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Abstract
Den här undersökningen fokuserar på vilka som bedriver musikkritik i Sverige idag och hur den ser 

ut. Uppsatsen bygger på teorier kring att det finns en jämbördig smak bland musikkritiker. Syftet är 

att undersöka musikkritikers bakgrund för att hitta mönster samt att se hur musikkritiker tänker 

kring musikrelationer, smak och förtroende. 

Det analyserade materialet består av sex stycken kvalitativa intervjuer med aktiva musikkritiker. De  

intervjuade kommer från olika medier där musikkritik bedrivs, däribland etermedia, 

lokal-/kvällstidning, musiktidning samt musikblogg. 

Som teoretisk utgångspunkt ligger Bourdieus fältteorier med fokus på habitus och kapital. Kort 

sammanfattat hur musikkritiker kan skaffa sig förtroende inför sin publik samt om det finns mönster 

som kan förklara varför så många musikkritiker tycker likadant. Undersökningen bygger även på 

hur musikkritiken bedrivs rent plattformmässigt samt relationen mellan musikkritiken och 

musikbranschen. Som analysverktyg har en tematisk kodning använts som utgår ifrån teoripunkter 

om bakgrund, socialisering, musikbransch och smak. 

Resultatet visar mest slående en smärre skiftning i hur musikkritiken bedrivs i fråga om att man 

hellre framhäver bra musik, liknande en musikguide, än att såga den. Analysen visar även på att 

Bourdieus teorier om kapital är befogade för både förtroende och status när det handlar om både 

social, akademisk och erfarenhets-bakgrund som blir till ett kulturellt kapital. Detta i samvävnad 

med att mediet som kritikern jobbar för har så pass tungt förtroende för sin publik, ett ekonomiskt 

kapital. Det går att hitta mönster i socialisering och arbetsförhållande. Synen på att man hellre  

guidar lyssnarna bland den mängd musik som kommer ut idag beror till största del på ekonomiska 

anledningar som platsutrymme, men också den teknologiska framstegen med spellistor via Spotify.

Nyckelord/key words: musikkritik, Bourdieu, kulturellt kapital, habitus, Spotify, musikjournalistik, 
kvalitativ intervjustudie
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1. Inledning
Denna studie undersöker hur musikkritiker i Sverige jobbar och hur de tänker kring kritikens roll, 

närheten till musikbranschen och aspekter kring autonomi inom kåren. Det har de senaste åren 

skiftat i hur musikkritiken bedrivs. Det har skiftat från en personlig och bred kritik till att sälja,  

lansera produkter och att vara ensidiga (Forde 2001). 

Dagens musikkritik har sett ett paradigmskifte (med start under 1990-talet) där det inte finns rum i 

den ”traditionella musikestetiska terminologin” för att beskriva musiken inom en kommersialiserad 

musikkontext (Widestedt 2001:151). Om man hoppar fram till idag finns det exempelvis 

musikappar och hemsidor, exempelvis Spotify, som gör det enkelt för musikintresserade att hitta 

rekommendationer efter humör eller tema; eller för den delen kolla vilka låtar som kända artister  

och musikprofiler lagt in i deras spellista (https://www.spotify.com/se/about-us/contact/).

Eftersom kritiken konstant ändras så är en intressant forskningsfråga att kolla på vilka som bedriver 

musikkritiken idag och på vilket sätt de bedriver kritiken, men även att se över hur deras bakgrund 

(både akademiskt, branschmässigt och sociala nätverk) ser ut. I detta kan det finnas likheter som 

kan visa på samma smak, inställning eller erfarenhet av musikkritiken idag.

För den här undersökningen så är det Bourdieus teorier som framförallt ligger som bakgrund till 

intervjuguiden som användes vid de kvalitativa intervjuer som genomförts med musikkritiker. Målet  

med forskningen är kort sammanfattat att få ett grepp om hur musikkritiker och musikjournalisters 

bakgrund ser ut och hur de tänker kring olika aspekter inom musikkritiken. 

1.1 Bakgrund

Bakgrunden till undersökningen startade i och med den debatt som pågick under juni 2014 när Kjell 

Häglund författade en debattartikel för Expressen som tryckte på att musikkritiken börjar att tappa 

sin trovärdighet, och därmed egentligen hela poängen med att bedriva musikkritik. Kritiken är inte  

längre kritisk, i ordets rätta mening. Istället handlar det om ”rekommendationer”, och detta 

stagnerar musikkritikens utveckling enligt författaren. Det finns också indikationer på att det finns 

musikakter man som musikkritiker måste tycka om. Med härledning till trovärdigheten menar 

Häglund att det inom den svenska musikkritikerkåren råder ”betygsinflation”:
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När jag kollar igenom tongivande kritikers betyg på svensk pop det senaste året tror jag först att jag räknat fel – exempelvis har Jan 

Gradvall gett fyror eller femmor till 20 av de senaste 23 svenska skivsläppen han recenserat. Ur såväl pop- som popkritikhistoriskt 

perspektiv är denna kvalitetsekvation omöjlig.

Och det är nog exakt där sanningen ligger – att själva kritikerperspektivet inte längre är det traditionella (Häglund 2014).

Häglund trycker på uttrycket ”talangtävlingspop” och oroar sig för att ”konsten försvinner från 

musiken”, och att detta ändå hyllas av musikkritiker. Det finns också ett stycke som handlar om 

utvecklingen från den kritik som bedrevs under 70-talet med guldåldern för rockkritik och att steget 

mellan barnens fascination för talangtävlingar och det som blir stor pop har blivit ett självklart  

inslag i dagens popmusik.

Som uppsatsförfattare har jag ett stort intresse för musikjournalistik och har länge följt och läst 

musikkritik. Under utbildningens praktikmoment så hade jag dessutom en praktikplats som 

musikjournalist. Det intressanta här är att flytta fokus från det skrivna (eller talade) ordet och 

undersöka journalisterna bakom musikkritiken, alltså att prata med musikkritiker istället för att 

exempelvis göra en diskursanalys av recensioner. Denna forskningsmetod är inte den vanligaste 

inriktningen inom fältet tidigare, utan fokus har legat mer på att utläsa just semiotiska 

diskursanalyser av recensioner på ett eller annat sätt. Därför kändes det som en intressant, och för 

den delen mer intressant, undersökning.

2. Syfte
Syftet med undersökningen är att närmre undersöka musikkritikers bakgrund (i fråga om erfarenhet 

och socialt nätverk) och hur denna skulle kunna skapa förtroende eller intresse för den som 

konsumerar kritiken. Tanken är att problematisera musikkritikers eventuella identiska smakbeteende 

(som Häglund, 2014, benämner att ”rekommendera och hylla” hellre än att kritisera) och se om det 

finns en snarlik social bakgrund som förklaring. I fråga om syn på musikkritiken och om syn på 

branschen är sekundära frågor som är intressanta för en djupare analys. 

Kort sammanfattat är syftet på det stora hela att se vilka som bedriver musikkritiken och hur 

musikkritiken bedrivs i Sverige idag.

2.1 Frågeställningar

Den huvudfrågeställning som denna undersökning har är utifrån aktiva musikkritiker:

• Finns det gemensamma nämnare för aktiva musikkritiker där man kan tolka ett jämbördigt 
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mönster i fråga om smak?

• På vilken grund kan musikkritiker skapa förtroende för sin publik?

Dessutom tillkommer några underfrågor för att bredda undersökningen om musikkritiker i Sverige 

idag. Dessa ser ut som följer:

• Hur förhåller sig musikkritiker till närheten till musikbranschen? 

• Hur bör en god musikkritik bedrivas idag?

3. Material och avgränsning
I den här undersökningen finns en avgränsning till att enbart titta närmare på svensk musikkritik. 

Intervjumässigt har sex stycken aktiva musikkritiker valts ut för kvalitativa intervjuer. I urvalet av 

intervjupersoner har jag försökt att få en bredare skala framförallt när det kommer till var 

personerna arbetar. Jag har därför delat upp musikkritiken i fyra olika medielandskap; etermedia,  

kvällstidning/lokaltidning, musikblogg/musiksajt samt renodlad musiktidning. Målet har varit att  

plocka en person från minst en av dessa landskap för att se om det finns likheter och/eller skillnader. 

Ur denna synpunkt har urvalet varit framgångsrikt. I slutändan finns sex intervjuade; en inom 

etermedia, två från kvällstidning/lokaltidning, två från renodlade musiktidningar samt en från en 

musiksajt. Deras roll inom deras medium har också sett olika ut. Vissa är chefredaktörer, andra är 

skribenter/kritiker/reportrar. Gemensamt är att alla bedriver någon form av musikkritik och är aktiva 

i dagsläget. Frågan om sex personer är nog för att kunna svara på forskningsfrågorna försvara i och 

med att undersökningens mål är inte att ge ett fulländat, slutgiltigt svar. Utan snarare att hitta  

mönster. Därför känns sex personer, ur tidsynpunkt samt undersökningens omfattning, som ett 

rimligt urval.

Intervjuerna har spelats in med diktafon och ligger på mellan 18-40 minuter per intervju. Tre av 

intervjuerna spelades in via möten på fik och tre av intervjuerna spelades in via telefonintervju.  

Anledningen till att samtliga inte skedde i form av möte berodde främst på journalisternas stressiga 

schema, men även på geografiska skillnader. Samtliga intervjuer har transkriberats till fullo och de 

bygger på en intervjuguide (se Bilaga 1) formad efter teoriavsnittet. Samtliga namn har fingerats i  

uppsatsen. Värt att nämna för öppenheten för uppsatsen är att jag arbetat tillsammans med en av de 

intervjuade (kallad Beatrice i uppsatsen), men att denna intervju ändå fortgick med inställningen 

från bådas sida att svara och ställa frågor som om vi inte kända varandra. Intervjun med Beatrice 

gjordes även i en pilotstudie som skedde innan författandet av uppsatsen, och har kompletterats med 
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en kortare intervju à några minuter.

Eftersom jag inte jobbar med en analys av musikkritikers publicerade arbeten har jag ingen 

avgränsning för hur och vad personerna har skrivit om tidigare. Dock finns en avgränsning inom det 

teoretiska fältet som stödjer teorier (mer om detta under Teori). Där ligger Bourdieu till grund för 

den mesta av teorin om det journalistiska fältet. 

4. Tidigare forskning 
Forskning inom fältet musikkritik har mest fokuserat på semiotiska diskursanalyser av text och inte 

landat på fokus på kritiker som denna undersökning fokuserar på. Trots detta finns det en mängd 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar som har berört ämnet, och många av dessa landar också på 

att nämna Bourdieu som den teoretiker som passar för forskning inom fältet. Det här är en insyn i 

tidigare forskning, men som är relevant även inom de teoretiska ramar som nämns senare.

För att nämna några forskningsarbeten som varit användbara inom fältet är en av dessa en artikel 

författad av Forde (2001) som startar med en historik om hur ”polyglottism” var normen under 70- 

och 80-talet när det kommer till musikkritik. Alltså att vara personlig och bred var att föredra. Från 

denna mångsidighet var normen istället under 90-talet och framåt att sälja, att lansera produkter och 

att vara ensidiga i sin kritik, kort sammanfattat. Ett slående citat kring musikmagasinet Q är:

Q’s success . . . had the effect of lowering, if not the tone, then the temperature of music journalism

throughout the field. Q’s ‘objectivity’, its non-partisan approach and avoidance

of vehemence, has become the norm, resulting in the virtual extinction of the

confrontation interview and critic-as-star ‘self-indulgence’. (Forde 2001:26)

Intressant med hur musikkritiker blir som smakdomare och att istället för att ”förbättra 

musikkritiken” blir det istället en arena att framhäva sig själv som ”proffstyckare”. Här dras också 

paraleller till Bourdieus teorier .. ”As Bourdieu (1986) argues, cultural critics are often the ideal-

typical readers of their own titles and present a point of cultural identification/empathy for the 

average reader” (Forde 2001:39).

Forde diksuterar även om att inte bara skribenterna agerar som PR-utgivare, utan att magasinen blir 

som en slags ”institution” med det största målet att sälja och själva ge sig ”kulturellt kapital” nog att  

blir den största musiktidskriften. Mycket intressant för undersökningen är dessutom att den pratar 

om relationen mellan ägarna/redaktörerna och branschen i stort. Den här artikeln är väldigt talande 
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för skiftet i musikkritiken och relationerna mellan journalister och musikkritiken respektive 

branschen. Intressant även för denna artikel är att den använder intervjuer med journalister, en 

metod som denna undersökning använt sig av. Det är dock inte kvalitativa insamlade intervjuer,  

utan renodlade citat med någon form av diskursanalys av tidigare genomförda intervjuer. De är 

dock intressanta att ta i aktning för hur artikeln får sin trovärdighet.

Atton (2009) använder en insyn i Bourdieus teorier om en form av autonomi och kulturella kapital 

hos journalister och dels så går den in med tankarna kring att många musikkritiker använder 

liknande språk, och därmed också vad de faktiskt tycker. Ett återkommande tema är också att 

recensenter faktiskt också är fans. Atton undersöker två alternativa magasin (The Wire som får 

representera ett populärt musikmagasin, men som beskrivs som ”något alternativt” samt Sound 

Projector som är mer liknande ett fanzine, ett magasin skapat av hängivna fans) i motsats till 

tidigare teori om den jämbördiga smak som existerar inom ”klassisk rockmusik”. Ett slående citat är  

när han pratar om ”overcomprehension” och att det kan liknas vid den autonomi som presenterats 

med ”the tendency to 'praise everything, because anything might be the next Elvis or Sex Pistols” 

(Atton 2009:54). 

Det som Atton finner efter en diskursanalys av insamlade recensioner från de två magasinen är att 

de delvis bryter mot den autonomin i och med att de vågar vara en aning mer personliga och går 

emot klassiska diskurser som figurerat inom rockkritik (exempelvis användandet av maskulina ord). 

I själva verket är det populära magasinet The Wire mer banbrytande än Sound Projector då det finns 

en bredare musikstil; även här används begreppet ”polyglottism” för att beskriva en musikkritiker 

med en kunskap som breder ut sig över genregränser. Sound Projector beskriver också musiken mer 

än The Wire eftersom det finns mer plats.  Intressant med artikeln är att den diskuterar ekonomisk 

balans, både mellan magasinen, och relationen mellan branschen/musikerna och kritiken. Den är 

mer problematisk för magasin som The Wire eftersom fanzinet Sound Projector når en redan 

”inlyssnad” publik och är inte beroende av annonsörer på ett liknande sätt.

För att närmare förstå Bourdieu inom fältet har Prior (2001) författat en artikel som berör den andra 

sidan av musikkritken, nämligen på hur Bourdieus teorier påverkar ”musiksociologi”, alltså den 

bredare definition där termer som upplevelse och var människas smakpreferens spelar in, såväl som 

hur musikskaparen ”levt”. ”[Bourdieus] concepts of cultural capital, field and habitus in particular, 

have been central to the formation of a critical paradigm in music sociology that demonstrates how 

the social penetrates, produces or contextualizes music” (Prior 2001:122). Även denna text är 
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intressant i att den faktiskt på ett sätt pratar i metatermer om hur musikkritiker arbetar (i tolkning i  

alla fall). Prior pratar om hur man tolkar musiken, och om att det finns delar av 

konstnären/musikern som påverkat den att skapa sitt musikstycke. Om än komplext så går nog delar 

av denna text att använda.

Prior skriver att Bourdieu otroligt sällan faktiskt skrev om den sociologiska aspekten av musik. Det 

finns dock undersökningar som visat på klassbestämmelser och deras preferenser och upplevelser 

av utvalda klassiska musikstycken. När det kommer till populärmusik har det dock varit tyst. Även 

om texten mer eller mindre pratar om den breda skarans upplevelse av musik, så finns det en klar 

applicerbarhet även på musikkritiker. ”It is nowadays rare to find a study of musical taste that does 

not start with or evoke Bourdieu’s ideas, while key works such as Distinction and The Field of  

Cultural Production have become touchstones for studies that examine music and social structure” 

(Prior 2001:127). En tolkningsbar del är även användandet av typiska Bourdieu-begrepp som 

habitus och kulturellt kapital. Även om det sätts på ett bredare perspektiv än bara musikkritiker,  

exempelvis hur musik blir populär genom ”klubbkids” som har det kulturella kapitalet att avgöra 

vad som blir framgångsrikt i sin egen subgenre. I texten tas även kritik mot Bourdieus teorier i 

möjligheten att applicera på musikens sociologi. Det kan exempelvis bli för stort i och med att 

teorierna redan är kritiska och man helt enkelt fastnar i att enbart kritisera verkligheten för att det är  

möjligt med dessa teorier.

Även Widestedt (2001) har skrivit en avhandling som blickar tillbaka på musikkritiken från 

dagspressen under två sekel. Den har varit användbar för att komma närmre en insyn i hur 

musikkritiken har bedrivits ur ett större, historiskt perspektiv. Även om den går djupgående på en 

historisk diskursanalys så har jag dock ännu inte funnit någon artikel som talar om hur 

musikkritikerna arbetar utifrån deras perspektiv, i alla fall inte i Sverige.

5. Teori 

Som nämnt tidigare ligger Bourdieus teorier om journalistkåren i fråga om bakgrund 

(kulturellt/ekonomiskt kapital), socialt nätverk och trovärdighet (habitus) närmast den här 

undersökningens frågor om musikkritikers bakgrund, om relationer mellan kritiker, om relationen 

till musikbranschen. Teorin är menad att användas i analysen för att hitta teoretiska begrepp till  

musikkritikers bakgrund och därigenom hitta mönster för varför musikkritiker ”tycker lika” eller 

”rekommenderar musik”. Viktigt att poängtera är att just Bourdieus teorier används för att prata om 

ett större journalistiskt fält, där musikkritiken är en del av. 
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5.1 Teoretiska begrepp

Det som framförallt tas upp i diskussionen om Bourdieus teorier i sammankoppling till journalistik 

är hans fältteori (field theory) som bygger mycket kring strukturer och maktrelationer som bottnar i  

sociala relationer och ens egna personliga bakgrund. ”[...] to exist socially is to mark one's 

difference vis-à-vis others in an ongoing process that is enacted for for the most part unconsciously 

without strategic intention” (Benson & Neveu 2005:3). Alltså kortfattat att för att synas i sitt fält, i  

det här fallet det journalistiska, så drivs individen av ”tävling” och att det handlar om strukturella  

sociala positioner där individen blir en del av fältet. Det kan handla om exempelvis status både som 

individ, men också inom gruppen.

Ett viktigt begrepp är också habitus, som just beskriver att även den personliga erfarenheten blir en 

kollektiv erfarenhet. När det kommer till habitus så formas människan av sina erfarenheter, även om 

dessa kan ändras under tidens gång. Som Bourdieu nämner att förmågan att särskilja och värdera 

praktiker och produkter definierar habitus och däri representation av (exempelvis) ett journalistiskt  

fält/rum skapas (Bourdieu 1993:298). Ett av de allra viktigaste begreppen som också klingar väl 

med undersökningens tankegångar är kapital som diskuteras i nästa avsnitt. 

5.2 Bakgrund och kapital

Enligt Bourdieu så finns det två former av utövning av sin position, eller makt, och det är 

ekonomiskt kapital och kulturellt kapital. Kulturellt kapital bygger på akademisk erfarenhet, teknisk  

expertis, artistiska sensibiliteter och renodlad kunskap (Benson & Neveu 2005). Den här teorin 

stödjer en frågeställning om vad som skulle ge skribenten trovärdighet i läsarens ögon. Det krävs 

kortfattat kulturellt kapital för att kunna vara musikkritiker (eller journalist för den delen). I och 

med sitt kulturella kapital så styr kritiker en del av en större bild. Det kulturella kapitalet leder till  

ekonomiskt kapital och det är en del av Bourdieus teori om journalistik som en mikrodel i en större 

makrodel med sina egna regler och sociala lagar. Det är med stöd i detta som han menar att  

journalistiken är ursprungligen autonom, men samtidigt styrd av kommersiella intressen vilket gör 

den till växande heteronom, eller blivit, institutionaliserad och exempelvis public service som är  

journalistik som bottnar i statliga riktlinjer. Journalistiken är enligt teorin en del av samhällets  

maktpositioner; alltså att de som engagerar sig inom fältet är rik på kapital och i fallet om 

musikjournalistiken kulturellt kapital. Bourdieu (2005) skriver själv att enda chansen att verkligen 

förstå sig på journalistrollen är att placera in det i ett fält, snarare än att analysera och döma en 

individ som skrivit exempelvis en artikel. Han menar att journalistiken finns till för att visa upp en 
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”sann bild av världen” och att när man pratar om journalistiken så ska man prata om fältet och inte 

journalisterna. Det är lätt att hitta en syndabock, men problemet ligger i sådant fall i fältet. Vilket är  

intressant för min teori om att det finns ett jämbördigt smakbeteende bland musikjournalister; en 

outtalad kod om hur man ska bete sig när man skriver vissa recensioner. En intressant reflektion ger 

Prior (2011) i en artikel om hur man kan använda Bourdieus teorier kring musikjournalistisk 

verksamhet, och även analyser av musik. 

His concepts of cultural capital, field and habitus in particular, have been central to the formation of a critical paradigm in music sociology 

that demonstrates how the social penetrates, produces or contextualizes music. Bourdieu-inspired studies of both popular and classical 

music now occupy a good chunk of the field of music sociology. His most canonical text, Distinction (1982), has provided an empirical 

benchmark for explorations of the nature and formation of musical taste in places like France, America and the UK. And even in the less 

hallowed realms of music journalism, Bourdieu’s terms are finding currency, with influential critics like Simon Reynolds deploying 

Bourdieusian categories to examine logics of populism and elitism in contemporary pop. (Prior 2011:122).

Marchetti skriver om att vikten av kulturellt kapital är vital inom specialiseringsområden. ”And in  

these specialized realms, the arrivals of new generations of more highly credentialed journalists has,  

at least in a part, contributed to the ascendancy of a journalism that is more critical than that  

practiced in the past” (2005:73). Man skulle kunna säga att vikten av kunskap, erfarenhet och 

utbildning är högt på listan för att man ska kunna vara musikkritiker. Om man tittar på kända 

musikkritiker, exempelvis Jan Gradvall (Dagens Industri), så har han högt kulturellt kapital i och 

med sin erfarenhet, samtidigt som upplagan är stor på den tidning han skriver för. Här finns ett slags 

samband mellan trovärdighet och ekonomisk vinst. De största, eller i alla fall mest lästa,  

musikkritikerna skriver mycket riktigt för större tidningar. 

5.3 Arbetsvillkor och socialisering med journalister

Både Bourdieu (2005) och Champagne (2005) diskuterar en problematik där journalister utger sig 

för att vara fria skribenter som ska beskriva omvärlden i sitt fält, men samtidigt är väldigt styrda av 

ekonomiska intressen. Här i ligger tankar kring musikkritiker, eller i alla fall det musikkritiska 

”fältet”, att den heteronoma omständigheten har skapat en egen guide för vad som är bra eller vad 

som är dåligt inom musikbranschen. Vissa artister får alltid bra kritik, även om Häglund (2014) 

hävdar i sin debattartikel att de kanske inte förtjänar att bli höjda till skyarna. Champagne (2005:57)  

hävdar att ekonomisk vinst ofta hämmar intellektuella texter. Han pratar också om journalistikens  

legitimitet och hävdar att det bygger mycket på historia; att man lär sig att lita på journalistiken  

under sin uppväxt. För att kunna hävda sig krävs både ett tilltalande språk (för ekonomiska orsaker 

även) samt en tilltalande personlighet. Det här är lätt att teoretisera musikjournalisters legitimitet  

där opinionsjournalistiken bygger på personligt tycke som bör komma från en tilltalande person. 
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En intressant teori som Marchetti (2005) tar upp är också socialiseringen mellan journalisterna. Det 

finns väldigt lite forskning kring detta. Teorier kring att kritiker jobbar hemifrån och inte pratar med 

sina kollegor säger att journalistiken blir mer alternativ och vågad, men samtidigt kanske det är just  

detta som är problemet. Det ställs så höga krav på att journalisten ska producera i en hård bransch 

(det är en huvudteori kring (special)journalistik enligt de flesta författarna, Marchetti, Champagne 

och Bourdieu (2005)) att man inte vågar gå utanför mallen. I och med detta har det skapats vad vi 

kan kalla ett kodex för hur musikkritiker ska tycka och inte tycka. 

5.4 Närheten mellan musikbranschen och musikkritiken

Widestedt (2001:84) benämner kommersialiseringen av musikjournalistiken. Allt hänger ihop och 

ibland kan journalistiken ses som en ”reklamplats” för artisten; ofta används även (positiva) 

recensioner i marknadsföringssyfte. Widestedt (2001) pratar om förnuft och känslor som bakgrund 

inom musikkritiken. Det är problematiskt med tolkning av text och att beskriva sina ”känslor” som 

musikkritiker. Det blir till en maktposition där journalisten besitter makten över att kunna leda in  

publiken på sin åsikt. Det här går i ett med det som nämnts tidigare, både kring kulturkapital, men 

även teorier kring makt och kunskap. Neveu (2005) pratar om att det inte går att teoretisera och 

analysera en journalist eller ett journalistiskt arbete bara genom att plocka isär bitar. Man måste  

analysera den sociala kontexten, publiken som tagit del av den och hela den sociala världen kring 

journalisten för att förstå hur fältet kan analyseras.

5.5 Den goda kritiken

Nordenson (2008) nämner i sin bok att man ska vara återhållsam med lustiga ordlekar och 

superlativ, även om det är någonting som ofta förekommer i en personlig recension. Hon hävdar 

också att språket ser olika ut beroende på i vilket medium man skriver i. I kvällstidningar måste 

man vara återhållsam med referenser som inte den stora massan förstår, någonting som går i stil 

med teorierna kring att journalistiken kretsar mer och mer kring en ekonomisk fråga med synen på 

musikkritik som blir förenklad antagligen på grund av vinstintressen. Någonting som också delas av 

Widestedt (2001) där det står att metaforer kan ibland stå i vägen för lyssnaren och bidrar inte till att  

lyssnaren får ”ut något” av recensionen. Här kan en parallell dras till Marchettis (2005:70f) text om 

”specialjournalister”. I grunden är alla journalister i det mån att mediabrukare ska förstå innehållet  

utan att ha en specialkunskap inom området; i det här fallet musik. I samma veva vill  

musikjournalisten även finna stöd i att den faktiskt kan saker inom sitt område, vilket skapar ett  
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dilemma. Hur behåller man sin status om man samtidigt måste ”förenkla”? 

Marchetti (2005:71f) fortsätter att skriva om socialisering inom branschen Här finns också en 

problematisering. Förhållandet mellan journalisten och i det här fallet musikern blir heteronom och 

problematisk. Ett klassiskt scenario skulle kunna vara att en tidning har ett stort uppslag med en 

artist och i samma nummer blir skivan recenserad. Kan skivan då få exempelvis ett dåligt betyg? 

5.6 Problematik med teorin

Det finns även kritiska punkter kring Bourdieus fältteori. Bland annat så är den, trots sin modernitet, 

inte anpassad efter ”ny journalistik”, det vill säga webbjournalistik (Benson & Neveu 2005). 

Tvärtemot vad Bourdieu (2005) skriver om faran med att förlora en journalistisk autonomi (en frihet 

att jobba individuellt) så menar Schudson att det inte kan vara bra för journalistikens skull att vara 

för autonom/fri, och att åsikter som uttrycks inte får vara för insnöade i sin egen person. 

6. Metod 
Metoden som bedrivits är kvalitativa intervjuer. Den ingång inom intervjuer som har valts är en så 

kallad semistrukturerad intervjumetod. Istället för att skriva ner färdiga frågor så används en så 

kallad intervjuguide. Inom denna så följer snarare teman istället för konkreta frågeställningar.  

Intervjupersonen kan vara med och styra samtalet, och frågor som inte existerar i intervjuguiden 

kan ställas. Samtalet blir inte styrt av frågor, då frågorna inte behöver komma i samma ordning utan 

det är en känsla som utspelar sig i nuet, där man måste ha överseende med intervjupersonen och 

kunna ställa frågor som passar i stunden; dock självklart med hänseende till guiden. Ofta ställs 

frågorna i en viss ordning och på sättet de är formulerade i guiden. (Kvale & Brinkmann 2014; 

Flick 2014) ”The questionnaire has several functions. Its first responsibility is to ensure that the 

investigator covers all the terrain in the same order for each respondent” (McCracken 1988:24). 

Flick (2014) beskriver metoden som ett perfekt sätt att fånga intervjupersonens ”subjektiva teorier”, 

vilket kort skulle kunna förklaras som att alla bär på egna tankar och erfarenheter kring diverse 

saker. I det här fallet vill jag undersöka en musikkritiker(-journalist) och dess syn på branschen, sitt 

yrke samt musikkritikens roll och behov. Alltså en personlig erfarenhet av sitt yrke. ”The theoretical  

background to this approach is the reconstruction of subjective viewpoints” (Flick 2014:222). Kvale 

& Brinkmann (2014) pratar om att bredda sin intervjuguide med tematiska och dynamiska frågor. 

Att dels relatera frågorna tematiskt till sin teoretiska föreställning kring forskningsämnet, medan 
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man samtidigt håller intervjun dynamisk med ett stimulus till en positiv interaktion och få personen 

att verkligen öppna upp sig och berätta om personliga erfarenheter. Planeringen intervjun bygger på 

är efter Flicks (2014) råd om att formulera målet med undersökningen, de teoretiska ramarna, dess 

konkreta frågor, valet av empiriskt material, den metodologiska proceduren, hur väl man kan 

standardisera och kontrollera resultatet, de generella målen samt vilka personliga resurser som finns 

tillgängliga (s 112). 

Validitet och reliabilitet inom kvalitativ forskning kan vara problematisk. Validiteten kan till  

exempel inte skattas med siffror, men handlar däremot om hur man samlat in sin data och bearbetat  

den. (Flick 2014:420). Validiteten i denna undersökning bygger på beskrivningen av material samt 

en öppen intervjuguide som bygger på teoretiskt underlag. Urvalet av intervjupersoner från olika 

mediefält ökar dessutom bredden och validiteten på undersökningen. Reliabiliteten bygger på 

öppenheten och att inga säkra slutsatser dras av undersökningen. Undersökningen är snarare till för 

att se mönster och beskriva skeenden bland de sex utvalda intervjupersonerna. 

6.1 Fördelar och nackdelar med metodval

Som nämnt tidigare ligger fördelarna i metodvalet i att intervjupersonen har fri tillgång att prata helt  

enkelt. Intervjupersonen behöver inte känna sig helt styrd av intervjuaren och kan sväva ut med sin 

”subjektiva teori”. Dessutom behöver inte intervjupersonen känna sig ”för fri” att prata då det finns 

en struktur i och med en intervjuguide. Flick (2014) pratar om att inte låta intervjuguiden styra helt  

och hållet då intervjupersonen kan bli låst och inte prata helt fritt (s 208). Någonting som har varit  

positivt för min undersökning då det ska finnas rum för att prata fritt om sina tankar och sin 

bakgrund. Att som McCracken (1988:55) uttrycker det: att de som läser analysen kan ta sig in 

bakom personen och in i dess tankegångar.

Nackdelar skulle kunna handla om etiska invägningar på metoden. Det är problematiskt att forska 

om privata liv. Även om intervjupersonen i pilotstudien pratar i form av journalist (dock inte bara)  

så finns det en mängd saker att tänka på. I intervjusituationen är det viktigt att överväga personliga 

konsekvenser för undersökningspersonen (Kvale & Brinkmann 2014:99). Efter mina intervjuer fick 

jag en del frågor om exakt vad den skulle användas till. En intervjuperson var orolig för hur chefer 

skulle tänka kring det hen sagt. Även om det inte var någonting kontroversiellt sagt så är det viktigt  

att vara öppen med sina intentioner angående sin forskning. Flick (2014) pratar om anonymisering 
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och detta är någonting som bör tas i beaktning. Är det verkligen givande att prata om ens hela 

livshistoria för att komma fram till en analys? Det är viktigt att respektera personen, och om 

personen anonymiseras så ska den även göras det i transkriptionen (s 57). Jag har varit osäker på om 

anonymisering är givande eller inte. Jag har dock kommit fram till att det för uppsatsens skull, när 

det handlar om trovärdighet, att anonymisera personerna för att fokus inte ska ligga på en 

igenkännar-faktor, utan på deras bakgrund och syn på musikkritikens roll som ligger i fokus.

6.2 Anpassning av metod till syfte

En av de största anledningarna till att just denna metod är anpassningsbar med mitt syfte är att  

kvalitativa intervjuer ämnar att låta forskaren utveckla teorier/analyser och arbeta med dessa under  

processens gång, istället för att i kvantitativ forskning formulera detta i startskedet. Även om 

metoden kan vara komplex så finns det ett bredare djup att försöka fånga i sin analys. (McCracken 

1988:17) Eftersom mitt syfte handlar om personlig bakgrund, men också personlig syn på 

musikkritiken, känns metoden som slående för att djupare kunna gå in på hur kritiker tänker, 

socialiserar och tycker. 

6.3 Om analysverktyget

Analysmässigt har jag valt att använda mig av tematisk kodning. Det krävs flera steg för denna typ 

av kodning med hänsyn till jämförelsen av de intervjuade. Först beskriver man varje case kort 

sammanfattat (Flick 2014:424). Med svar på frågor om varför personen är relevant, dess bakgrund 

och en sammanfattning av hur personen svarat på de tematiska analyseringsbegreppen. 

Analyseringsbegreppen ska efteråt sammanfattas i en tematisk struktur med olika kategorier för att  

kunna diskutera likheter och olikheter bland de intervjuade. Efter flera intervjuer ägt rum bygger  

man en tematisk struktur. (Flick 2014:425f). Den tematiska strukturen har i den här undersökningen 

byggts utifrån de teoretiska teman som nämnts under Teori-avsnittet.

7. Analys 
Först presenteras samtliga intervjuade kritiker följt av en tematiskt kodad analys av likheter och 

olikheter inom diverse teoretiska teman.

7.1 Presentation av intervjupersoner 

7.1.1 Intervjuperson A – Anders

Personen är en man i 35-årsåldern som jobbar som redaktör för en musiksajt på deltid, med ett annat 
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jobb samtidigt. Han har ingen journalistutbildning i bakgrunden, men en magisterexamen inom 

pedagogik. Han började inom journalistiken med att skriva en sportblogg för en lokaltidning och 

efter att ha använt musikreferenser frekvent blev han tillfrågad om att skriva recensioner för en 

musiksajt. År 2014 startade han tillsammans med andra en egen musiksajt där han nu sitter som 

chefredaktör. Han nämner att han har en grupp där han diskuteras musik mer analytiskt och på ett 

sätt musikkritiskt. I sitt privatliv umgås han mycket med musikkritiker, men även med musiker. Han 

tror att ju närmre musikbranschen och musikkritiken ligger varandra skapar en svårighet att vara 

kritisk; att man som kritiker är så beroende av branschen att man helt enkelt inte vågar skriva vad 

som helst. Dock anser han att sin egen musiksajt är lite friare i vad som publiceras och hur de 

skriver om musik. En bra musikrecension enligt honom är brutalt ärlig och objektiv och en bra 

kritiker är intresserad av musik, har ett öppet sinne samt är duktig med ord. Varför musikkritiken 

behövs är främst för att mindre kända band ska få ett utrymme att synas. 

7.1.2 Intervjuperson B – Beatrice

Personen är en kvinna i 25-årsåldern som jobbar för ett musikprogram som programledare i 

etermedia. Hon har studerat journalistik (i nya medier), men har inte tagit ut sin examen då 

examensarbetet inte har skrivits klart ännu. Hon har jobbat sedan 2013 med musikprogrammet och 

innan dess haft praktik på ett annat musikprogram. Hon diskuterar frekvent musikjournalistik med 

kollegor och följer/diskuterar med konkurrenter/kollegor, men då oftast över sociala medier. Hon 

pratar inte om musikkritik privat med sina vänner och umgås sällan med journalister. Hon ser en 

problematik i att musikbranschen ligger närmare musikkritiken i dag och tror att det kan möjligtvis  

påverka kritiken. Hennes syn på musikkritik och journalisterna som utför den är att man måste ha 

en bakgrund för trovärdighet, men samtidigt att självdistans är det viktigaste för att fånga en läsare.  

Hon ser även att många kritiker tycker ”likadant”, men att det inte riktigt är applicerat på hennes  

redaktion. Varför musikkritiken ska finnas till anser hon främst bygger på att det kommer ut så pass 

mycket musik att lyssnarna behöver någon som sållar ut.

7.1.3 Intervjuperson C – Calle

Personen är en man i 35-årsåldern som skriver musikkritik och -journalistik för en musiktidning på 

frilansbasis. Han har påbörjat en ekonomiutbildning som han inte avslutade, men har studerat flera 

andra kurser bland annat inom filosofi, historia och sociologi. Det finns dock ingen 

journalistutbildning i bakgrunden. Runt 2012 började han skriva om musik för en musiksajt och har 

stegvis gått över till att skriva för musiktidningen han är mest verksam i dagsläget. Det är inget  
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heltidsjobb, utan mer som han uttrycket det en ”jobby” eftersom man inte tjänar bra på att skriva 

enstaka recensioner. Han har vid sidan av andra jobb inom skrivande och webb. Han diskuterar 

musikkritik ofta inom sin bekantskapskrets som innehåller några journalister, men främst folk från 

andra branscher. Han tycker att det är svårt att diskutera sin egen kritik med läsare via sociala 

medier, då det sällan leder någon vart och mest blir påhopp. Han läser och följer dock andra 

musikkritiker för nöjes skull. Han menar att musikbranschen och musikkritiken är ”i knät på 

varandra” och ser problematiken med att först träffa en artist för en intervju där man skapar en slags 

relation för att sedan gå över till att recensera deras skiva. Relationen mellan branschen och kritiken 

är extremt problematisk enligt honom då han anser att kritiken är ett ”instrument för att driva ett  

samhälle”. Han tycker att en bra musikkritiker ska vara bred i sitt intresse och då inte enbart vara 

intresserad av musik, utan andra aspekter av samhället. Kort sammanfattat en ”bildad” person. Han 

tror att det finns en ”universell smak” hos musikkritiker med vissa artister som man ”måste gilla”. 

7.1.4 Intervjuperson D – Daniella

Personen är en kvinna i 25-årsåldern som skriver musikrecensioner åt en morgontidning på 

frilansbasis samt har ett vikariat på en nyhetsbyrå. Hon har en kandidatexamen inom media- och 

kommunikationsvetenskap samt en masterexamen inom journalistik. Hon började skriva 

skivrecensioner för en lokaltidning runt 2008. Efter utbildningarna så började hon på frilansbasis 

skriva recensioner för en morgontidning samtidigt som hon fick ett vikariat på en nyhetsbyrå. Hon 

diskuterar musikkritik ofta med kollegor och med vänner. I hennes bekantskapskrets finns en hel del 

kritiker, dock som ej jobbar på samma tidning. Hon har märkt av närheten mellan branschen i form 

av skivbolagsrepresentanter och musikkritiken. Hon vill inte intervjua en artist för att sedan 

recensera dennes album; en svårighet i och med att hon arbetar på två åtskilda mediebolag. Hon tror 

att relationen kan vara problematisk för trovärdigheten, men att de flesta sköter sig bra. Hon tror på 

musikkritiken som en form av guide för lyssnarna, där man hellre visar vad som är bra än visar vad 

som är mindre bra. En bra musikrecension enligt henne kopplar musiken till sin samtid och behöver 

inte vara byggd på musikalisk kompetens. 

7.1.5 Intervjuperson E – Eric

Personen är en man i 45-årsåldern som jobbar som chefredaktör för en musiktidning. Han har 

studerat media och kommunikation på högskola innan han började att arbeta som journalist, men 

byggde på sina kunskaper med en tvåårig journalistutbildning på folkhögskola. I början av 90-talet 

började han att arbeta som nyhetsjournalist för en lokaltidning där han haft praktik under sin media- 

och kommunikationsutbildning. Under den tiden skrev han även som frilans åt ett musikmagasin. 
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Sedan 1996 fick han en heltidstjänst på musikmagasinet och när den tidningen lades ned några år 

senare startade han tillsammans med andra den musiktidning där han nu är chefredaktör. Han 

diskuterar ofta musikkritik och var den är på väg med medarbetare, men också med andra aktiva 

musikjournalister. Det är en stor del av det som sägs när han pratar med vänner och 

journalistkollegor. Han upplever att det finns en distinktion just på den tidningen där han arbetar att  

det enbart är han i form av chefredaktör som har kontakt med musikbranschen 

(skivbolagsrepresentanter, PR-folk, management osv.) Han upplever att det har funnits tider då 

skivbolagen blivit arga över dåliga recensioner och att skivbolagen försökt att pusha tidningen att 

”hylla en skiva”. Han tror inte att relationen innebär en stor problematik, även om han menar på att  

”skivbolagen ibland vill att skribenten och det den skriver ska bli en del av PR-apparaten”. Han 

trycker på att det kommer ut så mycket musik idag att läsarna kan behöva någon som gallrar, även 

om han själv tycker att det är för ”mycket tyckande” idag så menar han att kritiken ändå behövs för 

att vägleda intresserade läsare. Han menar också att musikkritik inte enbart behöver betyda en 

recension, utan att den finns i essäer, krönikor och reportage som trycks i hans tidning. Han trycker 

på att hans tidning alltid gått sin egen väg och skrivit/tyckt det som de vill. Detta har i sin tur lett till  

komplicerade relationer med skivbolag/PR-folk, men det är ingenting som han ser som ett hinder i  

dagsläget. 

7.1.6 Intervjuperson F – Felix

Personen är en man i 50-årsåldern som skriver musikkritik och musikjournalistik främst för en 

dagstidning på frilansbasis. Han har aldrig studerat på högskola eller universitet och har ingen 

annan utbildning högre än ekonomisk linje på gymnasiet. Runt 1979 startade han ett eget 

musikfanzine (en hemmaproducerad tidskrift utgiven av hängivna fans med andra fans som främsta 

målgrupp) som efter några år ledde till att han började skriva för en kvällstidning. Efter ett tag fick 

han ett vikariat på tidningen i några månader och efter det runt 1985 har han jobbat som 

frilansskribent. Han pratar musikkritik med andra människor dagligen, ofta med andra kritiker men 

även med läsare. Den främsta kommunikation sker via dator/mobil främst via mejl, Twitter och 

Instagram. Han menar på att om man jobbar inom samma bransch så kommer man att stöta på andra 

inom samma yrke, vilket han gör frekvent. Han umgås dock inte nära med i princip några 

journalister alls. Han ser inte direkt närheten mellan musikbranschen och kritiken, och där i inte en 

stor problematik. Han tror att kritiken har utvecklats och att den i princip inte är bärande eller  

bristande för om en skiva ska bli framgångsrik. Idag via tjänster som Spotify så kan kompisar tipsa 

varandra och musikkritiken finns egentligen till som ytterligare ett steg i den kedjan; kort  

sammanfattat att sålla fram det bästa av den nya musiken. När han skriver för dagstidningen så 
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väljer han helt själv materialet och vad som recenseras/skrivs om; han är därmed sin ”egen 

redaktör”. När han väljer så blir det oftare att man lyfter fram det positiva, snarare än fokuserar på 

sågningar. Någonting som han tror att vissa recensenter gör för att ”göra ett namn av sig själv”. Han 

anser att man behöver musikkritiken dels för att det är ”ett sätt att bevara för historien”, men också 

att musikintresserade ofta vill ”bredda sin smak” och kan därför få hjälp av musikkritiker att hitta 

ny, bra musik. Han tror att det alltid funnits en slags ”kanon om vad som är bra eller dåligt, inom 

litteratur och klassisk musik”, men han tror att man kan hitta bra musik inom allt och menar då på 

att han ”skiljer sig från många andra”. 

7.2 Tematiskt kodad analys

7.2.1 Bakgrund och kapital

Med hänsyn till teorier kring ”kulturellt kapital” (Benson & Neveu et al 2005) kan det utläsas en 

form av vad som krävs för vad man som musikkritiker av vad publiken tolkar som en trovärdig och 

”tillräckligt erfaren” kritiker. Det som är tydligt för de intervjuade är att de har olika bakgrund, men 

på ett eller annat sätt har det kulturella kapitalet som krävs för att skapa förtroende för konsumenter  

av musikkritik. Beatrice, Daniella och Eric är egentligen de som har en journalistutbildning. Anders  

och Calle har annan akademisk bakgrund, medan Felix skiljer sig från massan genom att aldrig ha 

studerat efter gymnasiet. Det som är gemensamt för samtliga är att de tidigt började arbeta med 

musikjournalistik och även de yngre (Beatrice och Daniella) har en relativt bred och lång 

musikjournalistkarriär. Men intressant här är att kapitalet inte alltid ligger särskilt mycket i vem 

personen är, i fråga om utbildning och i viss mån bakgrund, utan snarare så ligger kapitalet i var 

personerna jobbar. De flesta tidningar/program har gjort ett namn för sig och har därför kapitalet 

redan klart för sig, i fråga om ett ekonomiskt kapital. Ingen behöver veta deras akademiska 

utbildning. Exempelvis Beatrice som är programledare för ett musikprogram ger henne 

trovärdighet, Daniella skriver för en stor dagstidning som ger henne trovärdighet och Eric är 

chefredaktör för en väl ansedd musiktidning som funnits i cirka 15 år. Det stora undantaget här är 

möjligen Felix som med sin bakgrund och sin långa tid i branschen har gjort ett namn för sig och 

har då det kulturella kapitalet som krävs för förtroende. Någonting som han även pekar på själv 

under intervjun:

Felix: […] Det blir ett (suckar) det ett, framstår som väldigt obekvämt att berömma sig själv så. Med risk för att det kommer låta så så tror 

jag att dels finns det erfarenhet i botten, men det kan också vara en nackdel tror jag. Att man har hållit på så länge att det blir rutin av 

allting, men jag tror, tror att folk uppfattar att jag är genuint intresserad fortfarande och skriver enligt så om saker, att den bästa musiken 

har inte kommit än, den bästa musiken kommer nästa vecka. Att, att jag fortfarande är nyfiken och vilket jag också tror att det bland artister 

har jag hört ganska många som tycker att jag gör liksom en... Att även artister märker att jag är genuint musikintresserad när jag skriver.
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En annan intressant aspekt är också Anders kulturella kapital. Han har ingen journalistutbildning, 

men erfarenhet av att bedriva musikkritik. Hans musiksajt är relativt nystartad, men når ut till runt 

1 000 personer. Här är frågan om det finns ”tillräckligt” med kulturellt kapital i dagsläget i den mån 

som undersökningen belyser. Svaret kan vara så att hans musikintresse och driv för att hans 

musiksajt ska öka och bli större blir hans kapital, eller helt enkelt för att det handlar om en hemsida 

som är lättillgänglig och gratis för sina läsare.

I samsyn med teorin så går det sammanfattat hand i hand med Bourdieus teorier om att det 

kulturella kapitalet leder till ekonomiskt kapital och det är en del av teorin om journalistik som en  

mikrodel i en större makrodel (Benson & Neveu 2005:5ff). Det kulturella kapitalet och det 

ekonomiska kapitalet går att från denna undersökning se att de inte alltid är särskilt långt ifrån 

varandra när det kommer till musikkritik. En musikkritiker med svagare kulturellt kapital kan 

samtidigt vara stödd av ett ekonomiskt kapital; och som skulle kunna visas som en cirkel. Det 

ekonomiska kapitalet kan i sin stund ge kritikern kulturellt kapital. Som Benson & Neveu 

sammanfattar Bourdieus fältteori; ”In field theory, journalistic fields do not always reinforce the 

power status quo, but under certain conditions may actually transform power relations in other 

fields. And because power is conceptualized as itself divided (between forms of cultural and 

economic capital) […] (Benson & Neveu 2005:9f). Det här är också en intressant ingång på 

relationen mellan musikbranschen och musikkritiken som vidare analys visar på. 

7.2.2 Arbetssituation och socialisering med andra musikjournalister

Arbetssituationen ser olika ut för de intervjuade personerna. Calle, Daniella och Felix arbetar på 

frilansbasis och skriver oftast för sig själva hemma eller på ett fik. Anders driver sin musiksajt även 

han hemifrån, medan Beatrice jobbar heltid på ett kontor med andra människor och Eric jobbar som 

chefredaktör på ett kontor. Fallet för Eric är dock att han inte har några kollegor på kontoret och 

därmed jobbar även han ensam. Ett instick är även att Daniella sitter i ett öppet kontorslandskap när  

hon jobbar för nyhetsbyrån. Felix berättar även att han tidigare har suttit på kontor med andra 

journalister även som frilans, men att han idag oftast jobbar hemifrån eller på ett fik. Gemensamt 

för i princip alla är att de arbetar själva, utan att sitta med andra människor medan de bedriver sin 

musikkritik. En härledning till en individuell och autonom journalistik, som skulle kunna vara en 

analys av det i teoriavsnittet nämnda mönstret för jämbördigt smakbeteende. Enda undantaget här är  

Beatrice som dagligen jobbar i öppet landskap med sina kollegor. Hon kan därigenom utveckla sin 

syn på kritik genom diskussion med kollegor, men också i och med att personen följer andra 

journalister på sociala medier. Någonting som hon också påpekar:
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Beatrice: Ehh och sen också (paus) också för att scanna av och lära mig saker just att man följer andra journalister eller andra 

musik...bloggare eller sådär eller andra tyckare egentligen. Och det vad de tycker om musiken på olika sätt och sådär. 

Klart för samtliga av de intervjuade är att de nästan dagligen kommunicerar om musikkritik med 

andra kritiker/journalister, med lyssnare/läsare och med sina vänner. Både via sociala medier, men 

även i samtal. 

Teorin bygger en del på att musikkritiken stagnerar och blir jämbördig kritiker emellan på grund av 

spridda arbetsförhållanden och att det leder till en bestämd skola för ”hur” man ska tycka om musik. 

Det här är någonting som Beatrice går emot, men som de andra faller in för. De flesta sitter som 

nämnt på sin egen kammare som skulle kunna leda till att enklare falla för ”en klassisk skola” i hur 

musikkritik bedrivs. Dock så verkar kommunikationen och viljan att ständigt utvecklas och lära sig 

finnas hos samtliga intervjuade, någonting som därmed kan förstöra teorin om att de jobbar helt 

ensamma. Felix trycker på att när man jobbar inom samma bransch så faller det sig naturligt att man 

känner igen och stöter på varandra ofta. En sorts förklaring till ett habitus som uppstår i sin valda 

karriär enligt Bourdieus teorier.

Felix: […] [J]ag träffar, jag har liksom hållit på i över trettio år så jag känner ju en massa personer. Om jag går på ett ställer så träffar jag 

folk. Och jag har flera vänner som jag pratar med. Det tror jag gäller i alla skrån, inom journalistiken tror jag det är helt självklart om man 

håller på med, om man är litteraturrecensent, om man skriver om politik eller om man skriver om nyheter. Eller om man för den delen är 

busschaufför eller läkare eller vad som helst. Det är väldigt naturligt att man lära känna folk som jobbar med samma sak som man själv 

gör.

När det kommer till vad som diskuteras så ser det olika ut mellan de intervjuade personerna. 

Anders, till exempel, analyserar och pratar mest om själva musiken, medan Daniella och Eric 

exempelvis diskuterar bedrivande av musikkritik och dess utveckling. 

Som nämnt i teoridelen så hävdar Champagne (2005:57) att ekonomisk vinst ofta hämmar 

intellektuella texter. Av de intervjuade så har det märkts av att de flesta kritiker jobbar frilans under  

”svåra” omständigheter. Calle pratar om att han inte jobbar med kritik, utan att det snarare blir en  

jobby. Även Eric pratar om att ”det är så mycket tyckande överallt”, det är många som vill skriva 

musikkritik, men få som är beredda att betala för dessa texter. Champagne fortsätter om 

journalistikens legitimitet och hävdar att det bygger mycket på historia; att man lär sig att lita på  

journalistiken under sin uppväxt. Calle pratar under intervjun om vilka kritiker som han följde 

under sin uppväxt, och även de övriga bland annat Beatrice och Daniella kollar på andra kritiker för 

att ”hänga med vad andra tycker”. För att kunna hävda sig krävs både ett tilltalande språk (för 

ekonomiska orsaker även) samt en tilltalande personlighet som Felix är inne på; att vissa kritiker 

18



skriver smädande recensioner för att ”göra ett namn av sig”. 

7.2.3 Branschen och journalistiken

När det kommer till en teori om att musikbranschen och musikkritiken närmar sig varandra, och hur 

detta skulle påverka musikkritiken, så ser i princip alla intervjupersoner detta klart och tydligt. Här  

kan två indelningar göras; dels de som är extremt kritiska mot att relationen mellan branschen och 

kritiken är så pass nära, dels de som först under intervjun inte ser det som ett stort problem även om 

relationen mellan de båda är klart tydlig för intervjupersonen. En av de som har märkt av den 

komplicerade relationen är Beatrice.

Beatrice: […] Men jag ser det bland andra kollegor eller ja kollegor då menar jag liksom på andra firmor eller på andra bolag eller på 

andra kanaler och sådär. Där ser jag det mycket närmare. Det är ganska (paus) producenter och då pratar jag inte om alltså då pratar jag om 

folk som gör innehåll och det kan vara allt från journalister till chefer till allt vad det kan tänkas va. Men producenter av musikjournalistik 

ser jag är ganska (paus) (suck) ah men vänliga och de hänger med varandra och då liksom det kan va och det ser man ju mycket tydligare 

nu även om sånt kanske gjordes förr i tiden så såg man det inte lika tydligt. […]

Men just i hennes program så finns det inte särskilt mycket av det, men hon ser en fara i att man inte 

kan våga kritisera för att vara rädd för att bli slagen på fingrarna när medieformen nästa gång 

exempelvis vill ha en intervju med en artist. Även Daniella uttrycker att hon upplevt den 

komplicerade relationen och eftersom hon arbetar för två mediebolag måste hon hela tiden hålla  

koll på att hon inte ska recensera ett album efter en intervju med samma artist innan.

Daniella: Vissa kanske skapar mer personliga relationer med skivbolagsfolk liksom och det. Jag kan själv känna att det, alltså som 

journalist att det kan bli lite, det kan bli lite konstigt om man har en för nära relation med någon på ett skivbolag för att man känner kanske 

ett visst ansvar då, man känner att skulle man kunna ta den personens artister eller ta de tipsen som kommer därifrån. Man måste samtidigt 

hålla sin distans. Jag tror att eftersom Sverige är så litet så skulle det kunna utgöra ett potentiellt problem.

Eric och Felix är mer distanserade och menar att de inte har några egentliga problem med 

relationen. Även om Eric menar att hans tidning blivit ”straffad av skivbolag efter en negativ 

recension” och därigenom blivit hotade om att bli utan annonser och att artistbokningar blivit  

svårare. Även om detta är ett faktum så är det ingenting som oroar Eric, även om han märker en klar 

tydlig problematisk relation.

Eric: Jag ska inte säga att det bara är så, men jag tycker jag märker en, en slags, en ökad sån hållning hos skivbolagen att man förväntar 

sig nästan att, om ni får skivan då måste ni ju, då måste ni hylla den. 

Några som är extremt kritiska till relationen är Anders och Calle. Calle svarar direkt på frågan om 

hur nära relationen mellan musikbranschen och musikkritiken är att ”de sitter i knät på varandra”.  

Även Calle trycker på svårigheten att balansera en rent journalistisk intervjusituation med att sedan 

recensera samma artist.

Calle: De är ju i knät på varann. Ehh det är de ju definitivt. Det är väl kanske inte bara specifikt bara för musikbranschen. Men det gäller 

nog nöjesbranschen som helhet. Ofta är det ju inte väldigt seriös journalistik. Och sen är det jag menar. Jag träffade [en artist] här inne. 
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Och intervjuade honom. Vi kom jättebra överens och allt är jättekul. Sen ska jag recensera honom. Det är konstig situation liksom. 

Även Anders menar att relationen är problematisk. Han menar på att skivbolagen trycker väldigt 

mycket på att ”denna artist ska hyllas” och beskriver det som ”fulknep”; någonting som det har 

nämnts om i samtliga intervjuer.

Anders: Men ofta tror jag de ligger väldigt nära varandra liksom. Och det märker man ju själv när man sitter i den här sitsen, när man får 

från skivbolag liksom och sådär att. Att det ska hyllas liksom. Skriv om det här för det, liksom, är the next big thing liksom. Missa inte det 

här, skriv om det här. Så det. Det är lite så fulknep ibland liksom. 

I teoridelen diskuteras kommersialiseringen av musikkritiken (Widestedt 2001) som kan till viss del 

ses även här i analysen, när det kommer till att skivbolag använder knep för att deras skiva ska 

framställas i det bästa ljuset. Som nämnts i teoridelen om förhållandet mellan journalisten och 

musikern blir heteronom och problematisk. Det klassiska scenariot som nämns att en tidning har ett  

stort uppslag med en artist och i samma nummer blir skivan recenserad. Kan skivan då få 

exempelvis ett dåligt betyg? Den här problematiken har (vissa) intervjuade kritiker varit delaktig i.  

Även dragningar till ekonomiskt kapital och teorier kring socialisering mellan olika branscher som 

nämnts tidigare är viktiga att ta upp.

7.2.4 Den goda kritiken och smaken

På frågan om vad som är god musikkritik har svaren varit spridda. Anders menar att det bästa är att 

gå in inför en recension att inte bry sig om vad som skett tidigare i artistens karriär utan ”att man 

hela tiden är ett blankt ställ liksom” och att man är bra på att skriva. Enligt Beatrice bygger det på  

erfarenhet och bakgrund, men inte nödvändigtvis enbart. Hon tror att vissa som jobbat med kritik 

längre har blivit för säkra i sin roll och inte utvecklar sig själva längre. En poäng som Felix gör när 

han säger att det inte alltid är bra med ”för mycket erfarenhet”, men att han ändå lyckas hålla sig à  

jour och ständigt är nyfiken med mantrat ”den bästa musiken har inte kommit än, den kommer 

imorgon”. En god musikkritik enligt Beatrice bygger på att man har ”sin rot”, alltså bra 

efterforskning och en anledning till varför man tycker som man gör. När det kommer till Calle så 

vill han se en bredd hos musikkritikern, och att vara kritik och bedriva god kritik innebär inte bara 

kunskap om popkultur.

Calle: Men samhällskontexten som jag tycker, och det är ju där popmusik verkar. Ehh så därför tycker jag nog att en bredare 

samhällsbildning är mycket viktigare än att man är intresserad av popmusik. Popmusik för mig handlar inte om musik, det handlar om 

livet, samhället, det är mycket på den nivån (fnissar) skulle jag säga. Så absolut den viktigaste egenskapen hos en musikkritiker är att man 

är bildad om man använder såna begrepp fortfarande. Och då både popkulturellt och jag kan tycka det finns relevans i att man har någon 

annan typ av bildning. Sen hur man har skaffat den spelar inte så stor roll men. Om man vet saker om politik kanske eller. Såna saker.

Enligt Daniella så handlar det däremot om att sätta saker i sitt perspektiv, ”det handlar alltid om att  
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sätta saker i sitt sammanhang.” Vilket skulle kunna innebära en motpol till Anders åsikt om hur en 

bra musikkritik bedrivs i fråga om hur man komponerar en recension och hur kritikern bör förhålla 

sig. Eric och Felix pratar om att ständigt utveckla musikkritiken, Eric menar att kritiken gömmer sig  

i allt som hans tidning producerar och att det inte bara behöver handla om renodlade 

musikrecensioner. Felix är den av de intervjuade om pratar mer om den nya teknologin och att agera 

mer som en musikguide, även om det nämnts i intervjuer med samtliga.

Felix: […] [J]ag har gjort en spellista på Spotify [...]. Eh den har stor betydelse även som inte då läser recensioner kanske, för de tycker att 

det där är ett bra sätt att hålla sig à jour med nya saker som kommer och man är nyfiken på nya saker. Och det är också en slags 

musikjournalistik egentligen att tipsa om det bra som kommer. 

När det kommer till en fråga om att vara smakdomare och om det finns en slags universell 

smak/smakautonomi bland dagens kritiker så har de intervjuade åsikten om att det till viss del finns 

en viss sorts musik som ”många älskar”, men samtidigt trycker många av kritikerna på friheten att 

tycka som de vill i sitt eget medium. Både Calle och Felix pratar om en kanoneffekt som har sina 

rötter i vilken litteratur (och musik för den delen) som man upphöjer och exempelvis pratar om i  

grundskolan.

Calle: Ja det finns det definitivt. Delvis. Det där... En gång i tiden var det ju.. jobbade man ju med. Musikkritiken ärvde ju samma så här 

kanonidé som man hade i litteraturen. Passande nog så råkade det ju bara vara en massa män eftersom det alltid varit män inom litteraturen 

också. Men det tycker jag vi har utmanat rätt rejält. Framförallt på pop... det jag skulle kalla den renodlade popfronten. Sen har det väl att 

göra med det där begreppet, vad heter det, habitus och sånt där att göra. Ehhm. Men jag skulle nog säga att det finns en förhållandevis, inte 

helt tät, men en cirkel där det ryms ett gäng artister. Som alla kritiker tycker om på ett eller annat sätt.

Daniella tycker att större medier borde pratar mer om singlar och EP:n än om skivalbum för att nya 

musiker ska få synas. Om ett album släpps så ”har man redan lyckats på ett sätt”. Hon pratar om ett 

kodex och att ”[...] [d]et är ganska sällan man ser helt olika åsikter om en skiva eller en konsert”. 

Daniella, likt Eric och Felix pratar om att Sverige är ett litet land och det kan vara en förklaring till  

att det ibland ser ”lite lika ut i tyckandet”. 

Som i teoridelen där Marchetti (2005) pratar om förenkling för att det ska vara enklare för läsare, 

och billigare för tidningar, berörs och nämns bland de intervjuade. En ny syn på musikkritikern; att 

den finns i mer än bara recensioner eller för den delen på Spotify. Den eventuella jämbördiga 

smaken som finns i musikkritiker-Sverige som Häglund skrev om i sin debattartikel; att det mest är 

positiva betyg/en betygsinflation; skulle kunna analyseras som att det enligt de intervjuade beror på 

dåligt utrymme, få jobb och att man hellre lyfter fram det man själva gillar. Man går på ett sätt  

närmare som en guide, snarare än en kritiker.
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8. Diskussion och slutsats 

8.1 Slutsatser 

8.1.1 På vilken grund kan musikkritiker skapa förtroende för sin publik?

När det kommer till att prata om musikkritikers bakgrund så har undersökningen visat på att 

musikkritikerna som intervjuats har en väldigt spridd bakgrund när det kommer till erfarenhet och 

akademisk utbildning. Frågan om vad som ger kritikerna ett förtroende, eller ett kulturellt kapital  

skiljer sig från person till person. Gemensamt för många av de intervjuade är att det möjligen inte är  

personens bakgrund, utan det mediet som de verkar i som skapat förtroendet för konsumenterna. 

Det kulturella kapital som Bourdieu pratar om är ingångspunkten för när jag pratar om förtroende 

som kritiker, på ett sätt är Bourdieus teorier om ekonomiskt kapital nästan lika slående eftersom det  

är i de flesta fallen företaget bakom kritikern som har förtroendet. Även om det i mina intervjuer 

bygger på båda, i fallet Felix bygger det otroligt mycket på erfarenhet och att man lyckats göra ett  

namn för sig och därigenom skapat förtroende för de som konsumerar musikkritiken. Som nämnt i 

teoridelen att de mest lästa kritikerna skriver för större tidningar ger ett intressant perspektiv på vad 

för slags kulturellt kapital som kritikerna intervjuade i denna uppsats har. I fallet Anders saknas det 

en del kulturellt kapital i fråga om erfarenhet, men även i fråga om tidningens, eller i detta fall  

musiksajtens, spridning, upplaga och genomslagskraft. Att analysera vad som ger Anders ett 

kulturellt kapital blir mestadels en fråga om vad som egentligen kan räknas in i den fållan. Räcker  

hans breda kontaktnät, att hemsidan är lättillgänglig för nya läsare eller att hans musikintresse är  

stort? Går man djupare kan man prata om kulturella kapitalet som inte bara är för förtroende, utan 

för status hos kritikern. I fallet där vi såg Felix som den med mest ”statussymbol”. 

Slutsatsen på huvudfrågan kan sammanfattas ur en teoretisk ram i att musikkritiker samlar på sig 

status genom olika form av kapitalbildning, men också i form av habitus. Antingen så har man en 

personlig erfarenhet i fråga om akademisk utbildning eller lång erfarenhet, eller så jobbar man för 

ett medieföretag som har skapat den statusen och då spelar det ingen roll vilken personlig bakgrund 

musikkritikern har. Den personliga erfarenheten blir också en erfarenhet för hela 

musikkritikerkåren. 

8.1.2 Finns det gemensamma nämnare för aktiva musikkritiker där man kan tolka ett  

jämbördigt mönster i fråga om smak?

22



När det kommer till undersökningens huvudfråga om gemensamma mönster hos de intervjuade 

musikkritikerna så blir svaret komplicerat. Som nämndes tidigare så går det att analysera samman 

olika tendenser och anledningar till musikkritikers förtroende, men det behöver inte betyda att det  

svarar på en hypotetisk fråga om varför alla musikkritiker ”tycker likadant”. I analysen nämns 

mönster om ekonomiska/kulturella kapital, om socialiseringsmönster och om att omständigheter 

gjort så att man inte har plats för annat än att ”rekommendera” sina favoriter. Vilket man hellre  

verkar vilja göra än att såga. Det kanske inte heller är någonting negativt för musikkritiken då 

teknologin ger musikkritiker möjligheten att exempelvis skapa spellistor åt Spotify med sina bästa,  

nya låtar.

I teoridelen nämndes att kritiker jobbar hemifrån och inte pratar med sina kollegor. Det ställs höga 

krav på att journalisten ska producera i en hård bransch (en huvudteori kring (special)journalistik 

enligt Marchetti, Champagne och Bourdieu (2005) främst) att man inte vågar gå utanför mallen. I  

och med detta har det skapas ett slags kodex för hur musikkritiker ska tycka och inte tycka. Här 

finner jag efter att ha analyserat intervjuerna en tvådelad situation. Dels jobbar nästan samtliga av 

de intervjua hemifrån, eller på fik eller motsvarande, när de bedriver sin musikkritik vilket pekar på 

en fara för att det blir lättare att följa en gammal skola, eller likt Felix som pratar under intervjun  

om att vissa musikkritiker försöker ”göra ett namn för sig och är ganska hårda i sitt skrivande”. 

Samtidigt menar samtliga av de intervjuade att de dagligen diskuterar musikkritik med andra 

journalister och med människor i deras vardag. Frågan är här om de båda delarna skapar en inre 

värld där musikkritiker lever. Även om man jobbar hemifrån (undantaget Beatrice som jobbar inom 

etermedia på en fast redaktion) så har man stenkoll på andra kritiker och pratar ofta om sin egen 

arbetssituation. Innebär detta att man snöat in sig i en egen värld? Klart i analysen är dock att  

många verkar inom en ”sfär av kritiker/musikjournalister på ett eller annat sätt”. Inom Bourdieus 

teorier diskuteras att man måste se på hela fältet och inte enbart på journalistens texter (Neveu 

2005). Är då en anledning till att musikkritikerna själva tycker att det ibland kan bli lite ”samma,  

lika smak” som Häglund (2014) hävdade i sin krönika att man både sitter ensam och följer andra 

musikkritiker att man inte vågar kolla utanför mallen? Här finns ju också en fråga om bakgrund, 

kön och etnicitet som vore intressant att undersöka mer om, men ingenting som har gjorts i denna 

uppsats. Intressant är också arbetsförhållandena som diskuterats i intervjuerna. Det är dåligt betalt  

och de flesta jobbar på frilansbasis. Frågan är om detta är bästa sättet att utveckla och bedriva 

musikkritik på?
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8.1.3 Hur förhåller sig musikkritiker till närheten till musikbranschen?

I teoriavsnittet nämns förhållandet mellan journalisten och i branschen blir heteronom och 

problematisk (särskilt hos Marchetti 2005). Ett klassiskt scenario som nämndes var att en tidning 

har ett stort uppslag med en artist och i samma nummer blir skivan recenserad. Kan skivan då få 

exempelvis ett dåligt betyg? Den frågeställningen har under intervjuerna väckt en del starka 

reaktioner. Relationen mellan musikbranschen i fråga om skivbolag, PR-folk och management, och 

musikkritiken är i det stora hela problematisk för själva kritikens förtroende och utveckling. Vissa 

av de intervjuade menade att situationen blir så problematisk att man kan känna sig tvingad att  

bedriva musikkritik efter branschens villkor. Recensioner är en stor del av PR-maskineriet och 

skivbolagen vill såklart att det ska klinga positivt för deras artister. Det som nämns är kritiker som 

umgås med branschfolk eller artister och skivbolag som hotat med indragning av annonser och 

spelat svåra vid artistbokningar. En parallell till ekonomiska vinstintressen för valt medium är här  

befogat att nämna. Vågar man såga en artist av rädsla för att inte få göra en intervju? Det som 

nämnts i intervjuerna är att det kan vara lättare för ”renodlade musiktidningar” att bedriva en kritik  

och journalistik som i stora drag är på deras villkor. Vinstintresset är dock fortfarande relevant även 

för dessa. 

Musikkritiker har egentligen inget val när det kommer till att kritiken och branschen närmar sig  

varandra. Men om det är en anledning till att samma artister hyllas är för långsökt. Kritikerna 

försöker undvika att recensera en artist som de nyligen intervjuat, och även om det dokumenterats 

påtryckningar från branschens håll så verkar kritiker förhålla sig olika till den. Vissa av de 

intervjuade ser det som en fara för kritiken, men andra inte berörs. Det verkar vara personer i 

ledande position som styr undan påtryckningarna. 

8.1.4 Hur bör en god musikkritik bedrivas idag?

Musikkritiken är inte som den en gång varit. Under intervjuerna nämns att betygen egentligen inte 

”spelar någon roll” för om en skiva blir framgångsrik. Med citat som ”även dåliga band säljer 

skivor”, ”har artisten fått släppa ett album så har de ju redan lyckats på ett sätt” och ”man vill hellre  

hylla än såga” är slående för hur kritiken ser ut i dagens läge. Dock så är samtliga överens om att 

kritiken fortfarande behövs. Men kanske mer som en guide än en smakdomare. I dagens 

teknologiska samhälle är det enkelt för lyssnare att hitta musik på eget sätt. Via exempelvis Spotify  

kan man skicka musik till sina vänner. Det nämns i intervjuerna att musikkritik/-journalistik kan 

bedrivas på en bredare front idag, exempelvis då via Spotify. Samtidigt som det är enklare för 

musikintresserade att hitta musik så utkommer det mer musik nu än någonsin. Däri finns 
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musikkritikerns moderna roll, efter vad jag kunnat finna i intervjuerna, att agera mer som en guide.  

Här finns också anledningen till Häglunds (2014) krönika om betygsinflation. Det är mycket möjligt 

så, men för de intervjuade handlar det om att man hellre guidar till bra, ny musik än sågar. Det 

handlar här återigen om om utrymme (ekonomiska anledningar) där man hellre väljer att lyfta fram 

sina favoriter. Musikkritiken har gått från att handla om excentriska sågningar av personligheter till  

personer som guidar till bra musik. Några av de intervjuade menar på att det är en historisk 

kanoneffekt att en stor massa gillar ”samma, bra musik”. Om det är bra eller dåligt går egentligen 

att svara på. En god musikkritik har med ett intresse för en bredare form av musik enligt de flesta 

intresserade, även ett intresse för samhället där populärmusiken verkar vara de viktigaste kapitalen 

hos kritikerna enligt de intervjuade. 

8.2 Avlutande ord

I den här undersökningen går det att se tendenser på att musikkritiken bedrivs av passionerade 

skribenter som älskar musik. Deras bakgrund ser inte så lika ut som väntat, men 

socialiseringsfaktorer och att kritiker hamnar i samma sociala sfär är en faktor. Svaret på varför det  

bedrivs så ”positiv musikkritik” eller ”betygsinflation” verkar bero på ekonomiska faktorer och 

rollen mer som en guide, samtidigt som talas om en kanon och om branschens påtryckningar. Att 

svara fullständigt på frågeställningarna är svårt, dels på grund av att det inte går att dra slutsatser för 

en hel bransch efter intervjuer med sex personer, men också för att de intervjuade har olika 

branscherfarenheter. Efter den här undersökningen och intervjuerna går det klart att se tendenser. 

9. Vidare forskning 
Den här sortens forskning har det bedrivits för lite av och jag uppmuntrar till ännu större och 

bredare undersökningar om musikkritikers bakgrund och syn på dagens musikkritik än på c-

uppsatsnivå. Kanske med fler kritiker, och med en bredare frågeguide.

Att kolla närmare på en snedfördelning i fråga om jämställdhet (kön, etnicitet osv) är också 

intressant. I min undersökning har jag inte valt att kolla på det alls eftersom det inte funnits varken 

tid eller utrymme. Dock så är det klart att samtliga intervjuade, även fast de kommer från olika 

medieformer, har liknande erfarenheter och tankar om musikkritiken. 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Kort bakgrund – ålder

Utbildning/bakgrund 

• Hur länge har du jobbat som musikkritiker? 

• Vad har du för utbildning?

• Hur ser din arbetssituation ut? Frilans/kontor/heltid? - Hur nära sitter du kollegor? 

Diskussion om kritik med andra kritiker 

• Hur ofta pratar du med andra musikjournalister?

• Diskuterar ni musikkritik?

Umgås med journalister

• Umgås du privat med musikjournalister/-kritiker?

• Diskuterar ni musikkritik/musik generellt?

Branschen

• Hur nära ligger musikkritiken och musikbranschen varandra?

• Om nära, innebär detta ett problem? Om ja, varför?

Smak

• Vad utgör god smak?

• Finns det en kodex bland kritiker att ”tycka lika”?

Musikkritik

• Vad utgör god musikkritik?

• Varför behövs musikkritik?
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