att få skulle invända mot att det refereras nedåt. 

Referensen är egentligen inte negativ, utan snarare verkar skribenten vara sympatiskt 

inställd till både pjäsen karaktären Alberts farbror. Sannolikt anser skribenten att bondske 

karaktären Åsa-Nisse, som precis som Moberg är uppvuxen på den småländska vischan, 

skulle passa väl in i uppsättningen. 

Åsa-Nisse är sannolikt en tillräckligt välbekant figur i kulturkretsar för att läsaren skall ha en 

aning om vad som åsyftas. Dessutom utvecklas det vad i just Åsa-Nisse som gör att 

skribenten väljer att dra dessa paralleller: det är det bondkomiska, alkoholismen och de 

dåliga vitsarna. 

Därför verkar inte recensenten anse att det är av särdeles stor vikt att läsaren är en person 

som följer Åsa-Nisse serierna och har några specialkunskaper när det kommer till dessa, för 

det är inte ett fall av en jämförelse mellan kulturyttringen Åsa-Nisse och Din stund på 

jorden. 

Referensen är uppenbart lättsam, i en i övrigt relativt saklig och positiv recension. I detta 

fall framstår skribenten, utifrån sitt val av referensen, som kulturbeläst, men inte som 

särskilt kulturelitiskt lagd.   

5.6.2 Uppåtriktade kulturreferenser 

Ett typexempel på en referens uppåt längs kulturskalan kan återfinnas i Dagens Nyheter, 

där ungdomspjäsen Järnnatt analyseras. 
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"[Järnnatt] vill tvinga till tankar och oroa. Ibland blir den rent av lite Pintersk i 

sin förtätning”31 

Begreppet ”pintersk” plats på kulturskalan torde inte behöva diskuteras. Den 

Nobelprisbelönte dramatikern och poeten Harold Pinter brukar normalt räknas som en av 

högkulturens viktigaste aktörer. Järnnatt placerar jag under kategorin alternativ. 

De flesta med ett bredare kulturintresse är sannolikt väl medvetna om att det fanns en 

respekterad Nobelprisvinnande dramatiker som hette Harold Pinter. I det här fallet verkar 

dock författaren vänta sig att läsaren har detaljkunskaper om Pinters verk, i andra fall 

skulle det vara omöjligt att förstå vad som menas med pintersk förtätning. 

Detta är förvisso ett flagrant frånsteg från de riktlinjer som Magdalena Nordenson dragit 

upp då de utestänger en stor del av sin läsekrets. Däremot är det tveklöst så att skribenten 

i fråga här får ett tillfälle att visa upp sitt stora kulturella kapital i och med att utifrån denne 

klarar att applicera en välkänd och välansedd dramatikers verktyg på en modern, nyskriven 

pjäs.   

Jag har ingen avsikt att försöka reda ut vad begreppet egentligen betyder, men det är 

tveklöst någonting fint att vara ”pintersk i sin förtätning”. Är en pjäs det kan den betraktas 

som lyckad. Referensen används således i detta fall inte bara för att beskriva någonting, 

utan även för att höja det avhandlade ämnets kulturella värde. Även om pjäsen är en 

småskalig produktion och går i den, i kultursammanhang, udda förorten Hallunda kan den 

nästan mäta sig med en Nobelpristagares verk.  

Det är över huvud taget påfallande att konstruktioner som påminner om denna frekvent 

förekommer i det undersökta materialet, detta nyblidande av ord, alltså att skribenten 

skapar ett adjektiv av en känd kulturpersonlighets namn. Vid ett tiotal tillfällen återkommer 

detta och i samtliga fall, med undantag för uttrycket Errol Flynnsk som kommer att 

diskuteras senare i resultatredovisningen, är det högkulturella ikoner som det refereras till 

på detta vis. Genomgående verkar det vara ett uttryck för vördnad.  
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5.7 Referenser mellan olika kulturella genrer 

Det är uppenbart att de flesta referenserna är inom samma genre som föremålet som 

analyseras. Det visas i tabell 3. Allt annat är förhållandevis ovanligt. Det kan givetvis tolkas 

på olika sätt. Det är varken oväntat eller kontroversiellt. Möjligtvis kan det tolkas som att 

skribenterna saknar fantasi. Men jag tycker inte att det är värt att forska vidare i. 

I tabellen bekräftas att sambandet är mycket starkt och dessutom att betrakta som 

statistiskt säkerställt. 

Undantag finns förvisso.  Inom teatern var enbart hälften av alla referenser till annan 

teater. Detta torde säkerligen kunna förklaras med det nära sambandet mellan teater, 

litteratur och film.  

Vid en kortare anblick på kolumnen för referenser i artiklar om tv framstår resultaten som 

extremt uppseendeväckande. Enbart 30 procent av dessa referenser var till annan tv-kultur 

medan 67,5 procent av referenserna var till litteraturen. Detta kan dock förklaras med att i 

ett reportage i Expressen om litteraturprogrammet Babel berördes 21 litteraturreferenser 

och i en krönika om samma program i Svenska Dagbladet fanns fem. I övrigt följde tv-

artiklarna samma mönster som andra kulturyttringar, åtminstone när det gäller referenser. 

5.8 Referenser som ett estetiskt redskap 

I tabell 4 visas vilka funktioner för texten referenserna har. Nästan hälften är historiska 

referenser. Därefter är referenser som används som ett estetiskt redskap vanligast. Färre 

än var femte används som beskrivande referenser. Nedan kommer några exempel på detta 

diskuteras mer ingående. 

 

På denna punkt måste det emellertid klargöras att historiska referenser oftast förekommer 

i kluster, då i snitt om fyra referenser. Så antalet tillfällen skribenterna tycker att det är 

befogat med estetiska referenser är dock något fler. Vad det gäller de övriga typerna av 

referenser förekommer det tillfällen då flera referenser används i klungor, men det är inte 

lika påtagligt som när det gäller de historiska referenserna. 
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5.8.1 Den illustrerande referensen 

”Summan av det hela är att man oftast förstår varför förlagen har fattat 

de beslut de har gjort. Att det skulle finnas hundratals förfördelade P O 

Enquistar där ute som aldrig får chansen är helt enkel inte sant” 32 

Föregående citat är hämtat från en krönika i Svenska Dagbladet och är vad jag skulle 

vilja kategorisera om ett citat som fyller en dramaturgisk funktion. I detta fall låter 

skribenten personifiera författaren som blivit framgångsrik utan att ha skrivit 

kommersiellt gångbara böcker. På så sätt kan en referens användas för att illustrera ett 

visst resonemang. 

Om något är det dock viktigt för skribenten att läsaren är på det klara vad för slags 

författare P O Enquist är, det vill säga en storsäljande författare som kultureliten ofta 

uttrycker stor respekt för. 

Krönikan förklarar hur förläggarnas roll i bokindustrin inte får underskattas då 

förläggarna är de som garanterar att bokutbudet genomsyras av kvalitetslitteratur. P O 

Enquist blir ett exempel på en författare som har ett stort förlag i ryggen. Budskapet 

med referensen är tydlig: Skriver du bra kommer dina böcker sälja i stora upplagor.  

I det här fallet bygger skribenten upp sin trovärdighet genom att hålla en resonerande 

ton om förlagens för- och nackdelar och är till ett försvar av förlagen som skribenten 

menar ofta får utstå oförtjänt mycket kritik. Referensen är till en auktoritet på 

området, och en läsare som känner till P O Enquist lär inte missförstå referensen. 

Bilden av den implicite läsaren blir här en nyfiken och näsvis person som uppskattar 

bra författare, kanske inte nödvändigtvis P O Enquist som exemplet anger, men som 

förmodligen anser att förlag likriktar litteraturen och sovrar bort lovande, smala 

författare till förmån för mer intetsägande bästsäljare.  

Bilden av den implicite författaren är den av en missförstådd förläggare som inte 

tycker att litteraturkonsumenter och aspirerande författare uppskattar den viktiga 
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funktion som förläggarna har, och väljer att illustrera detta med ett aktat namn. 

Dessutom signalerar krönikören att den, till skillnad från sina läsare, faktiskt är kunnig 

inom både litteratur och marknad. 

5.8.2 Den estetiska referensen 

Ett annat exempel på när en referens används som ett estetiskt redskap kan finnas i en 

krönika i Dagens Nyheter där tv-programmet Gladiatorernas musik beskrivs som:  

”Jisses. Wagnerianskt – fast förstås någon kitschvariant – buller och bång 

som om Götterdämmerung stod för dörren.”33 

Begreppet ”wagneriansk” är en liknelse för något som förknippas med buller och bång. 

Och det uttrycket kommer det återvändas till i nästa delkapitel. Vad som för detta 

kapitel är intressant är referensen till Götterdämmerung. 

Operan Götterdämmerung behöver sannolikt inte läsaren vara bekant med för att 

förstå referensen. Det framkommer tydligt att Götterdämmerung är ett av Wagners 

verk. Hade kulturyttringen Götterdämmerung i sig varit vidkommande hade med stor 

sannolikhet skribenten valt att kalla den vid dess svenska titel ”Ragnarök”, men här får 

den bli en symbol för allt som gör anspråk på att vara storslaget.  

Man behöver nog inte ens känna till Götterdämmerungs kulturella värde för att förstå 

skribentens poäng. Ofta när det refereras på detta vis, från populär- till högkulturen är 

det för att beskriva att ett populärkulturellt fenomen kan vara verkligt sublimt. I det 

här fallet är referensen ett sätt att uttrycka kritik mot det undersöks. Detta genom att 

säga att det undermåligt (kitschigt) buller och bång. Ett försök att verka wagneriansk, 

men något som inte egentligen inte är i närheten av att vara det.  
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Tidigare i krönikan får läsaren reda på att deltagarna: 

”Poserar inoljade med så halade ögonbryn som den mänskliga anatomin tillåter 

och bär namn ur valfri mytologi: Tor, Athena, Pheonix, Kitsune, Baron 

Samedi.”34 

Referenser här används av samma anledning.  Läsaren behöver inte förstå vilken den 

mytologiska förlagan till deltagarnas namn är. Det väsentliga är att det inte rör sig om 

några blygsamma namn, på samma sätt som att musiken som används i programmet 

inte är alls är blygsam, men att hela produktionen inte verkar nå upp till deras egna 

pretentioner. 

Det skall givetvis inte dras alltför stora växlar på dessa citat. Skribenten är sannolikt 

mest ute efter att roa, och samtliga referenser, precis som hela krönikan är skriven 

med en lättsam syrlighet. Men i samband med dessa får även skribenten en möjlighet 

att visa upp sin förtrogenhet med högkulturen.  

Förmodligen visualiserar inte skribenen sin läsare som en operafantast av just den 

anledningen, utan snarare som en nyfiken person med intresse om vad som händer 

inom den svenska populärkulturen, och som gärna låter sig roas av en svavelosande 

krönika. 

Men även en annan dimension förs in när recensenten skriver på detta vis. Det skapas 

en viss dramaturgi i texten. Denna accentueras då ordvalen: de mytologiska förlagorna 

till deltagarnamnen, Wagner och Gotterdämmerung förknippas med en ihärdig 

pampighet. 

5.9 Beskrivande referenser 

Normalfallet när en kulturerreferens används som en liknelse är dess beskaffning 

ytterst traditionell. En klassisk konsert beskrivs som ”Schumannklinganade”, på en 

nyutsläppt musikskiva kan lyssnaren märka av ”Wood Guthrie-intentioner”, en 

filmkaraktär beskrivs som en Indiana Jones-kopia och vid flera tillfällen i det 
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undersökta materialet brister någon ut i ett Edward Munchskt ångestskri. Referenser 

som dessa återkommer ideligen i det undersökta materialet och är tvivelsutan den 

dominerande varianten av beskrivande kulturreferenser. 

I dessa fall ter sig syftet med referensen förhållandevis glasklar, skribentens intention 

är säkerligen enbart att dra paralleller mellan det denne skriver om och en 

väletablerad artist, och då förmodligen för att skribenten anser att det finns uppenbara 

likheter mellan det avhandlade och det tillrefererade objektet.  

Det är något som underlättar för läsaren och mallen det följer förefaller vara väl 

inarbetad inom kulturjournalistiken. Det jämförs med inom sin genre välbekanta namn 

som läsarna, och framförallt de som är intresserade av den kulturyttring som 

undersöks, sannolikt är bekanta med. Undantaget av de nämnda exemplen är det 

Edward Munchska ångestskriet, det är emellertid en så välbekant bild att de flesta 

läsarna sannolikt kan visualisera sig det framför sig när recensenten nämner det.  

Detta slag av beskrivande kulturreferenser är varken uppseendeväckande eller 

intressant att forska vidare i eftersom det är svårt att tolka läsartilltalet på något 

specifikt vis. I synnerhet i recensioner är detta fenomen vanligt, och en recension 

syftar normalt till att tolka, utvärdera och förklara för sina läsare. 35 Det syftet uppfyller 

dessa referenser.  Utifrån en logosargumentationsanalys skulle dessa säkerligen vara 

intressanta att undersöka närmare, men ett sådant perspektiv har jag, som det nämnts 

i teoriavsnittet, inte för avsikt att anlägga. 

5.9.1 Annorlunda beskrivningar 

Men det finns de referenser som skiljer sig från detta mönster. Ett exempel på detta 

återfinns i citat nedan: 
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”Den som har haft roligast är nog översättaren Einar Heckscher, som utan 

hämningar har tillåtit sig dra på med hela sitt register av pilsnerslang. Jag är inte 

säker på att alla uppskattar Thor Modéen i rollen som Charles Bukowski.”36 

Detta är en ovanlig liknelse på alla vis. Här refereras det mellan olika genrer. Från 

författaren Charles Bukowski, eller tekniskt sett från hans översättare Einar Heckscher, 

till skådespelaren Thor Modéen.  

Det här är något jag skulle vilja koppla till ethosbegreppet. Thor Modéen är en 

förhållandevis svårtillgänglig referens. En väntad och naturlig referens i samband med 

äldre svensk film, men oväntad inom litteraturen. För att förstå referensen till fullo 

räcker det inte enbart med att bara vara bekant med namnet Thor Modéen, utan även 

vara bekant med sättet Thor Modéen pratar på. Det påpekas förvisso att Modéen 

talade pilsnerslang men för att få en bild av tonen i Bukowskis bok räcker de inte med 

att förstå att den är skriven på pilsnerslang, utan det krävs att veta hur just Thor 

Modéens pilsnerslang var. Sannolikt är boken på originalspråket engelska också skriven 

på pilsnerslang, men den skiljer sig av recensionen att döma kraftigt mot Modéens. 

När en skribent oproblematiskt hasplar ur sig ett så pass obskyrt namn som Thor 

Modéen signalerar det att skribenten är väl bevandrad inom populärkulturen till vilken 

både Bukowski och Thor Modéen torde räknas. Föreställningen av den implicite 

författaren är i detta fall en människa med ett brett intresse för populärkulturen och 

med åsikter om kultur och kunskaper såvida att vederbörande kan dra en så järv 

parallell mellan två olika genrer. Även om det sannolikt inte finns något bevisat 

samband mellan att förfoga över omfattande kunskaper om pilsnerfilm och att 

analysera annan kultur framstår ändå skribenten som en person med en robust 

auktoritet i kultursammanhang. 

I detta fall används kulturreferensen för att kritisera något, vilket är översättningen. 

Författaren berörs inte av skribentens kritik. Thor Modéens kulturella värde verkar 
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emellertid vara ovidkommande för skribenten, utan det som skribenten ämnar med 

referensen är att påvisa en detalj, och ett problem, med boken.  

Bilden av läsaren blir således av en litteratur- och kanske rent av 

populärkulturintresserad person, och förmodligen är det också så som skribenten väntar 

sig författaren Charles Bukowskis läsarskara också.  

5.9.2 Barriärbrytande beskrivningar 

Ett annorlunda exempel på en beskrivande referens ges i Dagens Nyheter när 

skribenten i fråga beskriver hur den tyska rockorkestern Rammstein…  

”…lyckas förvandla Depeche Modes ”Stripped” till Wagneriansk 

industrimetall, men det hade varit mer fascinerande att se om de kunnat 

hitta en liknande förändringspotential i sitt eget material”37 

Referensen är intressant ur flera olika aspekter. Referensen här är begreppet 

”wagneriansk” och till skillnad från det tidigare fallet när samma begrepp användes 

väljer skribenten här att inte utveckla begreppet. Musikaliskt finns det få 

beröringspunkter mellan de båda enheterna. De arbetar inom olika områden inom 

musiken, och med så pass olika instrument att Rammstein omöjligen skulle kunna 

skapa en ljudbild som påminner om den från en Wagner-opera. Därför är det sannolikt 

att det även här är de pompösa och bombastiska i Wagners kompositioner som det 

jämförs med. 

Wagner är sannolikt för de flesta med ett någorlunda brett, om än inte specialiserat, 

musikintresse ett namn de förmodligen är bekanta med i den bemärkelsen att de 

känner till namnet och känner till att de borde placera honom i det klassiska facket. Att 

genomsnittsläsaren skulle ha en sådan kunskap om klassisk musik att de på mikronivå 

skulle veta om hur ett musikstycke av Wagner är, är att betrakta som mindre troligt. 
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Det är förvisso omöjligt att med absolut säkerhet veta vad skribenten i fråga vill säga 

med denna liknelse. Men förmodligen är det just det stundtals svulstiga i Rammsteins 

version av Depeche Modes låt som skribenten vill peka på. 

I sådana fall behöver inte heller läsaren vara bekant med Wagners musikskapande. 

Däremot är det förmodligen av stor vikt att läsaren är bekant med kompositören 

Wagners kulturella värde, detta skulle säkerligen många vara villiga att betrakta som 

synnerligen stort då Wagner är allmänt betraktad som en av de mest förmenta 

klassiska kompositörerna. 

Det är också på den punkten denna referens skiljer sig från det tidigare nämnda Pinter-

exemplet. I detta fall pekas det på något generellt i Wagners musikskapande, om hur 

Wagners kompositioner i det stora hela är, alltså bombastiska. I fallet Pinter var det 

relevanta en viss aspekt av hans skapande: förtätningen, som förvisso är central i stora 

delar av både dramaturgin och poesin, vilka var Pinters verksamhetsområden. 

För onekligen menar skribenten att det är något wagneriansk är något man borde 

sträva efter att vara. Det är förknippat med sofistik. Det är att vara kreativ, att ta tag i 

ett förhållandevis blygsamt stycke musik och transformera det till något bombastiskt.  

Är det något som skribenten i detta fall efterlyser så är det ännu mer wagnerainism. 

Detta konsekrerar Rammstein som en musikorkester med vissa högkulturella inslag.  

Det är lätt att kontrastera detta begrepp mot det tidigare nämnda Thor 

Modéen/Charles Bukowski-exemplet. I detta fall är den högkulturella referensen 

”wagnerianskt” något som alltid är positivt oh eftersträvansvärt. Att påminna om den 

mer populärkulturelle Thor Modéen är dock ingenting negativt per se.  Att prata som 

Thor Modéen ses som olämpligt i en någotsånär kontemporär amerikansk miljö som 

Bukowskis bok utspelar sig i. Att Thor Modéen i andra sammanhang skulle vara lika 

negativt värderad framgår åtminstone inte av den recensionen.  
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5.10 Historiska referenser 

Självfallet är en bakgrundsdel en välbehövlig del i de flesta artiklarna. Det kan ses som 

ett av skribentens verktyg för att sätta in det som avhandlas i en viss kontext. Till detta 

kan de ofta föra in en viss dynamik i en artikel. 

5.10.1 Bakgrundsreferenser 

”Hennes internationella bekantskapskrets liknar Gertrude Steins 

berömda konstsalong. Bland vännerna fanns Lucio Fontana, Giorgio de 

Chirico och Giorgio Morandi. Förläggaren och grundaren av tidskriften 

Valori Plastici Mario Broglio hade hon ett stormigt förhållande med. En 

av de närmaste vännerna var grundaren av Svenskt Tenn, Estrid 

Ericson.”38  

Den första meningen är inte en historik referens. Men därefter följer ett 

kulturjournalistiktypiskt historikreferenskluster. Stycket kommer från en recension om 

en utställning av målaren Tyra Lundgren och det är också Tyra Lundgren det handlar 

om.  

Kvaliteten på utställningen är sannolikt fullkomligt oavhängig vilken bekantskapskrets 

som omgav Tyra Lundgren. Det är dock uppenbarligen intressant för skribenten vilka 

som florerade kring henne. Senare i recensionen återkommer det inte vid något tillfälle 

vilket Tyra Lundgrens umgänge var.  

Hade kamraternas konst, och hur den står i relation till Tyra Lundgrens, hade 

referensen inte varit något att fördjupa sig i. Då hade den haft en klargörande 

funktion.  

Onekligen är detta ett sätt att stärka sin trovärdighet. Skribenten presenterar inte 

Fontana, de Chirico och Morandi, trots att det är personer som den oinsatte i konst 

förmodligen inte är säker på vem det är. Att de är konstnärer går nog att utläsa utifrån 

kontexten. Men vilken konst de förknippas med är säkerligen mer vanskligt.  
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Detta stärker bilden av skribenten som en person med omfattande kunskaper inom 

konsten, då den på ett precist sätt kan uttala sig om detaljer i, måhända inte okända, 

men inte de konstnärerna med starkast magnitud. 

Personen och konstnären Tyra Lundgren sätts med dessa kulturreferenser in i en 

specifik historisk kontext. Hennes konst gör det däremot inte, den är för just det här 

stycket totalt ovidkommande. Det nämns ingenstans i artikeln att hennes konst skulle 

påminna om hennes kamraters eller dessa personer skulle ha varit del av någon 

specifik rörelse inom konsten. Det vore i sådana fall en synnerligen märklig iakttagelse i 

och med att konstnärerna på få punkter påminde om varandra. Åtminstone inte i deras 

konstutövning då Fontana var en framstående spatialist, de Chirico surrealist och 

Morandi stillebentecknare. 

Det finns såklart ytterligare två referenser i detta stycke. Dels tennkonstnären Estrid 

Ericsson och Mario Broglio. Båda personerna presenteras också kortfattat. Mario 

Broglio verkar dock mest av allt intressant för skribenten som tidskriften Valori Plasticis 

grundare. En oinsatt läsare skulle med stor sannolikt tolka den presentationen av 

Broglio som om han huvudsakligen skulle vara en publicist, vilken han givetvis var i ett 

slags bemärkelse. Att han dessutom var en prominent målare och skulptör verkar dock 

inte vara intressant för skribenten. Eller åtminstone anser nog skribenten att den 

informationen inte är särdeles viktig för läsaren. 

Bilden av den implicite läsaren blir av läsaren med ett initierat, och specialiserat 

konstintresse. En som inte behöver få beskrivet för sig vilka dessa personer, utan det 

räcker med namnen på dessa för att den ska kunna förstå sig på skribentens 

associationer, och en som är intresserad av hur olika förhållanden och personer håller 

ihop i konstvärlden. 

Däremot verkar konstnären som recenseras, Tyra Lundgren, behöva en närmare 

introduktion. Och det är kanske i ljuset av det den vetskapen som förmedlas via 

referenserna bör betraktas. Det är möjligt att skribenten inte tror att sina läsare är så 

välbekanta med Tyra Lundgren att de behöver en extra introduktion till människan 

bakom konsten. Skribenten kanske till och med vill påpeka att Tyra Lundgren, som 
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recensenten uppenbart har ett gott öga till, möjligtvis för ofta fått stå i skuggan av sina 

mer välmeriterade kamrater, trots att Lundgrens konst är nog så stark. 

I sådana fall blir detta kulturreferensbruk ett vis att höja det kulturella värdet hos 

konstnären Tyra Lundgren och hennes produktion. 

5.10.2 Nedåtrefererande historiska referenser 

Det finns även andra typer av historiska referenser. 

”Nu är Korngold ingen fullständig främling för orkestern. Bara under 2000-

talet har man dammat av rariteter som hans pianokonsert för vänster 

hand, men också filmmusiken till Errol Flynnska matinéstänkare som 

”Kapten Blod” och ”Slaghöken”, där Korngolds europeiska senromantik 

filtrerats genom en Hollywoodestetik som han själv i högsta grad varit med 

att skapa.”39 

På många sätt är detta referensinferno avvikande. Dels för att referenserna Errol Flynn 

och hans filmer förknippas med lägre kulturellt kapital än det ämne som avhandlas, 

Kungliga filharmonikerna, och dels för att det refereras mellan olika genrer. Men 

bortsett från det är det förhållandevis karakteristiskt för ett historikkluster. 

Detta fyller en klar praktisk funktion. Det ger både en introduktion till Korngold och hans 

verk samt pekar på hans skapandes mångsidighet, och hur den är användbar inom alla 

slags kulturella sfärer. Errol Flynn har förvisso med åren blivit en kultfigur i vissa kretsar 

och har säkert ett högre kulturellt värde i dag än under sin aktiva period. Vad det i detta 

fall refereras till är emellertid de filmer han medverkat i och utgjordes till större delen 

storproduktioner för sin tid, alltså på 30- 40- och 50-talet, och var synnerligen populära. 

Dessutom finns det en referens till fenomenet Hollywood, vilket torde betraktas som en 

av de allra mest typiska symbolerna för populärkulturen. 
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Bortsett från det får även de här referenserna en beskrivande funktion. När namnen på 

filmerna skrivs och benämnds som Errol Flynnska bidrar det till skapandet av filmiska 

och fantasieggande melodisekvenser. 

Bilden av den implicite läsare är den av det med det breda kulturintresset, som inte 

inskränker sig till någon specifik kulturyttring, utan är intresserad av hela kulturspektrat. 

Man får intrycket av att läsaren är en nyfiken person som också är intresserad av hur 

mångbottnat ett musikstycke som återfinns i ett sådant trivialt sammanhang som en 

storfilmsproduktion faktiskt kan vara. 

Den implicite författaren blir i detta fall en person med ett omfattande intresse, och 

omfattande kunskaper, för såväl musikstycken och kompositören i fråga. Men intresset 

och kunskaper inskränker sig inte enbart till just dessa specifika områden. Utan sträcker 

sig till även andra yttringar inom kulturen. Skribenten verkar vara intresserad av att 

berätta om samklangen mellan olika typer av kultur. 

Sannolikt förmodar författaren att sin publik är en åldrande skara människor, möjligtvis 

med en fäbless för äldre matinéfilmer. I detta möte torde då en viss samhörighet 

försöka uppnås mellan författaren och dennes läsekrets. Jag skulle även vilja visa att 

detta grepp skapar en samhörighetskänsla mellan läsare och text. Detta även om 

läsaren inte uttryckligen tilltalas med ett ”du”. 

Bortsett från referensens riktning finns en avgörande skillnad hur begreppet ”Errol 

Flynnsk” används. I tidigare nämnda fall då liknande ordkonstruktioner använts, alltså 

pintersk och wagneriansk, är detta väsentligt väsenskilt. Dessa pekar på en viss 

inriktning inom konsten och för att förstå betydelsen av de referenserna krävs det också 

något slags kunskap, men inte nödvändigtvis någon direkt omfattande, om den konst de 

skapade. I det här fallet är det inte stilinriktningen i Flynns filmer som är intressant. Det 

enda som krävs är att förstå att Errol Flynn var en skådespelare som hade framträdande 

roller i de nämnda matinéfilmerna. På så sätt blir denna referens inbjudande och 

välkomnande. 
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Det verkar emellertid inte förhålla sig så att skribenten har någon intention att skriva ner 

orkesterns, eller musikstyckenas, kulturella värde genom att åberopa Errol Flynn. Detta 

vore synnerligen märkligt i och med att referensen, i likhet med hela recensionen, är 

skriven med ett sympatiskt tonfall.   

6. Sammanfattning och slutsatser 

6.1 Vilken funktion för texten fyller kulturreferensen? 

Skribenten kan ha flera olika avsikter med sina referenser. Dels kan de användas för att 

beskriva likheterna mellan ett visst objekt och ett annat. Annars kan de användas för att 

likna något på en mer nebulös nivå som snarare ämnar påvisa hur en specifik detalj 

påminner om något annat. I dessa fall är det förhållandevis vanligt att referera till 

kulturellt kapitalstinna företeelser. 

Referenser kan också användas för att sätta in ett föremål i ett visst historiskt 

sammanhang. Detta kan användas både för att ge en bakgrund till det avhandlade 

ämnet. Men även i vissa fall för att påvisa att kulturstycket är mycket mångfacetterat 

och användbart. 

Den vanligaste anledningen till att kulturskribenter använder sig av detta grepp tycks 

vara att de vill sätta en viss guldkant på sin artikel genom att använda en annan 

kulturyttring endast som en dekorering av texten.  

Estetiska referenser kan också användas för att illustrera resonemang eller för att införa 

en viss dramaturgi. Referenser kan även vara ett medel för skribenten att stärka sin 

trovärdighet som journalist. 

6.2 Hur används referenser som bryter barriären mellan hög- och populärkultur? 

Inom det kulturjournalistiska fältet är det uppenbart det finns en vilja att referera till 

företeelser som associeras med ett högre kulturellt kapital än ett lägre sådant. Det 

verkar finnas en strävan efter att följa denna mall.  
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Kulturjournalistikens habitus, som avgör vad för slags beteende som är, och inte, 

brukligt, verkar dock inte förbjuda nedåtrefererande kulturreferenser. Men det verkar 

finnas en skillnad i hur dessa används jämfört med andra kulturreferenser. Men att det 

skulle vara något slags tabu på att använda sig av populärkulturella referenser verkar 

dock inte stämma.  

I de fall det refereras till kulturyttringar som förknippas med ett högre kulturellt kapital 

verkar ett viktigt syfte vara att påvisa att den avhandlade företeelsen är mer raffinerad 

än vad som kan tros efter en första anblick. Men när det motsatta sker, att det refereras 

nedåt, verkar emellertid inte syftet med referensen vara det motsatta, alltså att 

trivialisera något som vid en första anblick verkar djupt och sofistikerat. Snarare är dessa 

av välmenande art och används för att påvisa mångsidigheten i ett visst stycke.   

6.3 Vilken bild av den implicite läsaren och den implicite författaren produceras via 

kulturreferensbruket? 

Det är givetvis svårt, kanske direkt omöjligt att till fullo besvara denna frågeställning då 

kulturjournalister inte är en helt homogen grupp och kan säkerligen ha olika avsikter 

med just de kulturreferenser de använd. Därför kan det sägas att det är svårt att svara 

på hur den implicite läsaren rent generellt produceras av tidningsskribenterna. Däremot 

finns det vissa återkommande drag i de undersökta referenserna gällande detta. 

Vissa förkunskaper behövs givetvis för att begripa en text över huvud taget. Men 

särdeles obskyra referenser, som till exempelvis romankaraktärer och liknande, alltså 

fall det faktiskt krävs en viss kunskap om ett särskilt verk är mycket ovanliga.  

Vanligtvis krävs inte någon djupare kunskap som läsare för att begripa vad skribenten 

avser med sin referens. Är det en svårtillgänglig referens brukar det framgå av 

sammanhanget vad skribentens syfte med sitt val av referens är, och ofta utvecklar 

skribenten referensen i sådana fall. I vissa fall är det inte ens nödvändigt att som läsare 

vara fullt inbegripen med den kulturyttring det refereras till. I synnerhet när det 

refereras till företeelser som förknippas med ett högre kulturellt kapital verkar det vara 
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viktigast att läsaren är införstådd med referensens höga, kulturella värde, snarare än 

vad referensobjektet egentligen innebär.  

Det finns dock undantag till det här, och fall där det krävs en mer omfattande 

förförståelse för det analyserade kulturobjektet. I dessa fall blir också bilden av den 

implicite författaren klarare. I fall referenserna kräver mer omfattande förkunskaper ger 

det också sken av att skribenten är väl bevandrad inom den del av kulturen som det 

ämne som beskrivs är. Detta stärker i sådana fall skribentens ethos.  

När referenser är till ämnen väsensskilda från det artikeln handlar om stärks också 

skribentens ethos. Då framstår journalisten som en person med vidsträckta kunskaper 

inom kulturen i stort. 

I normalfallet, lättbegripliga referenser, så är även det ett sätt att visa sig bevandrad 

inom kulturen och visar möjligtvis prov på en god analysförmåga. Det stärker självklart 

också journalistens trovärdighet, om läsaren anser att referensen är rimlig, men i dessa 

fall är det nog snarare bilden av den hjälpsamme skribenten som dominerar. 

6.4 Vilken syn på god och dålig kultur återspeglas i bruket av kulturreferenser? 

Det som förknippas med ett högre kulturellt kapital ses ofta som något 

eftersträvansvärt, nästan ouppnåeligt, och används stundtals som en måttstock över bra 

kultur, även för fenomen som inte vanligtvis brukar betraktas som högkulturella. Det 

verkar förhålla sig på det viset oberoende av vilket kulturfält det handlar om. 

Negativt laddade referenser är, åtminstone utifrån det undersökta materialet, 

synnerligen ovanliga. Men i den mån de används är det just populärkulturella fenomen 

som får utstå negativa referenser. 

Som redan nämnts är sällan ens referenser till kultur som inte bär något större kulturellt 

värde negativa. Negativ kritik är svårutläst via kulturreferenserna och kritik kanaliseras 

sannolikt oftare med andra medel än kulturreferenser. 
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7. Egna reflektioner 

7.1 Självkritik 

Det har varit lika intressant som givande att granska kulturreferensanvändningen. Min 

kvantitativa undersökning är emellertid alltför genomsyrad och präglad av enfaldiga 

misstag för att vara värd att betrakta som acceptabel forskning. 

I synnerhet är jag missnöjd med kulturskalans existens. Dess utformning är jag förvisso 

nöjd med. Gränserna mellan hög- och populärkultur är dock inte tillräckligt skarpa för 

att detta instrument skall vara optimalt för mina frågeställningar. Denna problematik är 

sannolikt omöjlig att kringgå, varför den inte lämpade sig för en studie som min 

kvantitativa. Det kan skapa reliabilitetsproblem. 

I stället borde jag enbart koncentrerat mig på just referenser som definitivt inte är på 

samma nivå utifrån dessa parametrar, exempelvis bara kollat på referenser mellan hög- 

och populärkultur och strukit övriga kategorier. Det finns nämligen inbördes skillnader 

inom de olika nivåerna som i sådana fall också kan tas i beaktning. När denna vetskap 

slog mig hade allt för lång tid passerat av den tid jag kunde disponera. Därför skulle det 

vid det tillfället varit än mer omdömeslöst att ändra strategi då.  

För frågeställningen kring detta jag arbetade utifrån var detta dock inte något större 

problem. Den syftade till att besvara vilken textuell funktion de barriärbrytande 

referenserna har, detta besvarades med hjälp av den kvalitativa analysen, varför nämnda 

möjliga reliabilitetsproblem inte var lika omfattande. De exempel som använts för att 

besvara den frågeställningen har varit exempel där det inte råder någon tvekan om att den 

ena yttringen är högkulturell och den andra populärkulturell.  

Den kvantitativa undersökningen, däremot, lider på grund av detta av ett 

reliabilitetsproblem, måhända inget större, men likväl ett onödigt sådant. 

7.2 Resultatreflektion 

Misstagen till trots till trots är ändå vissa av resultaten värda att nämna och dra växlar 

utifrån. Urvalet är stort. 599 referenser är tillräckligt för att dra slutsatser och vad 
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spridingen av kulturreferenser beträffar och vad resultaten säger om dessa är de 

sannolikt tillförlitliga så det förslår, även om någon referens måhända placerats i fel 

kategori. 

Betraktat utifrån tidigare forskning var resultaten förhållandevis väntade. Resultaten 

från Kukkola Svensson och Hultgren Setterviks undersökning är åtminstone till viss del 

överensstämmande med det jag funnit, åtminstone vad referensernas funktion 

anbelangar. En punkt där våra resultat dock skiljde sig åt var hur referenser till kultur 

förknippad med lägre kulturellt kapital än det granskade ämnet användes. Enligt deras 

undersökning användes detta stundtals som ett uttryck för negativ kritik. I min 

undersökning kunde jag inte finna något sådant exempel, snarare brukade dessa vara 

ganska positivt klingande.  

Varför våra resultat skiljer sig på den punkten går nog inte att få ett fullgott svar på. I 

undersökningar som dessa förekommer ett stort mått av tolkning och det kan förhålla 

sig så att dessa skiljelinjer kan förklaras av att vi tolkar resultaten på olika vis. Jag vill 

dock mena att det är mindre troligt. Både de och jag verkar ha varit så nitiskt grundliga i 

vår undersökning att det inte torde vara fallet. 

Mer troligt kan det förklaras med att vi arbetade med olika material och referenser av 

detta slag var inte särdeles vanliga. Därför gör enstaka undantag en större skillnad. I 

deras undersökning var det knappast så att alla nedåtriktade referenser var negativa, 

men att det förekom sådana. Hade jag utökat min research med mer referenser av detta 

slag är det i varje fall inte omöjligt att jag också funnit fler sådana. För sammanlagt fann 

jag endast sju referenser av det slaget, och siffrorna blir följaktligen inte helt tillförlitliga. 

Hur resultaten i övrigt korrelerar med tidigare forsningsresultat är det emellertid mer 

vanskligt att säga. Kukkola Svensson och Hultgren Setterviks uppsats besvarade i övrigt 

andra frågor. Rosengrens undersökning hade också helt andra utgångspunkter än jag 

hade.  

Därför är det svårt att i dag dra några växlar utifrån min kvantitativa undersökning, då 

det är svårt att veta vad dessa siffror egentligen betyder. Däremot utgör de en 
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välbehövlig bakgrund till denna studie och kan för framtida forskning vara betydelsefull i 

det fall någon är intresserad av vidden av kulturreferensbruket.  

7.3 Förslag till vidare forskning 

Rosengren har tidigare, med krasst kvantitativ former, grundligt kartlagt vilka författare 

som omnämns i kulturreferenser och Kukkola Svensson och Hultgren Settervik väl 

förklarat olika egenskaper hos kulturreferenserna. 

Till detta kan läggas min undersökning som faktiskt besvarar många tidigare 

kunskapsluckor. Detta till trots anser jag näppeligen att kulturreferenser ens skulle vara 

ett någorlunda färdigutforskat ämne. Det vore från ett ännu strängare journalistiskt 

hänseende intressant att undersöka detta fenomen närmare. Ett exempel på detta vore 

att göra en receptionsanalys av kulturreferenserna för att se hur vanliga läsare uppfattar 

dessa. 

Dessutom vore det intressant att undersöka frågan ur ett psykologiskt 

bildningskomplexperspektiv för att undersöka vad som driver skribenterna att använda 

sig av alla dessa kulturreferenser.  
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Bilaga 1 

Kodschema 

1. Vilken tidning kommer referensen från? 

1.1 Aftonbladet 

1.2 Dagens Nyheter 

1.3 Expressen 

1.4 Svenska Dagbladet 

 

2. Vilken typ av kultur avhandlas? 

2.1 Inspelad musik 

2.2 Litteratur 

2.3 Film 

2.4 Konsert 

2.5 Konst 

2.6 Opera 

2.7 Musikal 

2.8 Tv 

2.9 Teater 

2.10 Dans 

2.11 Annat 
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3. Vilken typ av kultur handlar referensen om? 

3.1 Musik 

3.2 Litteratur 

3.3 Teater 

3.4 Konst 

3.5 Film 

3.6 Dans 

3.7 Annat 

 

4. Var skulle referensen placeras på en kulturskala? 

4.1 Högkulturell 

4.2 Inslag av både hög- och populärkultur 

4.3 Populärkulturell 

4.4 Folkkulturell 

4.5 Alternativ 

4.6 Annat 

 

5. Var skulle ämnet som avhandlas i artikeln placeras på en sådan skala? 

5.1 Högkulturell 

5.2 Inslag av både hög- och populärkultur 

5.3 Populärkulturell 
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5.4 Folkkulturell 

5.5 Alternativ 

5.6 Annat 

 

6. Vilken typ av artikel rör det sig om? 

6.1 Nyhetsartikel 

6.2 Reportage 

6.3 Notis 

6.4 Recension 

6.5 Krönika 

6.6 Annat 

 

7. Vilken laddning har referensen? 

7.1 Positiv 

7.2 Negativ 

7.3 Neutral 

 

8. Förklaras referensen? 

8.1 Ja 

8.2 Delvis 

8.3 Nej 
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9. Vilken funktion fyller referensen? 

9.1 Inspiration 

9.2 Beskrivande 

9.3 Estetisk 

9.4 Historik 
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Bilaga 2: 

Tabell 1 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,503 ,000 

Cramer's V ,290 ,000 

N of Valid Cases 599  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
 

 

 

 

Artikeltyp * Funktion Crosstabulation 

 Funktion Total 

Inspiration Beskrivand

e 

Estetisk Historik 

Artike

ltyp 

Nyhetsartikel 
Count 5 7 28 34 74 

% within Funktion 83,3% 6,4% 12,6% 13,0% 12,4% 

Reportage 
Count 0 10 62 58 130 

% within Funktion 0,0% 9,1% 27,9% 22,2% 21,7% 

Notis 
Count 0 1 0 13 14 

% within Funktion 0,0% 0,9% 0,0% 5,0% 2,3% 

Recension 
Count 1 84 59 71 215 

% within Funktion 16,7% 76,4% 26,6% 27,2% 35,9% 

Krönika 
Count 0 4 68 64 136 

% within Funktion 0,0% 3,6% 30,6% 24,5% 22,7% 

Annat 
Count 0 4 5 21 30 

% within Funktion 0,0% 3,6% 2,3% 8,0% 5,0% 

Total 
Count 6 110 222 261 599 

% within Funktion 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabell 2 

 

 

 

ÄmneSkala * ReferensSkala Crosstabulation 

 ReferensSkala Total 

Högkultur

ell 

Mellanting Populärku

lturell 

Folkkultu

rell 

Alternati

v 

Annat 

ÄmneS

kala 

Högkulturell 
 136 2 7 6 3 3 157 

 86,6% 1,3% 4,5% 3,8% 1,9% 1,9% 100,0% 

Populärkulturell 
 45 8 142 2 15 0 212 

 21,2% 3,8% 67,0% 0,9% 7,1% 0,0% 100,0% 

Total 
 287 23 219 17 43 10 599 

 47,9% 3,8% 36,6% 2,8% 7,2% 1,7% 100,0% 

 

 

 
 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,799 ,000 

Cramer's V ,357 ,000 

N of Valid Cases 599  
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Tabell 3 

 

KulturArtikel * Kulturreferens Crosstabulation 

 Kulturreferens Total 

Musik Litteratur Teater Konst Film TV 

KulturAr

tikel 

Inspelad 

musik 

 120 12 0 2 0 9 144 

 83,3% 8,3% 0,0% 1,4% 0,0% 6,2% 100,0% 

Litteratur 
 4 134 0 1 5 11 156 

 2,6% 85,9% 0,0% 0,6% 3,2% 7,1% 100,0% 

Film 
 4 8 3 0 54 0 69 

 5,8% 11,6% 4,3% 0,0% 78,3% 0,0% 100,0% 

Konsert 
 27 1 0 0 4 0 32 

 84,4% 3,1% 0,0% 0,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

Konst 
 0 6 0 36 4 0 47 

 0,0% 12,8% 0,0% 76,6% 8,5% 0,0% 100,0% 

TV 
 1 27 0 0 0 12 40 

 2,5% 67,5% 0,0% 0,0% 0,0% 30,0% 100,0% 

Teater 
 0 2 5 0 3 0 10 

 0,0% 20,0% 50,0% 0,0% 30,0% 0,0% 100,0% 

Total 
 182 223 11 48 86 34 599 

 30,4% 37,2% 1,8% 8,0% 14,4% 5,7% 100,0% 

 

 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi 1,604 ,000 

Cramer's V ,606 ,000 

N of Valid Cases 599  

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null 

hypothesis. 
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Tabell 4 

Funktion 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inspiration 6 1,0 1,0 1,0 

Beskrivande 110 18,4 18,4 19,4 

Estetisk 222 37,1 37,1 56,4 

Historik 261 43,6 43,6 100,0 

Total 599 100,0 100,0  

 


