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1 Inledning
”Recensionerna är i dagens läge betydligt kortare, mycket mindre analytiska
(om alls) och ibland snudd på fullständigt inkompetenta… Det är beklämmande
att i dagstidningar se professionella människor, självutsedda smakdomare,
skriva långa och inkompetenta handlingsreferat som jag dessvärre skulle vara
tvungen att underkänna i klassrummet med motiveringen; ledsen, men det var
en recension du skulle skriva.”

Med de här orden satte författaren Johanna Holmström (2017) återigen igång
debatten om kulturkritiken i Svenskfinland och dess ställning. I sin kolumn
Konstkritik som ger huvudvärk i tidningen Östnyland hävdar hon att
recensionstekniken i de finlandssvenska tidningarna försämrats radikalt under
hennes tretton år som publicerad författare.

Frågan om ”kulturkritikens kris” har varit uppe till diskussion med jämna
mellanrum också på annat håll. De senaste tio åren har också varit en
omvälvande tid för kritiken överlag. Svenska Yle (Lindqvist 2017) publicerade
under julhelgen 2017 en journalistisk satsning där man granskade kulturkritiken
i Svenskfinland. I den framgick att recensionerna minskat med en dryg tredjedel
på tio år. I Sverige blossade debatten åter upp efter att akademiledamoten Kjell
Espmark i sitt tal vid Svenska Akademiens årshögtid i december 2014 hävdade
att den seriösa kulturkritiken har decimerats i en utveckling där
morgontidningarna mer och mer ”förvandlats till nöjesmagasin där
populärkulturen intagit den främsta platsen och bokrecensionerna hamnat i
halvskugga” (Espmark 2014). Norska Klassekampen publicerade i november
2017 en undersökning som visade att antalet kulturrecensioner halverats i de
fem rikstäckande norska tidningarna från 2007 till 2017 (Larsen & Eivind, 2017).
Aftonbladets granskning i februari 2018 visar en liknande trend i Sverige
(Edenborg, 2018). Utvecklingen är ändå inte lika dramatisk, den totala
minskningen av antalet recensioner är 21 procent från 2007 till 2017. Svenska
Dagbladet är den enskilda aktören som skurit ner hårdast. I synnerhet antalet
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bokrecensioner har minskat dramatiskt, drygt 40 procent. I Danmark har
recensionerna i de fem största tidningarna minskat med ungefär en tredjedel på
tio år, framgår i en undersökning av den danska dagstidningen Information
(Elmelund 2017).

De här är journalistiska undersökningar som saknar den vetenskapliga
diskussionen och metoderna, men ger vägkost för vidare forskning. Såväl inom
den offentliga debatten som inom forskning har kulturjournalistikens ”kris”
diskuterats med jämna mellanrum. Jag vill se närmare på vad denna ”kris”
innebär, vad den kan bero på, diskutera eventuella följder samt undersöka hur
den finlandssvenska kulturbevakningen i dagstidningarna har förändrats under
det senaste decenniet i förhållande till annat material.

Medierna överlag har genomgått en stor förändring under de senaste tio åren i
och med digitaliseringen. Tidningshusens alltmer pressade ekonomi har tvingat
fram nedläggningar, sammanslagningar och inskränkningar av olika slag.
Annonsbortfall, Google, algoritmer, mediekonvergensen och den delaktighet
som sociala medier gett upphov till, där i princip vem som helst kan agera
”kritiker”, har ändrat upplägget – men hur syns det här konkret i den
finlandssvenska pressens kulturbevakning?

1.1 Syfte och forskningsfråga
Syftet med denna pro gradu-avhandling är att undersöka hur de finlandssvenska
tidningarnas kulturbevakning förändrats under åren 2007–2017 via en studie av
Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Åbo Underrättelser.

Krisdiskussionen har delvis en kvantitativ dimension där man oroar sig för förändringar
kring omfång, frekvens och kulturgenrer, men också en kvalitativ dimension där man
oroar sig för att kvaliteten försämrats. Tidigare forskning pekar på att det skett en
popularisering av kulturbevakningen, att kultursidornas hårda kärna, recensionerna,
krymper både till antal och omfång – men också på att kultursidan blir mer heterogen,
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öppnas upp och att förändringen överlag skett ganska långsamt. Digitaliseringen,
annonsbortfallet och en era där vem som helst i princip kan agera ”kritiker” via sociala
medier och webbplattformer har dessutom satt ytterligare press på
kulturavdelningarna. I min avhandling tar jag avstamp i Jaakkola & Hellmans (2009)
och Jaakkolas (2015a) tidigare forskning om friktionen mellan det estetiska och det
journalistiska paradigmet och undersöker om man också i Svenskfinland kan se
samma tendens av ett paradigmskifte mot ett mera nyhetsorienterat innehåll.

Tryggas den finlandssvenska kulturbevakningen av att vi inte har kvällstidningar? I
Sverige var kvällstidningarna först med att börja använda recensioner som i huvudsak
bara är betygsättning genom att dela ut stjärnor. Eller är utvecklingen tvärtom ännu
snabbare i Svenskfinland på grund av litenheten? Har kulturartiklarna och
recensionerna volymmässigt krympt också i de finlandssvenska tidningarna? Och är
det tecken på en kris eller bara på att kulturavdelningen speglar den övriga
samhällsutvecklingen? Målet är att undersöka hur kultursidorna och kritiken förändrats
i förhållande till annat material i tidningarna.

Hypotesen är alltså på basis av tidigare forskning och medieundersökningar att
kulturkritiken har minskat, samt att det skett en popularisering av materialet på
kultursidorna. För att bättre kunna förstå och förklara de här förändringarna har jag valt
Bourdieus teori om kulturens fält samt Hellman och Jaakkolas (2009, 2012) teori om ett
paradigmskifte inom kulturjournalistiken som teoretisk referensram.

Min huvudforskningsfråga är:
Hur har kulturbevakningen i HBL, VBL och ÅU förändrats under 2007–2017?

Den kan delas upp i stödfrågorna:
1: Hur har genrefördelningen förändrats under det senaste decenniet? Har innehållet
blivit mer heterogent?
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2: Vilket är förhållandet mellan kultursidornas recensioner och annat material på
kultursidorna (nyheter, kolumner, personporträtt etc.)? Har kulturartiklarna och
recensionerna volymmässigt krympt?

3: Hur stor andel utgör kulturmaterialet i jämförelse med annat material i tidningen?

4: Vilken är könsfördelningen bland skribenterna på kultursidan?

5: Hur ser resultaten ut i de enskilda tidningarna och finns det skillnader mellan
tidningarna?

Jag väljer att undersöka papperstidningar eftersom de, som Purhonen et al.
(2017, 38) konstaterar, i decennier varit centrala institutioner för
kulturförmedling, ”kapabla att tilldela symboliskt värde genom att rama in vissa
kulturformer som kultur och konst genom att inkludera dem systematiskt i sina
kultursektioner och bilagor.” Detta gör det också lättare för mig att jämföra mina
egna resultat mot tidigare forskning. Utöver papperstidningen finns kulturkritik
idag också på andra plattformar, som tidningarnas webbupplagor, bloggar, och
sociala medier, vilkas betydelse ökat under det senaste decenniet. Dessa vore
också intressanta att analysera i ett senare skede.

1.2 Centrala begrepp
I detta avsnitt definierar jag några begrepp som är centrala för min avhandling –
kultur, konst, kritik, kritiker och paradigm. Sucksdorff (2005, 23) konstaterar att
dessa är centrala begrepp i de symboliska kamper som förs inom kulturens fält
(se kapitel 3.1 om Bourdieu). Sucksdorff (ibid, 24) hävdar att man till och med
kunde påstå att kampen i kulturens fält gått ut på vilken av
begreppsdefinitionerna som är riktig.
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1.2.1 Kultur
I vardagsbruket uppfattas kultur som människans andliga produkter, främst
konst. En sådan kulturuppfattning kallar Hurri (1993) för snäv, eller
konstcentrerad. Ett brett kulturbegrepp inbegriper också annat än konst, rentav
nästan all mänsklig aktivitet som språk, mat, religiösa vanor, mytologi och
vetenskap. Hurri åtskiljer konst från fenomen som nöje, kitsch och
populärkultur, och ser kvaliteten som den viktigaste åtskiljande faktorn. Utöver
den breda och snäva kultursynen definierar Hurri också traditionskultur
(folkkultur) som är personlig och sådan vardagskultur som är starkt bundet till
dess användares sociala livssituationer. Både de som skapar traditionskonsten
och konsumenterna är i nära kontakt sinsemellan. Den rådande
kulturuppfattningen på kulturredaktionerna avspeglas i vilka ämnen de skriver
om. Trots att mat och vin kan ses som kultur, skriver inte tidningarna om dem
på sina kulturavdelningar (Hurri 1993, 26–29).

Liksom Hurri avser jag också i min undersökning med begreppet kultur de
ämnen som det skrivs om på tidningarnas kulturavdelningar.

1.2.2 Konst
Ursprungligen hänvisar konst till vilken förmåga eller färdighet som helst, som
handarbete eller logisk förmåga. Det abstrakta konstbegreppet, som enbart
syftar på estetisk verksamhet härstammar från 1700- och 1800-talet då också
dagstidningarna, och i dem konstkritiken, lade grunden för sin nuvarande
verksamhet. Hurri konstaterar att också konst liksom kultur är ett problematiskt
begrepp som saknar en objektiv definition. Om kulturprodukter delas upp i konst
och icke-konst är processen i grunden godtycklig och bestämd i kamperna på
kulturens fält. (Hurri 1993, 26, 28)
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1.2.3 Kritik
Termen kritik härstammar från grekiskans kritikos, med vilket man
ursprungligen avsåg ”domare”. Från och med 1600-talet kopplas begreppet
samman också med specialiserade betydelser knutna till kultur, smak och
civilisation. (Hurri 1993, 26–28)

Inom nyhetsrapportering eftersträvar journalisten objektivitet och fakta, medan
publiken får forma sin egen åsikt. Kritikens utgångspunkter är däremot andra.
Linkala (2014, 43) skriver att det är möjligt att den klassiska kritiken i och med
uppkomsten av kulturjournalistiken blev lika viktig som nyheten, uttryckligen
som en texttyp inom kulturjournalistiken.

Teaterkritikern Lehtonen (1994, 13–14) beskriver den journalistiska kritiken som
att den i bästa fall är ett kulturproffs åsikt, det vill säga en text med faktorer som
professionalitet, erfarenhet, och synpunkter, och som placerar verket inom
konstfältet och -utvecklingen både i historiskt och samhälleligt perspektiv. Enligt
honom kan en bra journalistisk kritik öppna upp nya perspektiv för läsaren.
Kraven på en god kritik är enligt Lehtonen att kritikern har en bred och djup
kunskap i ämnet, bred allmänbildning och en förmåga att skriva klart utan
onödiga briljeringar med låneord. Lehtonen (1994, 7) definierar tre olika
betydande funktioner för dagstidningarnas kritik: kritiken ska vara en nyhet för
tidningen, konsumentupplysning och konstfostran för läsaren och respons åt
konstnärerna.

Kritiken är en del av kulturjournalistiken, med målet att serva
kulturkonsumenterna. Kritiken är den del av kulturjournalistiken som står
närmast det professionella kulturfältet. (Jaakkola 2012, 140) Enligt Hellman &
Jaakkola (2009, 35) kan kritiken ses som kulturjournalistikens hårda kärna.
Kulturjournalisternas kompetens bygger på att kunna hantera både yrkesrollen
som journalist och kritiker. I min avhandling använder jag kritik och recension
synonymt.
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1.2.4 Kritiker
Kritikerns uppgift enligt Habermas (1981, 41–49) är att organisera publikens
omdöme och förmedla domen till publiken, vilket gör kritikern till ”publikens
representant och uppfostrare på samma gång”. Jag återkommer till Habermas i
senare i avsnitt 2.1.1.
Den amerikanska litteraturteoretikern Stanley Fish anser att kritikerns roll är
ytterst betydande. Enligt honom kan kritikern omstörta uppfattningarna om ett
verk, karaktärisera hela den konstruerade kanon som gäller en viktig
konstutövare, gruppera författarskapet i en helt ny genre eller omdefiniera
förhållandet mellan litteraturen och världen. (Havaste 1989, 56) Jag går också i
avsnitt 2.1.1 och 2.1.2 om kritiker i dagens förändrade mediefält samt 3.3 om
kulturjournalistikens paradigmskifte närmare in på definitionen av kritiker.

1.2.5 Paradigm
Den amerikanske vetenskapsteoretikern Kuhn (1962) myntade begreppet
paradigm med vilket han avsåg att vetenskapen genomgår en stegvis
utveckling där en fas utgörs av vetenskapsteoretiska revolutioner, som han
kallade paradigmskiften.
Hurri (1993, 225) avser med kulturjournalistikens paradigm, det som Bourdieu
(1980, 279) gör med sitt begrepp doxa, med vilket han avser de osynliga
handlingsregler och mål som styr kritikerns eller journalistens ställning på
kulturens fält. Alltså de värderingar och mål som vid varje given tidpunkt är
rådande vid kulturavdelningen, en grupp fastslagna uppfattningar och tankesätt
som råder inom vetenskaplig eller estetisk praxis.
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Hurri urskiljer sex olika inställningar till kultursidans linje och målgrupp:

1) Folkbildning: kultursidan ska presenteras för en stor publik och kulturen ska
föras närmare folket. Kultur ses som klassisk konst och högkultur.
Kulturavdelningen ska agera pedagog, smakdomare och -fostrare.
2) Kritikernas mål är att försvara konsten och kulturinstitutionerna. Konsten är ett
självändamål, kritikern ska främja och övervaka konstens kvalitet.
3) Journalistiska kriterier, aktualitet, kompetens är ledord. Tidningen ses som ett
ekonomiskt företag, med strävan efter ökad upplaga och större annonsintäkter.
Kritikern ska känna sin publik. Yrkeskompetens framhävs.
4) Yttrandefrihet, uppehållande av den fria och pluralistiska diskussionen och
journalistens självständighet ses som viktiga faktorer. Kulturredaktionen har en
förhållandevis självständig relation till centraldesken.
5) Samhälleliga och politiska mål, att aktivera publiken kulturpolitiskt ses som viktigt –
konstkritik ses som samhällskritik.
6) Kulturavdelningen ska populariseras och kulturbegreppet breddas.
Försmådda kulturgrenar ska försvaras och kulturavdelningens läsekrets
breddas. Kritikern ses som publikens folkvalda representant och
konsumentupplysning framhävs.

Hurri konstaterar att kategorierna 1–6 inte innehåller någon kontinuitet, eller
dimension, där man som ena ytterligheten skulle se folkbildning, och den andra
popularisering. Men, fortsätter hon, man kan anta att olika typer av mål är
kopplade till olika paradigm inom kulturavdelningarnas produktion. ”Enligt det
här synsättet representerar folkbildning och försvaret av konst naturligt det
gamla, estetiska ´vakthundsparadigmet´, medan popularisering och införandet
av samhälleliga mål ett radikalt antitesparadigm´”. Journalistik och yttrandefrihet
representerar enligt Hurri inte nödvändigtvis någotdera av paradigmen utan kan
kombineras till bägge två. (Hurri 1993, 230–231)
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I avsnitt 3.2 behandlar jag inom teoridelen också kulturjournalistikens
paradigmskifte.

1.3 Tidigare forskning
Som en del av min granskning av hur kulturjournalistiken i Svenskfinland har
förändrats vill jag också se närmare på vad krisdiskussionen handlar om och
hur andra forskare tolkat den.

Den tidigare forskningen kring tidningarnas kultursidors förändring har gjorts i
Finland och övriga världen sedan 1970-talet. Resultaten har varit rätt enhetliga
och visar, till skillnad från vad krisdiskussionen låter påskina, att förändringen
överlag sker långsamt.
Enligt Hurris (1993) longitudinella kvantitativa studie av recensioner i fem
dagstidningar i Finland under 1945–1980 skedde ingen radikal förändring vad
gäller volymen förrän mitten av 1980-talet. Från och med början av 1990-talet
har läget enligt Hurri (1993, 296) ändrat radikalt och man kan till och med tala
om en splittring av fältet. Hurris (ibid, 300) slutsats är att det inte råder någon
enhetlighet kring vems ”representant” kritikern bör vara, och för att en
kulturjournalistik ska fungera väl krävs att kritikern får agera rätt självständigt.
Enligt Jaakkola (2015, 51) har en del forskare också studerat och analyserat
utvecklingen av specifika genrer, till exempel inom litteraturkritiken (Huotari et
al. 1980, Korhonen 2012, Soikkeli 2007, Sucksdorff 2005), teaterkritik (Linkala
2014, Niemi 1984, Westman 2016), musikkritik (Sarjala 1990, 1994; Välimäki
2012), film (Lainto 2012, Pantti 2002) och tv-kritik (Hellman 2009).

Jaakkola har i sin doktorsavhandling (2015) gjort en djupdykning i
kulturjournalistiken i den finländska dagspressen. Hennes forskning (2015a)
visar att kulturjournalistiken överlag förändras långsamt, men under tidsspannet
för hennes forskning av de fem största finländska kvalitetsdagstidningarna
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1978–2008, har recensionerna tagit mest stryk när mediehusen skär ner.
Jaakkolas forskning visar att kulturrecensionerna har fått mindre utrymme och
längden halverats. Vid sidan av recenserandet har riktningen gått mera mot
publicerandet av andra journalistiska former, som personintervjuer och
kolumner. Några andra av Jaakkolas slutsatser är att: recenserandet har lagts
ut till frilansare, men antalet enskilda recensenter har ökat, anställda
kulturjournalister gör mer kulturnyheter, vilket nyhetsjournalisterna tidigare
gjorde, kulturkritiken har populariserats och kultursidorna har feminiserats
förutom när det gäller recensionerna där männen fortfarande är i majoritet. Hon
konstaterar ändå att förändringen sker långsamt (Jaakkola 2015a, 397–399)

Svenskfinland verkar åtminstone tidigare ha varit något av ett undantag.
Sucksdorff (2005) kom i sin forskning fram till att recensionerna av
finlandssvensk skönlitteratur i de elva finlandssvenska dagstidningarna hon
undersökt inte minskat. Som förklaring ser hon ”det förhållandevis lilla
språkområdet med en begränsad utgivning kopplad till ett intresse för litteratur
hos hela språkgruppen och en hög ambitionsnivå̊ bland recensenterna som
flertalet lever upp till” (Sucksdorff 2005, 75).

Sucksdorff är ändå inne på samma spår som Jaakkola om ett steg mot mer
mainstream och en popularisering av kritiken. Hon menar att ett paradigmskifte
redan skett i Sverige och är på väg också i Svenskfinland, med en ökning av
underhållning och konsumentupplysning på̊ kultursidorna. ”Om det föregående
paradigmskiftet handlade om en övergång från exklusiva estetiska värderingar
till en samhällelig radikalism, verkar det som om nästa steg tas från det
samhälleliga engagemanget i riktning mot underhållningens lockande domäner”
(Sucksdorff, 2005 33–34).

Flera forskare har tagit upp kulturjournalistikens ”kris” (Berger 1998, Carroll,
2009, Elkins 2003, Åberg 2009), bland de mest pessimistiska McDonald (2007)
som talar om kulturjournalistikens död. Andra forskare har tvärtom kommit till att
kultursidan hållits rätt stabil vad gäller genrer, att förändringen skett långsamt
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(Jaakkola 2015a, Purhonen et al. 2017) och ser bara svaga tecken på ”kris”
(Heikkilä et al. 2017).

Vissa forskare (Janssen 1999, 2011, Larsen 2008, Sucksdorff 2005, Jaakkola
2015) pekar på kulturavdelningens popularisering, som rätt långt handlar om att
titta på fördelningen mellan finkultur och populärkultur och hur mycket utrymme
som tilldelas dem, men också på den seriösa kulturkritikens ställning och
huruvida det skett en ökning eller minskning.

Det finns också forskning som pekar på att nyheterna på kultursidan ökar på
bekostnad av recensionerna (Hellman & Jaakkola 2009, 2012, Jaakkola 2015a,
Saari 2014).

I avsnitt 2.2 om kulturjournalistikens kris går jag närmare in på hur andra
forskare tolkat krisbegreppet.
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2 Förändringar inom mediefältet och kulturjournalistiken
I det här avsnittet behandlar jag de förändringar som mediefältet och det
offentliga rummet överlag genomgått under den senaste tiden, och hur dessa
förändringar påverkat kulturjournalistiken, för att senare kunna diskutera
resultaten och eventuella förändringar i mitt undersökta material. Jag diskuterar
också kulturjournalistikens kris och olika tolkningar av kulturjournalistikens
förändring.

2.1 Mediefältet och journalistiken i förändring
Journalistiken och tidningshusen har genomgått stora förändringar under de
senaste 10–15 åren. Diskussionen om journalistikens ”kris” har dykt upp i flera
etapper ofta i samband med uppkomsten av nya medier, som när tv:n och
radion introducerades. Enligt Väliverronen (2009) har krisdiskussionen åter
trappats upp sedan början av 2000-talet i och med internet. Farhågorna handlar
bland annat om gratismaterial på nätet, tidningshusens ekonomi, journalistikens
trovärdighet, mediehusen som blir börsbolag, sjunkande upplagor och
kommersialisering, tabloidisering, popularisering och resultatkrav.
Journalistikens ”kris” har tvingat tidningshusen att ändra sina etablerade
verksamhetsmodeller, vilket också haft konsekvenser för kulturjournalistiken.

Enligt Väliverronen (2009, 13–14, 28) befinner sig den traditionella
nyhetsjournalistiken, om inte i kris, så åtminstone i ett starkt brytningsskede,
och en av huvudorsakerna till detta är att konkurrensen har hårdnat. Enligt
honom syns detta på fyra plan: journalistiken har allt tydligare blivit
affärsverksamhet, konkurrensen inom mediefältet har hårdnat i och med de nya
medierna, PR-byråer och andra experter på public relations producerar innehåll
till det journalistiska fältet som påminner om nyheter, och vanliga medborgare,
bloggare och nätgemenskaper utmanar den professionella journalistiken.
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När det gäller trovärdigheten för den finländska journalistiken (till skillnad från
den amerikanska) finns det enligt Väliverronen inga skäl till större bekymmer
medan förhållandet mellan demokrati och journalistik är svårare. Enligt
Väliverronen (2009, 27) är ”mediernas kommersialisering, i riktning mot mera
nöje och ytlighet, klara utvecklingsriktningar, men att längta efter gamla goda
tider blir ofta kraftlös nostalgi. Man kan också fråga sig om den traditionella
”objektiva” journalistiken lyckats aktivera publiken som medborgare och
samhälleliga deltagare.” Väliverronen (ibid, 26–27) nämner två spår, dels
kritiseras journalistiken för elitism och dels populism. Med elitism avses framför
allt journalisternas nära kontakter med den politiska och ekonomiska eliten,
men samtidigt anklagas medierna också för att idka populistisk och
skandaljagande journalistik.

Man kan också tala om en friktion mellan mediernas uppgift att tjäna massorna
versus att tjäna pengar. På 1940–50-talet ansågs mediernas uppgift vara att
fostra folket och förmedla information, och man har talat om mediernas
portvaktsroll som den fjärde statsmakten, men under de senaste årtiondena har
uppfattningen förstärkts av att den betalande läsaren måste få valuta för
pengarna och medierna måste skapa en produkt som läsaren vill ha.

Hujanen (2009) urskiljer två olika utvecklingsspår inom redaktionerna när det
gäller människonära journalistik: den marknadsbaserade journalistiken och den
samhälleliga journalistiken. Det råder en konkurrens mellan dessa om vilketdera
spåret som definierar journalistikens förändring. Enligt Hujanen handlar det
också om i vilken ordning redaktionerna väljer att prioritera dessa spår: genom
att definiera god journalistik genom publikundersökningar om vad som utgör en
intressant tidning eller genom att utgå från att redaktionens uppgift är att skapa
intressant journalistik om samhälleligt viktiga saker. Den marknadsbaserade
journalistiken handlar om att marknaden definierar vad som är god journalistik,
redaktionens uppgift är att skapa sådant som säljer, och det är viktigt att skriva
om sådant som tilltalar en stor publik. Den samhälleliga journalistikens uppgift
är däremot att skapa nyheter om samhälleligt och politiskt betydande ämnen.
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Journalistikens uppgifter enligt detta är att informera läsare, berätta om läsarens
egna erfarenheter och frågor samt aktivera och göra läsarna delaktiga. Enligt
Hujanen handlar bägge spåren ändå om att förnya journalistiken så att den
tilltalar medborgaren. Enligt Hujanen behöver de ändå inte alltid stå i konflikt
utan kan också löpa enligt samma spår, till exempel kan den
marknadsorienterade främja betjäningen av läsarna som konsumenter och
deltagande politiska medborgare. Å andra sidan, påpekar Hujanen, producerar
service- och livsstilsjournalistiken allt mer nöjesbilagor, vilket också återspeglas
på den samhälleliga journalistiken. Om den kritiska journalistiken minskar,
minskar också läsarnas möjligheter att veta om politiskt beslutsfattande.
(Hujanen 2009, 113, 116, 122, 126, 127)

Också HBL, VBL och ÅU har genomgått förändringar. All tre dagstidningar har
kämpat med ekonomin och minskade upplagor under det senaste decenniet. I
min undersökning vill jag granska hur kultursidorna påverkats av dessa
förändringar.

2.1.1 Habermas och den borgerliga offentligheten
För att förstå kulturens plats i vår samtid och dess förutsättningar i det offentliga
rummet tillämpar jag den tyska samhällsteoretikern Jürgen Habermas teori om
pressens utveckling och den borgerliga offentligheten. Som jag uppfattar det
hänger en del av krisdiskussionen och frågan om recensionernas eventuella
minskning ihop med en allmän ”fördumning” av medievärlden med en kraftig
ökning av skvallerpress, nöje och reality-tv på bekostnad av den mer krävande,
djuplodande journalistiken. Detta i sin tur hänger ihop med de resultatkrav och
stora förändringar som mediefältet under det senaste decenniet präglats av.
Svenskfinland saknar dock egentliga skvaller- och kvällstidningar samt
kommersiell TV och radio. Därför är det intressant att undersöka just den
finlandssvenska kulturbevakningen och se om den skiljer sig från andra
utvecklingstrender.
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Habermas anser att människan med förnuftet och ett kommunikativt handlande
kan nå en mer demokratisk och mänskligare tillvaro. Han ser också att
mediernas uppgift är att kritiskt granska statens verksamhet – med vilket
kanske också kunde avses institutioners (teatrar, konsert- och operahus)
handlande och uppsättningar. Men han påvisar samtidigt hur kapitalismen och
massamhällets utveckling gör det svårare för medierna att göra det jobb de ska.
Mediernas bildande effekt har delvis ersatts av underhållning och
reklaminnehåll. (Habermas 1998, 160–161) Kritikerns uppgift enligt Habermas
(1981, 41–49) är att organisera publikens omdöme och förmedla domen till
publiken, vilket gör honom till ”publikens representant och uppfostrare på
samma gång”.
Sedan Habermas skrev sina teorier har denna utvecklingstendens ackumulerat
ytterligare i och med till exempel den alltmer utbredda användningen av
”advertorials”, och det faktum att en stor del av medieinnehållet och
informationen idag distribueras via sociala medier som ägs av Google och
Facebook, som totalt dominerar den digitala annonsmarknaden. Tidningshusen
lider av att en stor del av annonserna flyttat över till Google och Facebook och
detta leder till ytterligare press på kulturkritiken. Minskar utrymmet ytterligare blir
det inte mycket plats kvar för djupa analyser. Habermas (Habermas i Månsson
et al. 2003, 336) befarar att samhället genom datatekniken, massmedias
utveckling och ett allt större informationsflöde hotar bli ”oöverskådligt”.

Enligt Habermas leder kommersialiseringen också till att publikens roll ändras
och krasst sagt fördummas. Konsumtion av masskultur utvecklar inte
människan, vilket Mats Dahlkvist tar upp i sina förord till den svenska tredje
upplagan av Habermas verk Borgerlig offentlighet.

”Vi möter inte längre en kulturellt och politiskt resonerande publik, snarare
konsumerande. Publiken konsumerar och tar möjligen ställning i efterhand, men
publiken formar inte, producerar inte – utan tvärtom, publiken formas, allmän
opinion produceras.” (Dahlkvist 1998, xviii)
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Det här argumentet kan visserligen omprövas i och med digitaliseringen och de
sociala medierna, när publiken åtminstone i princip uttryckligen kan vara med
och forma opinionen.

Ett flertal tidigare forskningar, bland annat Jaakkola (2015) visar att bland annat
tabloidiseringen bidragit till att längden på recensionerna minskat liksom
antalet, och att det skett en ”journalistisering”, där recenserandet smälter ihop
med övrig journalistisk verksamhet. Om det sedan Jaakkolas forskning skett en
ytterligare minskning, har Habermas farhågor om marknadsprinciper som tar
över besannats ytterligare. Habermas har kritiserats för att avgränsa sin teori till
att gälla den borgerliga offentligheten av liberal typ, medan han utelämnar
folkets former för sammankomster och samtal. För att kunna ta del av
kulturkritiken, och för att den ska kännas relevant, krävs en tillräckligt bildad
publik, som dels är införstådd i den ”diskurs” och de referensramar som
diskuteras i recensionen, dels av genren ifråga. Habermas skulle se denna
presumtiva utveckling mot allt mera refererande av verken som ett förfall, en
ytterligare dimension av fördumning och konsumentupplysning, som att
marknadskrafter vunnit över bildningen. Att det under det senaste årtiondet
uppstått andra former av respons och samtal kring kultur i form av bloggar,
vloggar, poddar och på sociala medier kunde man på ett sätt se som en
utvidgning av det habermasiska offentliga rummet/samtalet i och med att fler
kan ta del av det. Å andra sidan, om det sker ytligt i from av ”det var bra” eller
”det var dåligt” utan desto närmare analys, kan det ses som ett förfall.

2.1.2 Vem är kritiker idag?
Enligt Habermas (1981, 43–49) är kritikerns uppgift att organisera publikens
omdöme och samtidigt förmedla domen till publiken, vilket gör honom till
”publikens representant och uppfostrare på samma gång”.
Tidningarnas kultursidor har traditionellt varit den plats där kulturdebatten förs.
Men publikens roll i förhållande till medierna och det offentliga rummet har
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förändrats i och med digitaliseringen. Skillnaden mellan vem som producerar
innehåll och vem som är mottagare har också blivit allt diffusare.

Vem ska då ses som kritiker idag? I och med digitaliseringen är den grupp som
tidigare kallats publik ingalunda längre passiva mottagare av medier, utan mer
aktiva agenter inom produktionen, vilket flera forskare har teoretiserat och
granskat; Kammer (2015) nämner bland andra (Boczowski 2004; Deuze 2003;
Larsson 2012; Russell 2011 och Singer et al. 2011).

Färsk nordisk forskning tar upp diskussionen om vem som idag är kritiker och
vilken kulturjournalistikens roll idag är i och med den förändring digitaliseringen
medfört. Kristensen & From (2015) hävdar i sin forskning att den
sammanlänkade processen mellan kommersialisering, professionalisering,
digitalisering och globalisering har breddat och återupplivat kulturjournalistikens
roll inom samhället. Samtidigt har det också lett till att gränserna suddats ut
mellan vad som kan kallas kulturjournalistik, vilket också ändrat
kulturjournalistens roll. Kristensen och From hävdar att kulturjournalistiken idag
också inbegriper till exempel ekonomiska analyser av kulturindustrier och
livsstilsguider om det ” det goda livet”. Enligt artikelförfattarna tilldelar medierna
rollen som kulturjournalist, kritiker, smakdomare till en brokig blandning av
experter, medieproffs, och kändisar från kulturvärlden. Därutöver, konstaterar
Kristensen & From (2015, 768), har digitaliseringen och praxisen med
deltagande utmanat den professionella logiken för kulturjournalistiken- och
kritiken genom att låta vanliga medborgare och ”amatörer” engagera sig i
kulturdebatter och utvärderingar på olika medieplattformar.

Aske Kammer (2015) har i sin tur forskat i danska webbsidor med
kulturrecensioner som upprätthålls av amatörkritiker och hävdar att kulturella
offentliga sfären av online-recensioner är en heterogen plats för offentlig
diskussion om konst och kultur. Hans forskning pekar på att en del
amatörkritiker har en väldigt specialiserad kunskap om kultur och hävdar utifrån
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det att förekomsten av den här typen av kritik kan representera en kvalitativ
förstärkning av kulturkritik.

2.1.3 Kritikern en konsumentupplysare?
Eide (1992) har föreslagit ”servicejournalistik” som term för den allmänna
journalistiken som erbjuder guidning i kulturkonsumtion och livsval i den alltmer
komplexa världen. Enligt Martin Eide är ett sätt att definiera servicejournalistik
utifrån hur medierna riktar sig till läsaren. Inom servicejournalistiken tilltalas
publiken som konsumenter, privatpersoner eller kunder framom medborgare,
medan idealet inom klassisk politisk journalistik, kulturjournalistik och
nyhetsjournalistik är att tilltala publiken som medborgare. Men, konstaterar
Eide, verkar den rådande kulturjournalistiken i och med den pågående
professionaliseringen anamma ideologin för servicejournalistik alltmer och
resultatet är en kulturjournalistik som närmare sig vanlig journalistik inom andra
journalistiska områden. (Eide 2017, 195) Servicejournalistik innefattar en bred
definition av kulturen och inkluderar förutom högkultur också populärkultur och
erbjuder privat service oftare än offentlig service. (ibid,199).

Eide förklarar servicejournalistikens expandering med konsumentkulturen och
välfärdssamhällets expansion, i synnerhet i Skandinavien. Genom
servicejournalistik kan medierna bygga upp en sorts allians med publiken.
Traditionellt har medierna haft en roll som den fjärde statsmakten med syfte att
serva publiken i den demokratiska processen. Enligt Eide kan vi nu se en
förändring i balansen mot ett större fokus på konsumentperspektivet. Det här
sträcker sig enligt Eide över hela samhället, gränserna mellan offentligt och
privat förändras, konsumenter, kunder och privatpersoner är inte stabila
enheter. (Ibid, 199, 201)

Amatörkritiker och bloggare kan ses som en del av servicejournalistiken. De råd
och den service de erbjuder finns ofta i listform. Enligt Eide är fäblessen för
listor vanlig inom servicejournalistiken och kulturjournalistiken, liksom
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användningen av visuella symboler som tärningar, hjärtan och stjärnor, med
vilka journalisten agerar guide. Men serviceorienteringen kan enligt Eide
omvandla journalistiken till en rekommendationsmaskin. Eide ser ändå
fortfarande stora skillnader mellan kompetent kulturkritik och de råd som ges
inom simpel servicejournalistik. (ibid, 202)

2.2 Kulturjournalistikens ”kris”
I min undersökning av hur kulturjournalistiken i de finlandssvenska
dagstidningarna har förändrats vill jag samtidigt granska om det finns belägg för
den ”kris” inom kulturjournalistiken som diskuterats såväl inom forskning som i
media. Hur har det förändrade mediesamhället påverkat kulturjournalistiken?
Enligt Jaakkola (2018) förknippas kulturjournalistiken ofta i den offentliga
diskussionen med kris. Utgångspunkten i den är enligt henne att
kulturjournalistiken är i en situation där den är på väg mot något icke-önskvärt.
Jaakkola urskiljer tre olika grader av krisdiskussion: 1) kvaliteten på
kulturjournalistiken betraktas som dålig, med antagandet att allt var bättre förr,
2) det talas explicit om en kris och man uppmanar till åtgärder, 3) man talar om
kulturjournalistikens död.

I sin forskning (2015b) har hon undersökt hur kulturjournalistiken diskuteras i
tidningsartiklar i olika länder. I över hälften av dem behandlades kris som
begrepp.

Jaakkola (2015b, 188) har särskilt fem diskursiva ramar för konceptualiseringen
av kulturjournalistikens/kritikens kris: (en ökad) elitism, popularisering,
kommersialisering, journalistisering och likgiltighet/professionell ”apati”. Heikkilä
et al. (2017, 3) vill inkludera att förutom dragen av en förmodad kris, kan det
också ha uppstått en försvagning av kulturavdelningen i relation till andra
bevakningsområden.
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2.2.1 Domedagsprofetior
Förutom mediehusen och den offentliga diskussionen har också flera forskare
(bland andra Berger 1998, Carroll, 2009; Elkins 2003; McDonald 2007) både i
Norden och i övriga Europa och USA tagit upp frågan om kulturjournalistikens
”kris”. Vad som menas med kris har varierat, men ofta har det handlat om att
dagspressens kulturavdelningar som tidigare koncentrerat sig på finkultur och
recensioner tappat mark till förmån för nöje, personcentrerade texter och
nyheter, samt både att dagskritiken förlorat utrymme och att bedömningen och
kvaliteten på traditionell kritik har försvagats. Kultursidans ”kris” verkar alltså
vara både av kvantitativ och kvalitativ karaktär.

De mest pessimistiska rösterna går så långt att de talar om den seriösa
kulturkritikens död. Den brittiske litteraturforskare McDonald (2007) drar
slutsatsen att den professionella kritiken har upphört att existera. Han menar att
experten, den professionella kritikern med sin akademiska bakgrund inte har
någon plats i dagens mediesamhälle, som rätt långt bygger på deltagarkultur
och allas rätt att höras. Enligt honom är det framför allt internets framfart som
närt amatörkritiker som till exempel bloggare. Experterna byts istället ut mot
amatörer som en följd av ökat deltagande. Han anser att de opinionsbildare
som vi i dag ställs inför i tidningar och bloggar inte har intresse av att fälla de
kvalificerade omdömen som en kritiker i ordets rätta bemärkelse har i uppdrag
att fälla. (McDonald 2007, 5)
Andra forskare (till exempel Bech-Karlsen 1991; Lund 2005) som hävdar att
kvaliteten på kulturjournalistiken förändrats, tolkar den ökade personifieringen
och sensationsbenägenheten inom kulturbevakningen som en förvandling från
kritisk reflektion till publicitetsdriven och nöjescentrerad journalistik som en
försämring av kulturjournalistiken. Kristensen & Froms (2015, 761) tolkning är
att de kritiserar utvecklingen inom kulturjournalistiken från kulturkritik mot
servicejournalistik.
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Också Åberg (2009) är inne på en förfallsanalys. Enligt honom är kultursidorna
de första som får stryka på foten då dagstidningarna, till följd av bristande
annonsintäkter och läsare som prioriterar gratistidningar och internet, befinner
sig i en finansiell kris. I dag tvingas kritiken ofta anpassa sig efter den form som
tidningsledningar och konsumenter ivrigt förfäktar. I och med att formerna för
kulturbevakning har förändrats, delvis genom nättidningens och bloggens
inträde, har kraven på förnyelse från tidningarnas sida kommit att öka avsevärt
– snabbhet i bevakningen och ständiga uppdateringar är viktigare än noggrann
och omsorgsfullt genomförd kritik. (Åberg, 2009, 17)

2.2.2 Popularisering & öppningsteorin
Flera forskare (bland andra Janssen 1999, 2011, Larsen 2008, Sucksdorff
2005, Jaakkola 2015), har också tagit upp kulturavdelningens popularisering
som rätt långt handlar om att titta på fördelningen mellan finkultur och
populärkultur och hur mycket utrymme som tilldelas dem, men också på den
seriösa kulturkritikens ställning och huruvida det skett en ökning eller
minskning. Bakgrunden handlar om olika synsätt – huruvida man ska skriva för
eliten eller massorna, och om det skett en värdeförskjutning i hur
kulturredaktionerna betraktar kultur eller mediehusens inställning till innehållet.

Forser (2002) hör till dem som har en rätt kritisk inställning till populariseringen:
För att nå ut till fler läsare ställer tidningsledningen krav på kritikern att
popularisera mera. Mediernas uppgift blir att ge textutrymme åt den som skriver
för möjligast många läsare. I det nya medieklimatet liknar kritikerns verksamhet
mer försäljarens eller underhållningsartistens yrke. (Forser 2002, 149) Ett sätt
att popularisera kultursidan är att göra kultur till nöje (ibid, 79).
Forser (2002, 141) skriver att tidningskritiken befinner sig i konstant konflikt
mellan det så kallade kritiska uppdraget (värden) och det journalistiska ansvaret
(nyheter). Som en följd av dagskritikens massmedialt bestämda förhållanden
har det uppstått en klyfta mellan den avancerade analysen av det litterära
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konstverket och journalistikens accelererande krav på kort slagkraftighet och
”pikant utvändighet” (ibid, 164).
Till dem som har en neutralare inställning till populariseringen hör Janssen et al.
(2011), som har forskat i hur mycket utrymme fin- och populärkulturen tilldelats i
kvalitetsdagstidningarna i Holland, Frankrike, Tyskland och USA under 1955 till
2005. De har också undersökt skillnader mellan länderna över tid när det gäller
klassificeringen av kulturgenrer. I sin forskning påvisar de att det skett en klar
förändring i tidningarnas kulturbevakning – från traditionella finkulturformer som
teater, klassisk musik, litteratur mot populärare former som film, popmusik och
television i alla fyra länder. I synnerhet teater och klassisk musik förekommer
mer sällan år 2005 jämfört med 1955. Inom populärkulturen har popmusiken
ökat mest, medan fiktion på tv minst. Resultaten pekar på att de kulturella
hierarkierna minskar medan legitimiteten växer när det gäller populära
kulturformer och genrer. Janssen et al. menar att denna utveckling återspeglar
en bredare social förändring mot ett mera öppet och mindre hierarkiskt kulturellt
klassificeringssystem. När den ”nya” medelklassen som vuxit fram och vars
kulturella smak omfattar alla typer av kultur snarare än är exklusiv och fokuserar
på finkultur, har detta enligt Janssen et al. lett till att elittidningarna som riktar
sig till den utbildade medelklassen har blivit mindre hierarkiska och bredare
inriktade. (Janssen et al. 2011, 159–160)

Också Riegert, Roosvall och Widholms forskning tyder på en popularisering av
kulturjournalistiken. De har i sin forskning Kulturjournalistikens världar som ska
utkomma 2019 kvantitativt undersökt kulturjournalistiken i public service och
några av Sverige största dagstidningar mellan 1985 och 2015. Enligt Sveriges
Radio (Källén 2018) visar deras resultat att antalet kulturjournalistiska texter i
pressen ökat med ungefär 30 procent. För Sveriges Radio var motsvarande
siffra 40 procent. Forskningen visar också att kulturkritiken samtidigt tar upp en
allt mindre del av den totala mängden kulturjournalistik. Kritiken har förändrats –
den klassiska musiken minskar, medan populärkulturen ökat.
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En ökad popularisering bekräftas också av Verboord & Janssen (2015), som
har undersökt kulturjournalistiken och dess paketering i kvalitetsdagstidningar i
Frankrike, Tyskland, Holland och USA 1955 till 2005. De har gjort en
innehållsanalys av fördelningen mellan utrymmet som getts finkultur och
populärkultur. Resultaten visar att alla de undersökta tidningarna verkar röra sig
mot en balans mellan nyhetsrapportering och recensioner. Artikelförfattarna
hittade belägg för att tidningarna i allt högre grad försöker tillfredsställa
publikens intressen när det gäller till exempel förekomsten av mera
populärkultur men inte till exempel human interest. Alla undersökta tidningar
visar ett uppsving när det gäller kulturannonsering, de amerikanska mer än de
europeiska. Forskarna konstaterar att en ökning av reklam är förknippat med
både en livsstilsorientering hos tidningarna och fokus på populärkultur.

2.2.3 Stabila genrer – långsam förändring
Andra forskare har kommit till att de etablerade kulturformerna behåller sin
ledande position medan nya former befäster sin position långsammare än
förväntat. Till dessa hör Purhonen, Heikkilä & Hazir (2017), som har undersökt
hur innehållet i kulturavdelningarna förändrats i sex stora europeiska
kvalitetsdagstidningar från 1960 till 2010. Purhonen et al. (2017) kommer i sin
forskning fram till att musiken är den övergripande största kulturgenren, den
utgjorde en femtedel av alla artiklar som undersöktes. Därpå följde litteratur,
film, tv, teater och konst. De övriga genrerna representerar bara en bråkdel.
Förekomsten av de största kulturgenrerna har enligt forskarna hållits stabil
under åren, med undantag av tv där förekomsten av artiklar dramatiskt ökat,
och teaterartiklar som dramatiskt minskat. (Purhonen 2017, 35–36) Inom
musikgenren har pop/rock ökat dramatisk, medan klassisk musik sjunkit
dramatiskt. (Purhonen et al. 2017, 36–37)

Heikkilä, Lauronen & Purhonen (2017) har undersökt kulturjournalistiken i de
största dagstidningarna i fem europeiska länder – Helsingin Sanomat (Finland,
Le Monde (Frankrike), ABCIEI País (Spanien), Dagens Nyheter (Sverige) och
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The Guardian (Storbritannien) från 1960 till 2010. Undersökningen granskar hur
strukturen i de europeiska kvalitetsnyhetstidningarna förändrats över tid och i
olika socio-historiska kontexter i synnerhet angående den plats som ges och
placeringen av kulturrelaterade artiklar. Forskningen visar att andelen utrymme
som ges kulturmaterial har ökat men att placeringen av kulturartiklar har ändrat
något. Artikelförfattarna konstaterar att de upptäckt bara svaga signaler över
den förmodade kulturkritikens kris.

Också enligt Kersten & Janssens (2017) forskning verkar filmens position i
pressen inte indikera någon nedgång av den seriösa kulturjournalistiken utan
snarare en revalvering av en populär kulturform. De har kartlagt trender inom den
amerikanska, holländska, franska och tyska filmjournalistiken mellan 1955 och
2005. Deras forskning visar tvärtemot domedagsprofetiorna att recensionerna
kvarstår som den dominerande journalistiska genren och att dagstidningarna
ägnar mer uppmärksamhet åt filmer av prestigefulla regissörer än strikt
kommersiella filmer. Samtidigt konstaterar Kersten & Janssen (2017, 842) att
dagstidningarna verkar anpassa sig efter publikens förändrade vanor.

2.2.4 Nyheterna ökar, den journalistiska vändningen
Inom kulturjournalistiken har varje gren haft sina ”huvudkritiker”. I Helsingin
Sanomat fanns experter på olika kulturgrenar och kritikerpersonligheter som i
början av 2000-talet gick i pension. Länge uppskattades expertis mer än
journalistiskt nyhetskunnande. Men sedan blev redaktionen mer jämlik och
variationen av kritikerna blev större. (Hellman & Jaakkola 2009, 33–34.)
Hellman och Jaakkola (2009) har i sin forskning kommit till att nyheterna på
Helsingin Sanomats kulturavdelning ökat. Denna förändring kallar de för den
journalistiska vändningen. Jaakkola (2015a), som undersökt fem stora
finländska dagstidningar, tolkar det ökade antalet nyheter på bekostnad av
recensioner som ett skifte från det estetiska paradigmet till det journalistiska. I
Tiina Saaris (2014) pro gradu-avhandling syns den journalistiska vändningen i
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landsortstidningen Satakunnan Kansa, där nyheterna var den vanligaste
artikeltypen, medan (litteratur)recensionen var den vanligaste i Helsingin
Sanomat år 2012.

Också Riegert, Roosvall och Widholms forskning (Matilda Källén 2018) visar att
kulturjournalistiken i Sverige har blivit allt mer nyhetsinriktad och fokuserad på
intervjuer. Mycket påminner alltså om resultaten i Jaakkolas (2015 a) forskning
om de finska dagstidningarna. Riegert & al:s svenska forskning (2015) skiljer
sig från Jaakkolas (2015 a) i och med att det finns väldigt lite politik i den finska
kulturjournalistiken medan det inom svenska kulturjournalistiken finns en stark
koppling mellan kultur och politik. I och med att den finlandssvenska pressen
följer rätt noga med de rikssvenska medierna, kunde man anta att den
finlandssvenska pressens kultursidor ligger närmare den rikssvenska än vad
den finska gör.
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3 Teoretisk referensram
I det här avsnittet presenterar jag Pierre Bourdieus teori om kulturens fält,
kulturellt kapital, vad som är finkultur och ”legitim” smak. Jag redogör också för
Hellman och Jaakkolas (2009) samt Jaakkolas (2015) teorier om ett
paradigmskifte inom kulturjournalistiken, från det estetiska paradigmet mot det
journalistiska. Dessa utgör min teoretiska referensram.

3.1 Bourdieu och kulturens fält
För att kunna undersöka en förändring måste jag först redogöra för hur
kulturjournalistiken och kulturens fält sett ut tidigare och varför. Kultursociologen
Pierre Bourdieu (1984) avslöjar den upplysta intelligentians strategi för att
behålla sina egna positioner inom kulturfältet. Han menar att samhället är
indelat i olika sociala fält med särskilda värderingar och regler. Agenterna
besitter olika kapital (till exempel kulturellt, socialt, ekonomiskt) som någon
annan måste erkänna som en tillgång, och agenterna strävar hela tiden efter att
stärka de personliga egenskaper som är mest värda inom fältet och på så sätt
öka sitt kapital. Ett socialt fält existerar när en avgränsad grupp individer och
institutioner strider om något som är gemensamt för dem – till exempel inom det
litterära fältet när författare, kritiker, redaktörer, förläggare, läsare etc. för en
kamp om vad som är god litteratur eller vilka som anses vara goda författare.
Det som står på spel är smak, status, erkännande, rätt att bedöma och definiera
– alltså i förlängningen makt. (Gesser i Bourdieu 1984, 10–12). Det
värdefullaste kapitalet inom konstens och kulturens fält är alltså förmågan att
bedöma vad som är god konst, medan kritikerns kompetens ligger i dennes
förmåga att tack vare sitt höga kulturella kapital skapa allmänt godkända
normer och att kunna skilja bra från dåligt.
Med legitimt menar Bourdieu enligt Hurri (1993, 40) att något är allmänt
godtagbart, men inte nödvändigtvis något medvetet sätt att agera. Enligt
Bourdieu (1984) skiljer sig recensentens ställning från övrig journalistik genom
29

att de legitimerat får vara subjektiva tack vare sina intellektuella resurser,
kulturella kapital och tillräckliga erfarenhet. Han menar att det inte finns något
som ”den allmänna opinionen”.
Bourdieu framhäver alltså att konst och smak är något som bestäms
samhälleligt, det är en klassfråga. Därmed avvisar han samtidigt idén om att det
skulle finnas något som ”ren” konst eller estetik och inte heller en objektiv god
konst. (Hurri 1993, 42) Bourdieu beskriver det hela som en vågrörelse, där
eliten (inklusive kritiker och kulturjournalister) först med sina preferenser fattar
tycke för exklusiva kulturprodukter som massan börjar efterapa, men då
devalveras deras värde och eliten måste finna något nytt som särskiljer den från
massan. (Bourdieu 1985, 148–149) Överklassens smak ska alltid skilja sig från
allmänhetens dåliga outvecklade smak. Bourdieu (1979, 14–16) skiljer åt den
legitima smaken, den nedre eller medelklassens smak och populär smak.
Därför kan den legitima smaken inte godkänna sådant som tilltalar de lägre
klasserna. För att förhindra en demokratisering av konsten kan den ledande
kulturella klassen (inklusive kritiker och kulturjournalister) antingen förhindra att
kulturen populariseras eller konstant söka nya ännu odevalverade tillgångar.
(Hurri 1993, 43 och Bourdieu 1985, 150) Kritikerna kan därmed ses som en
form av portvakter och medlare som har makt att definiera vad som är bra och
dåligt men också välja ut vad som ska visas upp.

Bourdieu menar att de oskrivna doktriner som råder inom fälten fungerar bäst
när parterna inte är medvetna om det. Förändringar inom fälten återspeglar sig
alltid på andra fält, i synnerhet i samband med stora samhälleliga förändringar
eller när ett rådande symboliskt system råkar ut för en legitimitetskris. Typiskt
för kriser är att den homologi som rått inom ett fält bryts och därmed blir också
de oskrivna handlingsreglerna synliga och ifrågasatta. Det är med andra ord det
som sker när det rådande kulturparadigmets ställning sätts i gungning.
Paradigmet är en helhet som inom en redaktion inbegriper de normer och
spelregler vilka man får skriva om och vem som får delta inom kamperna som
förs inom fältet. (Hurri 1993, 47)
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De osynliga handlingsregler och mål som styr kritikerns eller journalistens
ställning inom kulturens fält, som Bourdieu kallar för doxa, är förknippade med
olika paradigm, bland annat det estetiska och det journalistiska och yttre
omständigheter. Till exempel ett tryck på att förnyas kan orsaka skiften mellan
paradigmen. Det som sätts på spel är makt, därav uppstår det som kan tolkas
som ”kris” beroende på vilket perspektiv man väljer att betrakta ifrån. Ett sätt att
se på frågan kunde vara att omvärlden sedan Bourdieus teori skrevs förändrats
så mycket i och med IT-revolutionen att också kulturbevakningen tvingas ömsa
skinn. Tidningarna speglar omvärlden och sina läsares preferenser.

3.2 Kulturjournalistikens paradigmskifte
I min forskning granskar jag om man utifrån de resultat jag kommer till kan se
tecken på de paradigmskiften som jag diskuterar i detta avsnitt. Bourdieu (1993,
96) har beskrivit kritikerna som kulturens medlare, som verkar mellan två fält,
det journalistiska och konstens fält. Dessa fält och kamperna mellan dem kan
kopplas till Hellman och Jaakkola (2009, 2012) som menar att
kulturjournalistiken kan delas upp i två paradigm, det estetiska och det
journalistiska. De tolkar ”krisdiskussionen” som en kollision mellan de två
paradigmen, en krock mellan de estetiska och journalistiska synsätten och
värden (Hellman & Jaakkola 2012, 784)

I det estetiska paradigmet verkar kritikern inom kulturens och konstens fält, och
är en sorts smakdomare som utgående från sitt kunskaps- och
erfarenhetskapital bedömer och upplyser publiken om hur man genom
professionella linser kan betrakta konst och kultur. Den bildade människan är
den ideala publiken. Kritikern inom det estetiska paradigmet är reaktiv och
kommenterar något som redan hänt. Inom den traditionella kulturredaktionen är
alla journalister i någon mån experter. I det journalistiska paradigmet är
journalistens yrkesidentitet i första hand journalist, vars uppgift är att förmedla
information och nyheter. Journalistiken i västvärlden är starkt kopplad till

31

demokrati och medierna vill tilltala en så bred publik som möjligt, medborgare
och konsumenter i olika vardagliga kontexter. Inom det journalistiska
paradigmet eftersträvas objektivitet; fakta och åsikter hålls isär. Utmärkande för
detta paradigm är att journalisterna är generalister. Ser man på de praktiska
arbetsprocesserna syns skillnaderna mellan paradigmen särskilt i genre- och
metodvalen och i skribentens roll. Det estetiska paradigmet är kopplat till en
genre och metod, medan det journalistiska präglas av flera genrer med målet
att hitta nya synsätt. (Hellman & Jaakkola 2009, 29–30)

Mellan dessa två paradigm pågår en kamp och enligt Hellman & Jaakkola
(2009 & 2012) verkar det estetiska paradigmet tappa mark till förmån för det
journalistiska paradigmet, vilket Hellman & Jaakkola kallar för ett
paradigmskifte. Detta förändrar hur kulturjournalistiken produceras. Enligt
Hellman & Jaakkola (2009, 38) verkar det journalistiska paradigmet inte längre
enbart vara kulturjournalistikens ena ben utan kanske rentav redan dess
dominerande karaktär. Detta har enligt skribenterna gjort kulturjournalisten i allt
högre grad till en kulturjournalist, som tar sig an ämnen mer ur journalistiska
utgångspunkter framom de konstnärliga.

Då kulturredaktionerna tidigare var autonoma enheter har de alltmer
sammanfogats med den övriga utgivningen och med de journalistiska
standarderna. Med det menar de att kulturjournalistiken fått ett nyhetskriterium,
där bland annat kriterier som viktighet, storhet, närhet och nyhet lyfts fram.
Tidigare poängterades framför allt god kvalitet som kriterium i urvalet av verk
eller händelser som skulle recenseras eller skrivas om. (ibid, 39)
Att det journalistiska paradigmet förstärks syns enligt Hellman & Jaakkola
(2009) i en personifiering och nyhetstävlan inom journalistiken.

Som orsaker till paradigmskiftet ser Hellman & Jaakkola (39–40) bland annat
generationsbyte genom nyrekrytering, strukturella förändringar som
tidningsförnyelser samt övriga förändringar inom journalistiken, vilket har att
göra med att tidningshusen blivit börsbolag, utmaningen med internet,
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sviktande upplagor, ”journalistikens kris”, vilket också påverkat
kulturavdelningen.

Enligt Hellman & Jaakkola (2009, 39) har kritikerna inte på samma sätt som de
anställda kulturjournalisterna möjlighet att diskutera organisationsförändringar,
och lämnas utanför i diskussionen om att definiera kulturjournalistiken eftersom
de inte har någon direkt representation i tidningshusen. Hellman & Jaakkola ser
både positiva och negativa följder av utvecklingen; den kan den leda till att en
ny publik intresserar sig för konst och kultur, men en negativ följd är att det inte
längre är kulturens innehåll som styr utan den journalistiska utformningen.
Författarna menar också att utvecklingen kan leda till att expertisen försvagas
vilket kan medföra allvarliga följder med tanke på hur kulturjournalistiken
uppskattas. En journalist som inte är insatt, och inte tillräckligt kompetent att
bedöma själv måste förlita sig på vad fältet säger. Som en lösning ser Hellman
& Jaakkola att kulturredaktionen funderar på sin validitet i den förändrade
världen utan att dra alltför förhastade slutsatser som att bara föredra det ena
paradigmet. Skribenterna efterlyser en gyllene pluralistisk medelväg mellan de
två ytterligheterna med å ena sidan generalistjournalister som demokratiskt
tjänar massorna och de specialiserade kulturjournalisterna som tjänar den
elitistiska kulturen. Enligt Hellman & Jaakkola behövs både populär- och
finkultur, samt amatör- och specialistsynpunkter. (Hellman& Jaakkola 2009, 39–
40)

Jaakkola (2012) menar att kulturjournalistiken som befinner sig i ett förändrat
läge på grund av kulturens, konstens och mediernas strukturella förändringar
borde uppdateras och referensramarna breddas. Hon efterlyser också ny
forskning, eftersom begreppen i kulturpessimismens och krisdiskussionens
kontext enligt henne är föråldrade. Istället bör kulturjournalistiken placeras mer
allmänt och bredare i de offentliga och sociala sammanhangen, och behandlas
helhetsmässigt både journalistiskt (genom nyhetsverksamhet) och konstnärligt.
(Jaakkola 2012, 137, 139, 146)
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Jaakkola ser både krockar och balans mellan de två fälten journalisterna har att
orientera sig till. De här tävlande modellerna har lett till en krisdiskurs där
kulturkritiken minskat på bekostnad av nyheterna (Hellman & Jaakkola 2012,
Jaakkola 2015a).

Enligt Hovden & Knapskog (2015) pågår en fortgående friktion mellan det
estetiska och det journalistiska fältet och skillnaderna mellan kulturjournalister
och professionella kritiker har ökat. Kulturjournalister har blivit mer antielitistiska och populistiska i sin kultursyn jämfört med kritikerna och de är mer
benägna att stöda idén om kultur som en privat fritidssfär som starkare borde
styras av ekonomiska intressen. Kritikerna är däremot mer negativa till
kulturpopulism och motsätter sig påståendet att den bästa konsten är den mest
populära och de är mera intresserade av avancerade kulturformer. Samtidigt
motsätter sig kritikerna idén om att estetiska normer är tidlösa. (Hovden &
Knapskog 2015, 791, 801–802).
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4 Material och metod
I det här avsnittet definierar jag den forskningsmetod jag har valt och berättar
om hur jag har använt den i min forskning. Jag presenterar mitt material – HBL,
VBL och ÅU – mina kategoriseringar, mitt analytiska tillvägagångssätt och
redogör för de avgränsningar jag har gjort. Jag diskuterar också forskningens
validitet och reliabilitet.

4.1 Forskningens upplägg
I min undersökning av kultursidorna i HBL, VBL och ÅU och hur de förändrats
under 2007–2017 kommer jag att besvara mina forskningsfrågor med hjälp av
kvantitativ innehållsanalys. Kvantitativ innehållsanalys är en vanlig
forskningsmetod inom kommunikationsvetenskap. Jag har valt kvantitativ
innehållsanalys för att kunna göra en bred kartläggning över hur
kulturbevakningen i Svenskfinland har ändrats under det senaste decenniet.
Jag kan också närmare granska flera olika aspekter trots att mitt material är
tämligen stort och jämföra resultaten i tidningarna med varandra och med
annan forskning. I min kodning har jag ganska långt använt mig av Jaakkolas
(2015a) kategoriseringar eftersom jag granskar liknande frågor som hon gjort
och jag anser hennes kategoriseringar fungera väl också i min forskning, om än
modifierat.

4.2 Hufvudstadsbladet
Hufvudstadsbladet, HBL, som grundades 1864 är med sin (pappers)upplaga på
25 399 (2017) den största finlandssvenska dagstidningen i Finland (Media Audit
Finland 2018). År 2017 hade HBL:s pappersupplaga enligt Kansallinen
Mediatutkimus (KTM) 65 000 läsare medan tidningen i helhet nådde 101 000
läsare. Sedan 2004 har HBL utkommit i tabloidformat. Hbl:s fastanställda
kulturavdelning består av kulturchefen, en musikredaktör, en litteraturredaktör,
en teaterredaktör, en film- och tv-redaktör, en kulturjournalist samt ett tiotal
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frilansande medarbetare. Åren 2007 och 2012 hade tidningen också en
heltidsanställd filmredaktör, men inte längre 2017. År 2007–2016 hade
tidningen också en halvtidsanställd konstredaktör, men inte längre 2017.
Hösten 2012 vikarierade jag själv som kulturredaktör med ansvar för musik på
HBL. Varje dag har sina givna genrer, till exempel fredagar film, lördagar konst
och söndagar har kultursidorna extra mycket litteratur.

4.3 Vasabladet
Vasabladet, VBL grundades 1856 och är den näst äldsta ännu utkommande
dagstidningen. Vasabladet är en regional svenskspråkig dagstidning i
Österbotten, med huvudsäte i Vasa. Tidningen ägs av HSS Media. Från augusti
2004 till årsskiftet 2014 utkom VBL alla dagar, men ges numera ut sex dagar i
veckan, tisdag till söndag. Pappersupplagan år 2017 var 14 183 (Media Audit
2018). År 2017 hade VBL:s pappersupplaga enligt Kansallinen Mediatutkimus
(KTM) 40 000 läsare medan tidningen totalt nådde 85 000 läsare. VBL övergick
till tabloid i februari 2014. År 2007 och 2012 bestod VBL:s kulturredaktion av en
kulturchef och två fastanställda kulturredaktörer samt en kulturredaktör som
jobbade deltid (50 procent). År 2007 skrev 28 stycken frilansare för
kulturavdelningen, 2012 var frilansarna 40 stycken och 2017 hade de sjunkit till
20 stycken. År 2017 var de fastanställda kulturreportrarna 1,5 färre, det vill säga
kulturavdelningen bestod av kulturchefen och en fastanställd kulturreporter.
Därtill skrev en allmänreporter (25 procent) om nöje och allmänreportrar
(motsvarande en 25 procent tjänst) för kulturen. Dessutom delar tidningen
kulturmaterial med Österbottens tidning motsvarande en 25-procentig tjänst.

4.4 ÅU
Den svenskspråkiga dagstidningen Åbo Underrättelser, ÅU, som ges ut i Åbo
utkom första gången 1824 och är den äldsta fortfarande utkommande
dagstidningen i Finland. ÅU utkommer fem dagar i veckan, tisdag till lördag med
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en pappersupplaga som 2017 uppgick till 5242 exemplar (Media Audit Finland
2018). Huvudägare är Förlags AB Sydvästkusten. Åren 2007 och 2012 hade
ÅU en deltidsanställd (80 procent) kulturredaktör, men inte längre 2017, då
kulturbevakningen sköttes av allmänreportrar och frilansare. Med en frilansare
hade man dock ett avtal om 90 recensioner om året.
En viktig poäng när det gäller alla tre tidningar är att samarbetet med FNB tog
slut i januari 2017, alltså just före min undersökningsperiod. SPT, Svensk
Presstjänst tog över först 2018. En stor del av notiserna i alla tre tidningar har
kommit från FNB.

4.5 Kvantitativ innehållsanalys
Eftersom jag undersöker ett relativt stort antal tidningsartiklar och vill undersöka
och jämföra utvecklingen i tre olika tidningar har jag valt kvantitativ
innehållsanalys som forskningsmetod. Med kvantitativ innehållsanalys avses
enligt Østbye (2004, 213) ”dataregistrering och analystekniker som inriktar sig
på en systematisk, objektiv och kvantitativ beskrivning av innehållet i ett
budskap”. Med systematisk analys avses att man formulerar generella regler för
hur materialet behandlas. Med objektivitet menas här att man i så hög grad som
möjligt försöker minimera inflytandet från den enskilde forskarens värderingar.
Målet är att andra forskare som använder samma eller motsvarande material
ska kunna komma fram till samma resultat.

Krippendorff (1980, 21) definierar innehållsanalys som ”en forskningsteknik för
att dra reproducerbara och giltiga slutsatser från data till kontext”. Han
poängterar också att innehållsanalysen söker efter symboliska betydelser i
budskap, och att budskap normalt inte är entydiga och inte har samma
betydelse för alla.

Ibland används också ”kvantitativ textanalys” för samma sak. Innehållsanalys
kan även användas bredare och inkludera alla analyser som syftar till att
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systematiskt beskriva textinnehåll. Man brukar också göra skillnad på kvantitativ
och kvalitativ innehållsanalys, där den senare innebär textanalyser där inget
mäts eller räknas, utan går mer på djupet med ett mindre material (Bergström &
Boréus 2000, 44–45). Till exempel Tuomi och Sarajärvi (2002) delar in
innehållsanalys i innehållsklassificerig (sisällön erittely), med vilket de avser en
kvantitativ behandling av textbaserat material, och egentlig innehållsanalys,
med vilket avses en kvalitativ undersökning av textmaterial.
I kvantitativ innehållsanalys ska en variabel ha ömsesidigt uteslutande
kategorier, det vill säga man ska inte kunna koda en analysenhet på mer än ett
sätt (Østbye 2004, 221). Undersökningen kan vara antingen material- eller
teoribunden (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–116). I denna undersökning är
undersökningen materialbunden.
Det som söks är manifesta inslag i texter, dvs. sådant som är klart framträdande
och uttrycks explicit. Men genom att söka efter manifesta inslag kan man också
komma åt det inte fullt utsagda (Bergström & Boréus 2000, 46, 52).

Enligt (Østbye 2004, 214) försöker man genom innehållsanalys 1) beskriva
mönster och utvecklingstrender i mediernas innehåll, 2) testa hypoteser om
mål, urvalskriterier och arbetsmetoder i medierna, 3) jämföra medieinnehållet
med den verkliga världen, 4) ta reda på hur medierna framställer olika grupper i
samhället och 5) dra slutsatser om mediernas effekter.

Det gäller att hålla i minnet att man inte kan förvänta sig några absoluta svar för
fenomen genom att bara använda kvantitativ innehållsanalys. Syftet är alltid
enligt Ekström & Larsson (2010, 119) att lyfta sig upp från det enskilda, med
sikte på det generella. Innehållsanalysen är i första hand en analys av
budskapet i en kommunikationsprocess. Innehållsanalysen kan bara ge
underlag för idéer eller hypoteser om relationen mellan avsändare och
mottagare. (Østbye 2004, 232–233) Man rör sig från enskilda observationer till
att peka på strukturer och sammanhang (ibid, 234).
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Mitt tillvägagångssätt är empiriskt, och jag försöker alltså hitta generella
mönster ur enskilda företeelser. Eftersom jag är ute efter att mäta en förändring
måste jag först kvantifiera mitt verbala material (tidningsartiklar) till siffror som
går att mäta. Kvantitativa undersökningar behandlar siffror, kvalitativa
undersökningar behandlar betydelser. Men man kan se det som att mätningen
alltid innehåller en kvantitativ och kvalitativ dimension. När jag kategoriserar kan
man se det som att jag också utför en kvalitativ analys, i och med att det är jag
själv med mina bakgrundskunskaper som väljer och kategoriserar mitt material.
I och med att kategoriseringen alltid sker subjektivt går det aldrig att uppnå
fullständig objektivitet. Men för att göra undersökningen så genomskinlig som
möjligt redogör jag för och motiverar mina val steg för steg. Mina
forskningsresultat kan uttryckas i siffor.

Eftersom man i en kvantitativ innehållsanalys också ska ge ett perspektiv åt sin
data, till exempel historiskt eller jämförande, tolkar jag och analyserar mina
resultat också kvalitativt. Jag jämför mina egna resultat med Hellman och
Jaakkola (2009) och Jaakkola 2015 om paradigmskifte, och diskuterar mot min
referensram; Bourdieus teori om kulturens fält. Enligt Bourdieu (1985) sker det
ständigt skiftningar i vad som definieras som fin- kontra populärkultur, högt
kontra lågt. Utifrån hans teori om kulturellt kapital, granskar jag hur den senaste
tidens förändringar inom mediefältet påverkat kulturbevakningen i den
finlandssvenska pressen och hur det här avspeglar förändringar i synen på
kultur mera generellt. I min undersökning granskar jag således
kulturjournalistikens roll som portvakt för vad som i bourdieuska termer är
legitim kultur.

4.6 Analytiskt tillvägagångssätt och material
I min forskning har jag valt att granska kultursidorna i de finlandssvenska
dagstidningarna HBL, VBL och ÅU. HBL, för att den har den främsta
kulturbevakningen av de finlandssvenska tidningarna, VBL för att tidningen är
den största finlandssvenska tidningen i Österbotten och ÅU för att få bättre
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regional bredd. Jag funderade på att inkludera Svenska Yle, eftersom dess roll
under de senaste åren vuxit enormt, men kom fram till att Svenska Yles
material inte riktigt är jämförbart med tidningarna på grund av formatet.

Tidningarnas kulturavdelningar har spelat en avgörande roll i utvecklingen av
kulturjournalistiken och forskningen om den (Hurri 1993; Jaakkola 2015b), vilket
också är en orsak till att jag fokuserar på pressen för att kunna jämföra med
tidigare forskning. Jag väljer kultursidorna, eftersom det är den plats som
tidningarna själva vigt för kulturmaterial, trots att ”viktigare” kulturnyheter ibland
också kan förkomma på till exempel nyhetssidorna och en del kulturrelaterade
artiklar kan publiceras på tidningarnas så kallade dagbokssidor. Jag funderade
också på att ta med tidningarnas bilagor i min undersökning. Till exempel HBL
utgav mellan 2006 och 2010 veckomagasinet Volt, med en hel del
kulturrelaterat material, och ger ut bilagan Bokextra med enbart kulturartiklar
inför bokmässan. Jag beslöt mig ändå för att hålla mig till kulturavdelningen
eftersom materialet tidningarna emellan och gentemot tidigare forskning då blir
lättare att jämföra.

Tidsspannet för undersökningen är 10 år, dels för att jag är intresserad av att
jämföra mitt material med de andra medieundersökningarna och för att
materialet i många andra stora forskningar sträckt sig fram till ungefär
2008/2010. Som jag ser det var webbverksamheten år 2007 åtminstone när det
gäller de tidningar jag undersöker ännu någorlunda i startgroparna och
papperstidningens roll var fortfarande viktigare. Facebook landade år 2007 i
Finland men det tog flera år innan den fick sin roll som nyhets- och
informationsförmedlare.

Jag gör en kvantitativ innehållsanalys där jag räknar antalet recensioner i
dagstidningarna för att se om antalet har ökat eller minskat under de senaste tio
åren. Jag räknar också recensionerna i förhållande till annat redaktionellt
material på kultursidorna. Det övriga materialet delar jag in i kategorierna nyhet,
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övrig kommentar, personporträtt, feature/kulturartikel, puff och ”annat”. Längre
ner i detta avsnitt följer en närmare definition av dessa.

Jag har delat in kulturgenrerna i litteratur, scenkonst, klassisk musik,
populärmusik, konst, film samt tv och radio. Därtill en grupp för ”annat” som kan
vara till exempel arkitektur, filosofi eller kultur överlag, sådant som inte
behandlar en specifik genre. Jag kodar recensionerna enligt dessa kategorier
för att se förhållandet mellan de olika kulturgrenarna och om det skett en
förändring här.

Jag delar in genrerna enligt en generell indelning, som också tidningshusen
använder sig av. Tidningens kulturavdelning kan grovt delas in i fin-, populär
och traditionskultur (Hurri 1993, 29). Kärnan i kulturavdelningen utgörs av fyra
stora konstformer: litteratur, klassisk musik, teater och bildkonst (Bech-Karlsen
1991; Hurri 1993). Jag använder dessa, men teater, dans och cirkus klumpar
jag ihop till en och samma kategori som jag kallar scenkonst. Enligt forskare
(bland andra Janssen 1999; Larsen 2008) har det skett en popularisering av
kulturmaterialet med en ökning av i synnerhet film och populärmusik.

Utöver dessa har jag också en kategori för tv och radio, till vilken jag också
kodat texter om dvd:er. Om det är frågan om en film på bio är dessa kodade
som film, medan film påt tv kodas som tv och radio. Jag väljer precis som
Purhonen et al. (2017) och Jaakkola (2015a) att dela upp musik i två kategorier:
klassisk musik och populärmusik, trots att indelningen är väldigt grov. Musiken
får alltså representera sättet att mäta den relativa andelen utrymme som
fördelas åt traditionell ”finkultur” och nyare populärkultur, och hör enligt
Purhonen et al. (2017, 32) till den mest etablerade och institutionaliserade
kulturformen i moderna västerländska samhällen. Jag har också skapat en
kategori som jag kallar ”annat” där jag kodat sådant som filosofi, arkitektur,
historia, media, mode, men också kultur i allmänhet som inte kan kategoriseras
i någon av dessa specifika genrer.
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Storleken har betydelse när det gäller prioritering och artikelns värde. För att
granska hur längden och det utrymme som tilldelas kulturartiklarna har
förändrats, skapar jag en kategori där jag kodar antalet kultursidor per dag, det
totala antalet sidor per dag, andelen kultursidor av det totala antalet sidor i
tidningarna, samt medeltalet av dessa. Min ursprungliga plan var att koda enligt
artiklarnas längd mätt i tecken, men eftersom materialet finns i PDF-artiklar som
är arbetsdrygt att omforma till text, och en del som fotografier av
papperstidningens sidor, vilket jag inte hittat något system för att omvandla till
tecken, beslöt jag mig för att kategorisera och koda artiklarna enligt följande:

Extra lång: 100 % och mer, helsida eller över ett uppslag (röd)
Lång: 50–75% av sidan (lila)
Mellanlång 30–40% (blå)
Mellankort 20–25% (grön)
Kort 5–10% (gul)
I bilagorna på sidan 97–98 finns exempel på dessa i utvalda tidningssidor.
Jag räknar också könsfördelningen bland skribenterna och kodar enligt kvinna,
man och ej angett kön. Kategoriseringen och indelningen följer delvis Jaakkolas
(2015a).

Samplet samlas i femårsintervaller – 2007, 2012 och 2017. Ett bra sätt är att likt
till exempel Janssen et al (2008) använda så kallade konstruerade veckor för
att eliminera den säsongsvariation som är typisk för kulturavdelningen, till
exempel med bokmässan på hösten. Men eftersom jag materialet delvis fanns
endast på redaktionernas interna system, och VBL (från och med 2014) och ÅU
inte utkommer en full vecka ansåg jag att det blir tydligare att välja en vecka i
början av året och en i slutet av varje undersökt år.

Först valde jag liksom Jaakkola (2015a) vecka 7 och vecka 43, men eftersom
jag sedan märkte att Bokmässan i Helsingfors delvis inföll vecka 43 alla dessa
år ändrade jag till vecka 42 för att materialet skulle vara representativt. För att
materialet tidningarna emellan ska vara jämförbart, då VBL från och med 2014
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utkommer tisdag till söndag och ÅU tisdag till lördag medan HBL i regel
utkommer alla dagar, har jag utöver dessa två veckor för VBL:s del kodat tisdag
till söndag plus följande veckas tisdag. Undantaget är att VBL inte hade någon
kultursida den 15 november 2007 så jag inledde kodningen från och med den
16 november 2007, och inte heller den 22 november 2007 så jag kodade istället
23 november 2007. För ÅU:s del har jag kodat tisdag till lördag plus följande
veckas tisdag och onsdag med undantag av februari 2012 då tidningen
undantagsvis saknade kultursidor den tisdagen 14 februari och jag istället
inledde kodningen nästa dag och förlängde med en på slutet samt tisdagen den
21 februari 2017 då jag förlängde med en dag på slutet.
Jag märkte också att ÅU under vissa dagar utöver kultursidan hade ett stort
uppslag som kallades Konstsidan, med konstkritik ibland på torsdagar och
ibland på lördagar eller Musik med långa recensioner av klassisk och
populärmusik. Jag beslöt att koda också dessa, eftersom de uppenbart
handlade om kultur. I en liten inforuta stod att det på dessa sidor varannan
vecka förekommer konstkritik, varannan vecka musikkritik.

Mina kategoriseringsenheter är journalistiska texter på kultursidorna och tv-tablåerna
(HBL den enda som har dessa). Till nästa redogör jag för tydlighetens skull ännu hur
jag kategoriserat de undersökta artikeltyperna:

Recensionen är en bedömning av ett verk och innehåller alltså någon form av
värdering. Jag har kodat separat de riktigt korta, puffande texterna av till exempel
Krister Uggeldahl på HBL:s kultursidor och tv-sidor. Han betygsätter filmer genom att
ge dem ett visst antal stjärnor och texterna innehåller någon form av värdering. Jag har
också kodat separat Fransbergs filmtips i VBL. Detta för att de korta texterna inte ska
förvränga resultaten.

Nyheterna innehåller någon form av aktualitet. Peter Goldning och Philip Elliot
(1979,114–123) definierar 11 nyhetskriterier: drama, visualitet, nöje (human interest
och kändisar), viktighet (för ett stort antal människor), storhet (”stora namn” med i stora
händelser), närhet (kulturell och geografisk), negativitet, korthet (kompakt med mycket
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information), aktualitet, elitism, personer (berätta komplicerade saker via individer). I
och med att individualismen och ”kändiskulturen” ökat har också Tony Harcup och
Deidre O’Neill (2001, 279) lagt till nyhetskriterier utöver dessa. De definierar 10
kriterier: maktens elitism (berättelser om personer med makt), kändisar, nöje
(berättelser med sex, humor, showbusiness), överraskningsmoment, ”dåliga nyheter”,
”goda nyheter”, viktighet, kontinuitet (berättelser om ämnen som redan presenterats)
och tidningens egna agenda. (I Saari 2014, 5–6) I mitt material utgår jag från den här
definitionen av nyheter.

I kategorin ”övrig kommentar” har jag kodat alla de åsiktstexter som inte är
recensioner, till exempel kolumner, essäer, analyser och övriga kommentarer. Däremot
har jag inte tagit med Vasabladets återkommande texttyp som de kallar ”inkast”, som
är ett kåseri. De finns på kultursidan, medan HBL har kåserierna på Dagbokssidan.
Istället har jag kodat VBL:s kåserier i kategorin ”annat”.

Personporträttet är en sorts featureartikel. Personintervjuer, personporträtt eller
personprofil utgår alla från intervjuer (Pietilä 2008, 71–73 i Saari 2014, 39).
Personintervjuer kan också vara med en grupp, till exempel ett helt band i och med att
formen är densamma som med en person. Jag kallar alla dessa för personporträtt i min
undersökning.

Feature är en artikel som kan vara subjektivt skriven, behandlar human interestrelaterade ämnen, formen är fri, icke-nyhetsmässig och kan vara nöjesinriktade artikel
eller reportage. (Kuutti 2006, 186 citerad i Saari 2014, 39) Det handlar om mer än bara
personen.

Puffarnas syfte är att göra reklam, eller berätta om till exempel dagens eller veckans
tv-program. Puffar är också notiser eller korta förhandstexter som har i syfte att
informera läsaren om eller marknadsföra en tillställning, till exempel konsert eller
utställning. De innehåller ingen värdering eller betyg och är inte heller nyheter. Jag har
valt att koda endast de puffar som en journalist skrivit, det vill säga lämnat utanför
sådana som tv-bolagen själva skickat in eller de som saknar skribent eller byrå under.
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Om det varit frågan om ett uppträdande av en större stjärna har jag kodat notisen som
nyhet, i och med nyhetsvärdet. Även längre texter kan fungera som puffar och i
marknadsföringssyfte, men dessa har jag kodat som feature.

I kategorin ”annat” kodar jag sådant som står utanför de vanligaste
(kultur)journalistiska texttyperna, till exempel faktarutor, listor, nekrologer, fråga
och svar-texter och kåserier.

4.7 Validitet och reliabilitet
God reliabilitet och validitet är en förutsättning för att forskningsresultaten ska
kunna generaliseras till att gälla också annat än det man undersökt (Østbye
2004, 120). Validiteten i min forskning kan anses vara god i och med att jag
mätt det som är relevant i sammanhanget och använt de variabler och
kategorier som svarar på mina forskningsfrågor. Genom att ha varit så
noggrann som möjligt i sökandet efter artiklar och så noggrant som möjligt i
mätningen av dem strävat efter att minimera slumpmässiga fel, vilket enligt
Esaiasson m.fl. (2003, 61–69) innebär hög reliabilitet. I en del fall har jag också
dubbelkollat och gjort om.
Det finns olika sätt att stärka validiteten. Med hjälp av triangulering kan man
försöka kompensera för svagheter i en metod genom att också använda övriga
metoder (Østbye 2004, 122). Jag funderade länge på att inkludera en kvalitativ
del i min undersökning med ett mindre material just för att stärka validiteten och
för att granska hur kvaliteten i recensionerna har förändrats. Men jag kom fram
till att arbetet dels skulle bli för arbetsdrygt i och med att min kvantitativa del
redan är så omfattande, dels vore det svårt att generalisera utifrån ett litet antal
texter, kanske bara någon genre och några enstaka skribenter. Hur ska man
välja texter som är tillräckligt representativa?
I och med att mina kategoriseringar är så generella och klara, och mitt material
är så stort och omfattar tre tidningar, kan man avläsa rätt mycket ur mitt
material.
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En del av kritiken handlar om att metoden begränsar forskningen till att ställa
sådana frågor som det är lättast att få svar på, medan andra viktiga aspekter
kanske går förlorade. Men försvaret här handlar om att det viktigaste är att
kunna visa generella mönster och övergripande trender, vilket man tydligt ser i
min undersökning.
Kravet på det teoretiska ramverket blir enligt Ekström & Larsson (2010, 125–
127) därför högt; utan det finns inga förutsättningar för att kunna formulera
välgrundade hypoteser ifråga om vilka övergripande mönster som sannolikt är
av betydelse. En annan del av kritiken handlar om att metoden inte lyckas
fånga in den betydelse som kontexten skapar. Men samtidigt finns en möjlighet
att studera hur vissa innehållselement förhåller sig till andra.
I min forskning kan jag ändå jämföra resultaten dels mellan de undersökta
tidningarna, dels hur innehållet förändrats över tid och dessutom diskutera det
mot tidigare forskning.
Enligt Østbye (2004, 24) kan man inte skapa mått som klargör för hur väl
innehållskategorierna motsvarar verkligheten. Men man kan räkna ut
överensstämmelsen mellan klassificeringen mellan olika kodare som arbetar
med samma material och få ett mått på reliabiliteten, vilket kallas
intersubjektivitet.
Jag har inte räknat ut något reliabilitetsmått i denna avhandling men har delvis
dubbelkollat med en erfaren journalist när det gäller klassificeringar och
kategoriseringar. I och med att mitt material är stort och de undersökta
perioderna är både i början och slutet av året, och jag därmed garderat mig rätt
väl mot den för kultursidorna typiska säsongsvariationen, har detta också höjt
reliabiliteten.

Jag är också medveten om att det kan finnas företeelser som uteblir, till
exempel i och med att jag begränsar mig till tidningarnas kultursidor och en
snäv kultursyn. Det är viktigt att jag bestämmer mina tolkningar i förväg redan
när jag konstruerar variablerna och innan analysen.
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Jag gör inte en signifikansanalys eftersom det inte är frågan om så stora
mängder material. Jag är försiktig med skillnader och gör en kvalitativ tolkning,
och resonerar mer kring hur trenden ser ut.
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5 Resultat och analys
Allt som allt består mitt material av 1003 kulturartiklar som förekommit under
sammanlagt sex veckor under 2007–2017 på kultursidorna. Av dessa var totalt
362 recensioner och 401 nyheter, alltså 36 procent recensioner och 40 procent
nyheter. Jag börjar med att presentera resultaten tidningsvis. Eftersom
resultaten för tidningarna ser så olika ut, ser jag ingen poäng i att räkna ut hur
resultaten gemensamt för alla tre tidningarna ser ut, trots att till exempel
Jaakkola (2015a) gjort det för fem olika tidningars del.

5.1 Resultat för HBL
Jag inleder med att presentera resultaten för HBL:s del. Först redogör jag för
hur andelen kulturartiklar och kultursidor i förhållande till annat material
förändrats under den undersökta perioden. Därefter granskar jag hur
artikellängden, förhållandet mellan olika artikeltyper och förhållandet mellan
olika genretyper förändrats. Till sist granskar jag hur könsfördelningen bland
skribenterna förändrats.

5.1.1 Artiklarna minskat, ytan intakt
Antalet kulturartiklar i HBL har stadigt minskat under de tio undersökta åren,
från 201 artiklar 2007, till 159 artiklar år 2012 till 124 artiklar år 2017.
Kulturartiklarna har alltså i medeltal minskat med 38 procent på 10 år. Samtidigt
har kultursidans yta i medeltal hållits ganska intakt – ytan utgjorde 14 procent
av det totala antalet sidor i HBL år 2007, 13 procent 2012 och 13 procent 2017,
här är minskningen bara en procentenhet. Däremot är variationen mellan
antalet sidor under olika dagar under de undersökta veckorna intressant nog
väldigt stor – antalet kultursidor 2007 växlar mellan 5 och 10, och det totala
antalet sidor mellan 36 och 64. År 2012 är antalet kultursidor så gott som
genomgående 5, medan det totala antalet sidor i tidningen växlade mellan 32
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och 64 sidor. År 2017 är variationen åter bredare, då antalet kultursidor växlar
mellan 3 och 7, och det totala antalet sidor i tidningen växlar mellan 27 och 60.

Trots att det totala antalet sidor tillfälligt kan vara nästan det dubbla, får kulturen
procentuellt sett inte alltid nämnvärt mera utrymme. Till exempel den dag under
2012 då tidningen hade 64 sidor totalt, var antalet kultursidor 6, eller 9 procent
av det totala antalet sidor, medan antalet kultursidor var 5 under en 32-sidig
dag och utgjorde 16 procent av de totala antalet sidor. Samma sak gäller alla
undersöka år. Detta kan bero på att antalet annonser vissa dagar kan vara
större eller på tillfälliga satsningar som boendeextra, resesidor, större
helgreportage eller annat dylikt.

År 2007 fanns Agendan med puffar om olika evenemang på kultursidorna (en
helsida varje dag). Jag har räknat med dessa i sidantalet men inte kodat
puffarna eftersom de inte är journalistiskt utarbetat material. Andra tidningar har
också genomgående kortare puffar på sina kultursidor. En förändring är att
Agenda-evenemangen år 2012 flyttade till Dagbokssidan och har blivit kortare,
en halv sida. År 2012 heter kultursidan ”Kultur & Nöje”, till skillnad från det
tidigare ”Kultur”, vilket signalerar att man legitimerar nöje vid sidan av kultur.

5.1.2 Längre artiklar
Att antalet artiklar minskat samtidigt som ytan hållits så gott som intakt innebär
att artiklarna blivit längre. Tabell 1 visar förhållandet mellan artiklarnas längd
både i antal och procent. År 2007 utgjorde de korta artiklarna, alltså notiserna
(och puffarna), hela 50 procent av alla artiklar, år 2012 har de minskat till 27
procent och 2017 till 18 procent. På tio år har de korta artiklarna alltså minskat
med 33 procentenheter. De extra långa artiklarna, alltså de som upptar en
helsida eller mer, har däremot ökat från 8 procent år 2007 till 17 procent 2017.
De långa artiklarna har hållits intakta, kring 13 procent. De mellanlånga
artiklarna har ökat från 20 procent år 2007 till 28 procent 2012 och 38 procent
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2017. De mellankorta artiklarna ökade från 8 procent 2007 till 25 procent 2012,
för att sedan minska till 14 procent 2017.

Att de längre artiklarna ökat i förhållande till resten av artiklarna kan ses som
positivt i och med att det är frågan om journalistiskt utarbetat och satsat
material, medan notiserna oftast är byråmaterial. Å andra sidan går läsaren
miste om en mängd varierande kulturnyheter och information om konserter och
föreställningar. Att notiserna i HBL minskat så drastiskt beror sannolikt också på
att FNB:s verksamhet lades ned vid årsskiftet 2017 medan SPT inledde sin
verksamhet först 2018.

TABELL 1
Förhållandet mellan artiklarnas längd i
antal (n) och procent (%)
HBL längd
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Extra lång
16
8
11
7
21
17
Lång
26
14
20
13
17
14
Mellanlång
37
20
44
28
47
38
Mellankort
16
8
39
25
18
14
Kort
95
50
43
27
21
17
Totalt
190
100
157
100
124
100

5.1.3 Mest recensioner, färre nyheter
Recensionerna är, tvärtemot trenden som tidigare forskning visat, den
överlägset vanligaste artikeltypen i HBL, medan nyheterna utgör den näst
vanligaste. Recensionernas andel i HBL har till och med vuxit lite på tio år,
medan nyheternas andel minskat.

Tabell 2 visar förhållandet mellan de olika artikeltyperna i HBL 2007–2017. År
2007 var recensionernas andel 50 procent (n=102) av alla artiklar. På andra
plats kom nyheterna som utgjorde 37 procent (n=75) av alla artiklar. På tredje
plats var kategorin ”annat” (såsom nekrologer, kåserier, fråga-svar-artiklar). De
50

var 10 stycken, eller 5 procent av alla artiklar. Personporträtten var endast 8
stycken och 4 procent av alla artiklar medan övriga kommentarer, feature och
puffar endast utgjorde 1–2 procent av alla artiklar.

År 2012 har recensionerna ökat till hela 62 procent (n=98) av alla artiklar medan
nyheterna har minskat till 24 procent (n=38). De övriga kommentarerna har år
2012 ökat till 9 procent (n=14). De övriga artikeltyperna utgjorde endast någon
procent. År 2017 har recensionerna åter minskat till 54 procent (n=67) av alla
artiklar, medan nyheterna utgör 26 procent (n=32), ett par procentenheters
förhöjning från 2012. Vi ser en liten ökning av andelen personporträtt som ökat
till 7 procent (n=9), vilket stöder teorin om en ökad personifiering. Också bland
de övriga artikeltyperna med undantag av kategorin ”annat” syns någon
procents ökning, men andelen är endast under 5 procent övriga artikeltyper.

I HBL är det de korta recensionerna som minskat drastiskt (från 25 till 3),
medan de extra långa recensionerna ökat en aning och de mellanlånga ökat en
aning och de mellankorta recensionerna minskat lite. Av nyheterna i HBL är det
de mellanlånga och mellankorta som ökat medan de korta minskat drastiskt
(från 58 till 14), och de övriga med ungefär hälften.

TABELL 2
Förhållandet mellan artikeltyper i HBL 2007–2017 i
antal (n) och procent (%).
HBL
artikeltyper
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Recension
102
50
98
Nyhet
75
37
38
Övrig
kommentar
5
2
14
Personporträtt
8
4
4
Feature
1
1
1
Puff
1
1
1
Annat
10
5
3
Totalt
202
100
159

2017
(n)

(%)

62
24

67
32

54
26

9
3
0
0
2
100

7
9
3
5
2
125

5
7
2
4
2
100
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5.1.4 Tv och radio vanligaste genretypen
Tv och radio är alla undersöka år den oftast förekommande genretypen. Tabell
3 illustrerar förhållandet mellan olika kulturgenrer i HBL. År 2007 utgjorde tv-och
radioartiklarna 19 procent, och ökade år 2012 till 21 procent för att 2017 igen
minska till 18 procent av alla kulturgenrer. De klassiska finkulturgenrerna
(klassisk musik, konst, litteratur och scenkonst) utgör 2007 tillsammans 52
procent och andelen har minskat till 46 procent 2017, alltså sammanlagt med 8
procent på 10 år. Av de klassiska kulturgenrerna dominerar litteraturen då det
gäller förekomsten av artiklar. År 2007 var litteraturen den näst största gruppen
med 17 procent av alla genrer, och från att ha sjunkit med ett par procent 2012
återgår den till 16 procent år 2017. Konsten har tappat mest. År 2007 utgjorde
den 11 procent av alla genrer, och ökade tillfälligt år 2012 till 13 procent för
sedan sjunka till 6 procent år 2017. Konsten har alltså minskat med nästan
hälften på tio år. Detta kan bero på att tidningen under 2007 och 2012 hade en
deltidsanställd konstredaktör, som inte fanns kvar 2017 då konstbevakningen
sköttes av frilansare. Kategorin ”annat” har femfaldigats på tio år, från 2 procent
år 2007 till 11 procent år 2017. Detta kan tyda på att man öppnat för nya former
av kulturgenrer, men eftersom jag kodat in också sådant som är allmänkultur i
kategorin ”annat” kan jag inte automatiskt dra den slutsatsen. Scenkonsten
ökade med en procent, från 12 till 13 procent. De övriga genrerna har hållits rätt
så stabila under de tio undersökta åren.

Utöver dessa har jag kodat skilt de riktigt korta film- och tv-recensionerna som
finns på kultursidorna och ”Filmer idag” på tv-sidorna med betygsättning i form
av stjärnor och en kort bedömning på tre till fem meningar. Detta för att det
stora antalet minirecensioner inte ska förvränga resultaten när det gäller
frekvensen av artikeltyper. År 2007 förekom en sida med dessa korta
filmrecensioner under två olika måndagar, 37 respektive 43 stycken.

År 2012 var de 53 respektive 34 till antalet och fick utrymme på en halvsida var.
År 2017 hade antalet korta tv-recensioner sjunkit till 29 respektive 28 stycken på
en sida under två måndagar. Utöver dessa har ”Filmer idag” flyttat till tv-sidorna,
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där det dagligen fanns mellan 4 och 6 stycken minirecensioner över dagens
filmer.

Tv och radio hör till populärkultur och det är därför intressant att just den
gruppen är den vanligast förekommande. Å andra sidan speglar det samhället
överlag där tv:s roll länge varit viktig och on demand tv:ns betydelse dessutom
har ökat under de senaste åren i och med möjligheten till strömning när som
helst. Också populärmusiken hör till populärkultur, men den har hållits stabil
under de tio åren, och utgjorde 12–13 procent av alla kulturgenrer.

Viktigast är ändå att se på hur mycket utrymme genrerna får i proportion till
varandra. Medan tv-och radioartiklarna är de vanligast förekommande är de i
regel ändå mellanlånga eller korta, med undantag av 2017 då de korta
notiserna minskat drastiskt och främst bestod av några film- och popnotiser.
Finkulturgenrerna är i regel de som är längre, men antalen långa artiklar är inte
stort.

Anmärkningsvärt är det knappt skrivits några nyheter om tv och radio, men nog
om alla andra kulturgenrer. Tv-och radio-texterna är recensioner.

TABELL 3
Förhållandet mellan kulturgenrer i HBL 2007–
2017 i antal (n) och procent (%).
HBL
kulturgenrer
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Litteratur
32
17
20
Klassisk musik
23
12
19
Populär musik
26
13
21
Konst
21
11
20
Film
27
14
16
Scenkonst
24
12
23
Tv och radio
37
19
34
Annat
4
2
5
Totalt
194
100
158

2017
(n)
13
12
13
13
10
15
21
3
100

(%)
19
13
15
7
16
15
21
13
119

16
11
12
6
13
13
18
11
100
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5.1.5 Från manlig till kvinnlig dominans
När det gäller skribenterna har könsfördelningen vänt från manlig till kvinnlig
dominans, vilket framgår i tabell 4. År 2007 utgjorde männen 40 procent (N=81)
och kvinnorna 27 procent (N=54) av skribenterna, för att sedan övergå till
kvinnor 43 procent och män 35 procent 2012, och ytterligare kvinnor 46 procent
och män 36 procent år 2017. Andelen skribenter där kön inte angetts är främst
korta notiser och har sjunkit från 33 procent 2007 till 18 procent 2017, i takt med
att notiserna överlag minskat drastiskt. När det gäller de riktigt korta film- och tvrecensionerna som jag kodat skilt är majoriteten skrivna av män under åren
2007 och 2012, medan alla år 2017 var skrivna av en man. I diskussionen går
jag närmare in på betydelsen av detta.

Eftersom kategorin ej angett kön varierar så mycket kan det verkliga
förhållandet mellan män och kvinnor vara annorlunda. I och med att de ickesignerade texterna i de flesta fall är notiser medan de signerade är längre
artiklar, kommentarer, reportage och analyser finns det ändå en poäng i att
beakta könsfördelningen. Könsfördelningen i sin tur handlar om representation
och hänger ihop med den allmänna utvecklingen inom journalistiken och
kulturjournalistiken, vilket jag går närmare in på i analysen. En representativ
balans mellan könen är viktig för att återspegla läsarna.

TABELL 4
Förhållandet mellan kön i HBL 2007–2017 i antal (n) och procent (%)
HBL kön
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Kvinna
54
27
69
43
57
Man
81
40
55
35
44
Ej angett
kön
65
33
35
22
22
Totalt
200
100
159
100
123
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46
36
18
100

5.2 Resultat för VBL
I detta avsnitt presenterar jag resultaten för VBL:s del. Jag inleder med att
redogöra för hur andelen kulturartiklar och kultursidor i förhållande till annat
material förändrats under den undersökta perioden. Därefter granskar jag hur
artikellängden, förhållandet mellan olika artikeltyper och förhållandet mellan
olika genretyper förändrats. Sist granskar jag hur könsfördelningen förändrats.

5.2.1 Fler artiklar, ökat sidantal, andelen kultur stabil
Antalet kulturartiklar i VBL har däremot överraskande nog ökat under de tio
undersökta åren, från 93 artiklar år 2007, till 115 år 2012 och till 105 år 2017. I
medeltal har kulturartiklarna ökat med 13 procent under de tio undersökta åren.
Att tidningen övergick till tabloid kan vara en delförklaring men inte den enda,
eftersom tabloidiseringen skedde först 2014 och vi ser en ökning redan 2012.
Dessutom övergick tidningen till att utkomma sex dagar i veckan från och med
2015. Kultursidans yta har hållits någorlunda stabil i VBL, i medeltal bestod 6
procent av tidningens innehåll av kultursidor år 2007, 9 procent år 2012 och 7
procent år 2017. Sidvariationen är stor också i VBL. År 2007 varierar
kultursidornas antal mellan 1 och 2, medan hela tidningens sidantal varierar
från 15 till 30, alltså med det dubbla. År 2017 varierar kultursidorna från 2 till 5
sidor, medan det totala antalet sidor varierar mellan 28 och 52.
Tabloidövergången syns i ett ökat antal sidor. Från 2007 till 2017 har antalet
sidor totalt i VBL ökat från 22 i medeltal till 39 i medeltal. Kultursidorna har ökat
från 1,4 sidor i medeltal 2007 till 2,6 sidor i medeltal år 2017, eller 86 procent.

5.2.2 Långa och korta artiklar ökat
För VBL:s del är det de långa artiklarna och de riktigt korta som har ökat medan
de mellanlånga och mellankorta har minskat, vilket framgår i tabell 5. Detta har
troligen med layouten att göra. De extra långa artiklarna existerade inte under
2007 och 2012, men utgjorde 5 procent av alla artiklar på kultursidorna år 2017.
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De långa artiklarna har ökat från 7 procent 2007 till 9 procent 2012 till 21
procent år 2017. De har alltså trefaldigats under tio år. De mellanlånga
artiklarna har däremot minskat från 23 procent till 16 procent 2012 till 13
procent 2017. De mellankorta har minskat från 34 procent till 23 procent 2012
till 21 procent 2017. De korta artiklarna har ökat från 36 procent 2007 till 52
procent 2012 för att sedan igen minska till 40 procent 2017.

Det intressanta är att de riktigt korta artiklarna, alltså notiserna och puffarna,
ökat, om än bara 4 procentenheter från 2007 till 2017, trots att också VBL
liksom de andra tidningarna slutade samarbetet med FNB i början av 2017.
Antagligen har journalisterna satsat på att själva skriva mera notiser och puffar.

TABELL 5
Förhållandet mellan artiklarnas
längd i VBL 2007–2017 i antal (n)
och procent (%).
VBL längd
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Extra lång
0
0
0
0
5
5
Lång
7
7
11
9
22
21
Mellanlång
21
23
18
16
13
13
Mellankort
31
34
26
23
22
21
Kort
33
36
59
52
42
40
Totalt
92
100
114
100
104
100

5.2.3 Nyheterna ökat, recensionerna minskat
Nyheterna är den vanligaste artikeltypen i VBL, medan recensionerna kommer
på andra plats, vilket illustreras i tabell 6. Nyheternas andel har vuxit från 35
(n=32) procent av alla artiklar till 54 procent (n=63) 2012, och till 59 procent
(n=62) år 2017, alltså med 24 procentenheter på tio år. Recensionernas andel
som är den näst vanligast förekommande artikeltypen i VBL har däremot sjunkit
från 23 procent 2007 till 18 procent 2012 till bara 8 procent 2017, alltså

56

sammanlagt en minskning med 15 procentenheter på tio år. Puffarnas andel
har hållits ganska stabil, mellan 12 och 14 procent. Andelen featureartiklar har
sjunkit från 13 procent 2007 till 4 procent 2012 till 7 procent 2017. Andelen
övriga kommentarer har sjunkit från 9 procent 2007 till 3 procent 2017. Andelen
personporträtt har hållits stabil, 4–7 procent. Också det som jag kodat som
”annat” har hållits vid 2–4 procent.

På VBL finns i jämförelse med HBL betydligt fler korta förhandsartiklar om verk
eller utställningar som har premiär, och som fungerar som puffar för att läsaren
ska gå och se dem, eller veta om att de existerar. I lokaltidningarna
uppmärksammar man betydligt oftare också ultralokala mindre händelser och
evenemang än vad man gör på HBL.
I VBL upplevde jag det stundvis svårare att avgöra vilka genrer texterna
tillhörde eftersom genrerna mer flyter in i varandra, så att de kan ha lite drag av
en recension, feature och intervju. I de fall jag varit osäker har jag dubbelkollat
med en annan erfaren journalist. I VBL reagerade jag redan i kodningsskedet
på mängden notiser. Utseendemässigt är också layoutförändringen väldigt stor
mellan 2007 och 2012, trots att tabloidiseringen skedde först 2014. År 2007 var
bilderna ännu förhållandevis små och sidorna väldigt texttunga.

I VBL är det endast de långa recensionerna som ökat (från 0 till 5), de övriga
har minskat. De extra långa och korta finns inte alls 2017. Istället har nyheterna
ökat i alla längdkategorier.
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TABELL 6
Förhållandet mellan artikeltyper i VBL 2007–2017 i
antal (n) och procent (%).
VBL
artikeltyper
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Recension
21
23
21
Nyhet
32
35
63
Övrig
kommentar
8
9
5
Personporträtt
4
5
5
Feature
12
13
4
Puff
11
12
14
Annat
3
3
5
Totalt
91
100
117

2017
(n)

(%)

18
54

8
62

8
59

4
4
4
12
4
100

3
7
7
15
2
104

3
7
7
14
2
100

5.2.4 De populära genrerna ökar, finkulturen tappar mark
I VBL 2007 var finkulturgenrernas totala andel 63 procent, medan den tio år
senare sjönk till 37 procent av alla kulturgenrer, sammanlagt har finkulturen
alltså minskat med 26 procentenheter på tio år. Som det framgår i tabell 7 var
litteraturen år 2007 den oftast förekommande genren och har procentuellt sett
hållits på ungefär samma nivå under de tio undersökta åren, med endast en 2
procents minskning från 20 procent (n=18) av alla genrer 2007 till 18 procent
(n=18) år 2017. År 2012 har däremot populärmusiken vuxit till den överlägset
oftast förekommande genren från 19 procent 2007 till 33 procent 2012 och 34
procent 2017. Konsten har däremot minskat från delad andra plats år 2007 och
19 procent av alla genrer till 17 procent 2012 och 7 procent år 2017. VBL har en
betydligt bredare kultursyn än Hbl och man uppmärksammar mycket sådana
lokala små tillställningar som HBL inte skulle göra. Scenkonsten har hållits
relativt stabilt, den har minskat från 12 procent år 2007 och 2012 till 8 procent
år 2017.

Tv-och radio har hållits vid 1–2 procent under hela perioden. Det är
överraskande att andelen är så liten jämfört med HBL. VBL har till skillnad från
HBL endast puffar vid tv-tablåerna, visserligen ibland skrivna av en journalist
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men tidningen räknar inte heller tv-sidorna till kulturen. Trots detta är det
överraskande med tanke på tv:ns roll i dagens samhälle att de journalistiska
texterna är så få i VBL. Film har däremot stadigt ökat från 6 procent år 2007 till
20 procent år 2017, alltså nästan trefaldigats. Den klassiska musiken har
tappat en tredjedel, den har minskat från 12 procent till 4 procent på tio år.
Kategorin ”annat” har minskat aningen från 10 till 7 procent.

TABELL 7
Förhållandet mellan kulturgenrer i VBL 2007–
2017 i antal (n) och procent (%).
VBL
kulturgenrer
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Litteratur
18
20
21
Klassisk musik
11
12
7
Populär musik
17
19
37
Konst
17
19
19
Film
6
6
10
Scenkonst
11
12
14
Tv och radio
2
2
1
Annat
9
10
5
Totalt
91
100
114

2017
(n)
18
6
33
17
9
12
1
4
100

(%)
18
4
34
7
20
8
2
7
100

18
4
34
7
20
8
2
7
100

Utöver dessa har jag kodat skilt Fransbergs filmtips, en kolumn med korta puffar
inför veckans tv-filmer. 2007 fanns 8 sådana på de två fredagarna jag
undersökt, 2012 var de 8 och 10, och 2017 fanns de inte. Istället finns en spalt
på fredagar med 4 korta puffar på ett par meningar kallade ”Veckans filmplock”.
Dessa saknar signatur, därför har jag inte kodat med dem eftersom jag tolkat
dem som icke-journalistiskt material.

Ser man till förhållandet mellan utrymmet för de olika kulturgenrerna är det de
långa artiklarna bland populärmusiken som ökat från 1 till 8 på tio år och de
korta från 8 till 19. Inom film har de långa ökat från en till 4 långa och en extra
lång på tio år.
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Inom finkulturgenrerna har de långa och extra långa artiklarna inom litteraturen
ökat från inga alls 2007 till 2 år 2017, medan det annars mest finns mellanlånga
eller mellankorta artiklar om litteratur. Scenkonsten har de långa artiklarna ökat
från 2 till 5. Annars syns inga stora förändringar.

5.2.5 Från svag manlig dominans mot svag kvinnlig dominans
Könsfördelningen inom VBL:s kultursidor har vänt från en svag manlig
dominans 2007 till en svag kvinnlig dominans 2017, det handlar om en skillnad
på 2–5 procent. Könsbalansen är ändå klart jämnare än i HBL. Som tabell 8
visar är den största procentuella förändringen inom kategorin där könet inte
angetts, där andelen höjts från 34 procent 2007 till 58 procent och till 48 procent
år 2017. Det här hör ihop med att andelen notiser och puffar under de tio åren
ökat, i och med att de är byråmaterial eller signerade VBL. Det är främst ickesignerade notiser om populärmusik som har ökat. Alla Fransbergs filmtips som
jag kodat skilt, och som förekom 2007 och 2012 var skrivna av en man.
Kombinationen populärmusik och notis har stigit från 8 stycken 2007, till 26
stycken 2012 och ner till 22 år 2017.

TABELL 8
Förhållandet mellan kön i HBL 2007–2017 i antal (n) och procent (%)
VBL kön
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Kvinna
28
31
25
22
30
Man
32
35
23
20
24
Ej angett
kön
31
34
65
58
51
Totalt
91
100
113
100
105
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29
23
48
100

5.3 Resultat för ÅU
I följande avsnitt presenterar jag resultaten för ÅU:s del. Precis som för de andra två
tidningarnas del redogör jag först för hur andelen kulturartiklar och kultursidor i
förhållande till annat material förändrats under den undersökta perioden. Därefter
granskar jag hur artikellängden, förhållandet mellan olika artikeltyper och förhållandet
mellan olika genretyper förändrats. Sist granskar jag hur könsfördelningen förändrats.

5.3.1 Minskat antal artiklar, stabilt sidantal
För ÅU:s del ökade antalet kulturartiklar från 76 år 2007 till 85 år 2012 för att sedan
minska till 45 år 2017. Den totala minskningen av antalet kulturartiklar i ÅU är 41
procent på tio år. Det hör säkert ihop med att samarbetet med FNB slutat före det sista
undersökta året och samarbetet med SPT inte ännu kört igång. På en liten redaktion är
man ännu mer beroende av byråmaterial än de lite större tidningarna. Andelen
kultursidor av det totala antalet sidor har ändå hållits stabil under alla åren, de har bara
minskat med en procent från 8 procent 2007 till 7 procent 2017. När det gäller
sidantalet har inte heller några dramatiska förändringar skett.

År 2007 varierar antalet kultursidor i ÅU mellan 1 och 3 och det totala antalet sidor
mellan 20 och 28. Medeltalet för antalet kultursidor är 1,8 och för det totala antalet är
medeltalet 24. Andelen kultursidor av det totala antalet sidor ligger på 8 procent i
medeltal.

År 2012 varierar antalet kultursidor mellan 0,7 och 4, medan det totala antalet sidor är
mellan 20 och 28. Kultursidorna är i medeltal 1,6 sidor långa och det totala antalet
sidor är i medeltal 23 sidor. Andelen kultursidor är i medeltal 7 procent av det totala
antalet sidor.

År 2017 varierar antalet kultursidor mellan 1 och 2 sidor, och det totala antalet sidor är
mellan 20 och 30 sidor. I medeltal är kultursidorna 1,4 sidor och det totala antalet sidor
är 23. Andelen kultursidor av totala antalet är 7 procent.
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5.3.2 Notiserna minskat, de långa artiklarna ökat
Som tabell 9 visar har de extra långa artiklarna ökat från 3 procent år 2007 till 11
procent år 2017, och de långa från 25 till 31 procent. Tillsammans utgör dessa 2017
hela 42 procent av alla artiklar. De mellanlånga artiklarna har hållits någorlunda intakta,
kring 15 procent, dock med en minskning till bara 6 procent 2012 för att återgå till 18
procent 2017. De mellankorta artiklarna har sjunkit från 13 procent år 2007 och 2012
till bara 4 procent 2017.

De korta artiklarna ökade från 44 till 63 procent 2012 för att åter minska till 36 procent
år 2017. Här är det troligen det avslutade samarbetet med FNB som syns. När det
gäller recensionerna har de extra långa ökat från 1 till 4, medan de långa minskat från
11 till 6. År 2007 fanns också 6 mellanlånga och en kort recension, men tio år senare
fanns inga mellan- och de korta kategorierna. Det är alltså främst de korta
recensionerna som minskat.

TABELL 9
Förhållandet mellan artiklarnas
längd i ÅU 2007–2017
ÅU längd
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Extra lång
2
3
4
5
5
11
Lång
19
25
11
13
14
31
Mellanlång
12
15
5
6
8
18
Mellankort
10
13
11
13
2
4
Kort
34
44
53
63
16
36
Totalt
77
100
84
100
45
100

5.3.3 Nyheter vanligast, stort antal puffar
När det gäller genrer utgör nyheterna i ÅU, som det framgår i tabell 10, den överlägset
vanligaste artikeltypen. Andelen har hållits rätt stabil under de tio undersökta åren.
Nyheterna ökade med 8 procent av alla artikeltyper från 2007 då de utgjorde 45
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procent till 53 procent 2012, för sedan sjunka till 42 procent år 2017. Den näst
vanligaste artikeltypen är recensionerna, som också har hållits rätt stabil, kring 20
procent under de tio undersökta åren. Jämfört med HBL är andelen puffar stor i ÅU,
där de utgör den tredje vanligaste artikeltypen. Puffarna har under de tio åren utgjort
ungefär 17–18 procent av alla artiklar med en liten förhöjning på några procent 2012.
De övriga artikeltyperna har hållits kring under några procent, med undantag för ”övrig
kommentar” som under ökat från 3 procent 2007 till 7 procent år 2017.

I ÅU har de extra långa recensionerna ökat medan de övriga längdkategorierna har
minskat. De mellankorta och korta recensionerna finns inte alls 2017. Bland nyheterna
i ÅU har endast de långa ökat aningen, medan övriga kategorier minskat, de korta
drastiskt. De extra långa nyheterna finns inte 2017.

TABELL 10
Förhållandet mellan artikeltyper i ÅU 2007–2017 i
antal (n) och procent (%).
ÅU artikeltyper
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Recension
18
23
17
Nyhet
3
45
45
Övrig
kommentar
2
3
0
Personporträtt
3
4
1
Feature
3
4
1
Puff
13
17
19
Annat
3
4
2
Totalt
45
100
85

2017
(n)

(%)

20
53

10
19

22
42

0
1
1
22
3
100

3
1
2
8
2
45

7
2
5
18
4
100

5.3.4 Jämn genrefördelning
För ÅU:s del är förhållandet mellan de olika kulturgenrerna rätt jämnt. Förhållandet
mellan kulturgenrerna i ÅU illustreras i tabell 11. Utmärkande är ändå att kategorin
”annat” är väldigt stor, till och med den största och har ökat från 17 procent till 27
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procent på tio år. Under kodningen reagerade jag också på att kultursidorna ofta kunde
ha material som till exempel i HBL inte skulle läggas på kultursidorna, till exempel en
artikel om hur folk förhåller sig till Alla hjärtans dag och kommunalvalskandidater som
besöker en skola. Samtidigt kan det hända att man på en mindre redaktion är tvungen
att lägga in annat om kulturmaterialet inte räcker för dagen. Jag har också kodat
allmänkultur, alltså sådan som inte handlar om någon specifik kulturgenre som ”annat”
och därför är det svårt att entydigt säga hur stor andel som handlar om ämnen utöver
de klassiska.

Den totala andelen finkulturgenrer har hållits stabil, strax under 60 procent av alla
genrer. Litteratur kommer på tredje plats och har hållits stabil med en minimal
minskning från 16 procent av alla genrer år 2007 till 15 procent år 2017. Konsten har till
skillnad från de övriga tidningarna ökat från 11 procent till 15 procent. Klassisk musik
har tappat mera, andelen har sjunkit från 17 procent till 11 procent. Scenkonsten har
däremot ökat från 12 procent till 18 procent. Förändringen inom finkulturgenrerna har
inte varit så dramatisk. Däremot har de populära genrerna film och popmusik lite
förvånande minskat mer, popmusiken har gått från 11 procent till bara 7 procent på tio
år och film från 15 procent till 7 procent. Andelen tv och radio är bara en procent. Jag
ser det som att det hänger ihop med att notiserna minskat. Om klassisk musik och
populärmusik och konst skrivs främst notiser eller puffar.

Separat från dessa har jag kodat de riktigt korta filmrecensionerna som förekommer i
en spalt två gånger i veckan under ”Bioveckan” (2007 och 2012) och ”Korta
filmrecensioner” (2017). Dessa har minskat kraftigt i antal från sammanlagt 44 år 2007
till bara tre år 2017.
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TABELL 11
Förhållandet mellan kulturgenrer i ÅU 2007–
2017 i antal (n) och procent (%).
ÅU
kulturgenrer
2007
2012
(n)
(%)
(n)
(%)
Litteratur
12
16
9
Klassisk musik
13
17
5
Populär musik
8
11
13
Konst
8
11
18
Film
11
15
6
Scenkonst
9
12
10
Tv och radio
1
1
1
Annat
13
17
21
Totalt
62
100
83

2017
(n)
11
6
16
22
7
12
1
25
100

(%)
7
5
3
7
3
8
0
12
45

15
11
7
15
7
18
0
27
100

5.3.5 Från manlig till kvinnlig dominans också i ÅU
Som det framgår i tabell 12 har också könsfördelningen i ÅU gått från manlig
dominans 2007 till kvinnlig dominans 2017. År 2007 utgjorde männen 33
procent (N=25) och kvinnorna 12 procent (N=9), medan andelen ej angett kön
var klart störst, 55 procent (N=41). År 2012 utgjorde kategorin ”ej angett kön”
hela 70 procent av artiklarna, vilket hör ihop med den stora mängden notiser
och puffar som ökat medan könsbalansen var rätt jämn, ett par procent högre
för män.

2017 är kvinnorna i majoritet med 33 procent medan männen skrivit 16 procent
av artiklarna och för 51 procent av artiklarna har könet inte angivits. Andelen
kvinnor har ökat med 21 procent på tio år i ÅU. Det här hänger i sin tur inte ihop
med Jaakkolas teori om ett samband mellan ett ökat antal nyheter och en
maskulinisering av redaktionerna, vilket jag skriver mer om i
diskussionsavsnittet.
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TABELL12
Förhållandet mellan kön i ÅU 2007–2017 i antal (n) och procent (%)
ÅU kön
2007
2012
2017
(n)
(%)
(n)
(%)
(n)
(%)
Kvinna
9
12
12
14
14
Man
25
33
13
16
7
Ej angett
kön
41
55
58
70
22
Totalt
75
100
83
100
43

33
16
51
100

År 2007 och 2012 är det enbart män som skriver om litteratur (N=8 och N= 4) och det
är långa artiklar, vid sidan av detta finns också notiser om litteratur. Men år 2017 har
det vänt så att kvinnorna skriver långa artiklar om litteratur med undantaget av en man.
Om klassisk musik och populärmusik skrivs främst notiser eller puffar. År 2007 skrev
enbart män om scenkonst, 2012 blev fördelningen mer blandad för att vända till
kvinnlig majoritet (N=5) 2017. 2012 skrev konst endast av kvinnor (N=5) och notiserna
ej angett kön.

År 2007 skrev dubbelt så många män jämfört med kvinnor minirecensionerna som jag
kodat separat, (män 25, kvinnor 14) medan de under åren 2012 och 2017 enbart
skrevs av män.
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6 Diskussion och slutsatser
I följande avsnitt tolkar jag mina resultat och diskuterar dem mer ingående i
förhållande till tidigare forskning, främst Hellman & Jaakkola (2009) och
Jaakkola (2015b) samt Bourdieus teorier.

6.1 Den journalistiska vändningen klarast i VBL
Mina resultat visar att recensionen varit den överlägset vanligaste artikeltypen i
HBL, där över 50 procent av allt material på kultursidorna varit recensioner.
Läget har hållits rätt stabilt under de tio undersökta åren, 2012 höjdes andelen
recensioner till hela 62 procent. Någon kris finns det alltså inget belägg för när
det gäller antalet recensioner i HBL, där det estetiska paradigmet alltjämt har ett
starkt fotfäste. Man kanske rentav kan säga att det har förstärkts.
Kulturavdelningens hårda kärna är fortfarande stark. På andra plats kommer
nyheten, som i HBL minskat från 37 till 26 procent på tio år. Personporträtten i
HBL har ökat från 4 procent till 7 procent på tio år, och också de övriga
artikeltypernas andel har ökat med någon procent, vilket kan ses som en liten
förstärkning av det journalistiska synsättet och en ökad personifiering. Det som
Bourdieu kallar för doxa, alltså de osynliga handlingsreglerna som styr kritikerns
eller journalistens ställning på kulturens fält (1980, 279) verkar vara ganska
stabilt på HBL. Tidningen har alltjämt, trots att man sagt upp en stor del av
redaktörerna i övrigt och tidningen totalt sett krympt, en stark och satsad
kultursida, med flera anställda kulturredaktörer med givna specialområden,
vilket är typiskt för det estetiska paradigmet, och dessutom ett stort antal
frilansare.

I VBL syns däremot den journalistiska vändningen starkast. Där har andelen
nyheter vuxit med från 35 procent till 59 procent år 2007–2017. Recensionerna
som kommer på andra plats har däremot minskat från 23 procent till bara 8
procent. I VBL är också andelen puffar rätt stor, 12–14 procent. Bland de övriga
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artikeltyperna har andelen personporträtt, övriga kommentarer och featuretexter
minskat medan andelen puffar och ”annat” ökat med någon procent.

Samma gäller ÅU, där nyheterna är den överlägset vanligast förekommande
artikeltypen. Andelen har hållits stabil, kring drygt 40 procent av allt material på
kultursidorna. Också i ÅU är recensionen näst vanligast och har hållits på kring
20 procent under 2007–2017. I ÅU har andelen personporträtt sjunkit aningen,
medan andelen övriga artikeltyper ökat något. Några drastiska förändringar
syns inte när det gäller artikeltyperna.

Nyhetskriteriet verkar alltså vara starkare i regiontidningarna än i HBL. Hellman
& Jaakkola (2009, 39) tror att den journalistiska vändningen som skett inom
Helsingin Sanomat reflekteras i hela dagspressen. Liksom också Saari (2014,
83) konstaterar gällande sin undersökning verkar utvecklingen vara ännu mer
rätlinjig i de mindre tidningarna och att rikstidningen HS återgått till det estetiska
paradigmet, men de recenserade verken måste vara intressanta i enlighet med
journalistiska kriterier. Att nyheterna är vanligast i de två regiontidningarna är
inte så överraskande i och med att dessa inte på samma sätt som HBL har en
stark kulturredaktion med egna ämnesredaktörer. Vid VBL produceras
kultursidan 2017 förutom av kulturchefen och en kulturredaktör också av
allmänreportrar, alltså de som hör till det journalistiska paradigmet. Speciellt på
lokaltidningar är det typiskt att allt som händer uppmärksammas, och puffarna,
som är vanligare i dessa tidningar, har syfte att marknadsföra olika evenemang,
också de mer folkliga och populärkulturella. De stora kulturinstitutionerna som
till exempel Musikhuset och Nationaloperan finns inte heller på samma sätt i
närheten som i huvudstadsregionen.

HBL:s kultursidor kan alltså enligt Hurris definition (1993) ses som lite mera
elitistiska och snävare, eller koncentrerade vad gäller kultursynen medan ÅU
och VBL har en bredare kultursyn som också inbegriper traditionskultur
(folkkultur).
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Enligt Hellman och Jaakkola (2009, 34–35,37) har recensionen; det estetiska
paradigmets hörnsten, och nyheten; det journalistiska paradigmets centrala
artikeltyp, varit de vanligaste artikeltyperna på Helsingin Sanomats kultursidor
under 1978–2008. Andelen nyheter har sedan 1970-talet hållits vid ungefär 40
procent, andelen recensioner vid drygt 30 procent. När andelen nyheter har
ökat, har andelen recensioner minskat. Den tredje största artikeltypen i deras
undersökning var ”annan kommentar” (10 procent) medan, personporträtten
kom på fjärde plats. Reportage och feature utgjorde endast några procent. När
tidningarna lyfter nyheter, personporträtt och reportage som startartiklar på
kultursidorna är det enligt Hellman & Jaakkola (2009, 37) en del av det som de
kallar den journalistiska vändningen.

Andelen recensioner i finländska dagstidningar utgjorde i medeltal 30 procent
av alla texter fram till 1980-talet enligt Hurri (1993). Enligt Jaakkola (2015a) har
andelen i medeltal hållits på samma nivå också under de följande decennierna.
Efter en fas av liten förhöjning till början av 1990-talet har recensionerna
minskat till strax under en tredjedel. Jaakkola ser inte något drastisk förfall av
kulturkritiken. Då jag speglar mina resultat mot Hellman & Jaakkolas (2009),
Jaakkolas (2015a) och Hurris (1993) resultat kan jag konstatera att andelen
recensioner i HBL, där de 2017 utgör 50 procent, är väldigt hög jämfört med
den vad den tidigare forskningen visar, medan andelen recensioner i VBL (8
procent) är väldigt låg. Andelen recensioner i ÅU är också klart lägre än vad
genomsnittet varit.

Nyheten är den allra vanligaste artikeltypen genom tiderna på kultursidorna
(Hurri 1993; Janssen 1999; Larsen 2008). Andelen nyheter har varit över 40
procent av allt publicerat material. Också i Jaakkolas (2015a) forskning har
nyheterna utgjort dryga 40 procent. Mina resultat visar för ÅU:s del att andelen
nyheter ligger på samma 40 procent, medan andelen nyher i VBL (59 procent)
vuxit till klart större än genomsnittet. Mina resultat visar för HBL:s del, tvärtemot
vad den tidigare forskningen visar, att andelen nyheter sjunkit till snäppet under
en tredjedel.
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Det minskade antalet recensioner har enligt Jaakkola (2015a, 391) lett till en
ökning av andra journalistiska genrer, som personporträtt och kommentarer.
Också mina resultat visar en liten ökning av andelen övriga kommentarer för
ÅU:s och HBL:s del, och en liten ökning av andelen personporträtt för VBL:s
och HBL:s del. Kategorin annat har ökat också i Jaakkolas forskning, vilket hon
tolkar som att kultursidan börjat utveckla nya former utöver de traditionella
journalistiska kategorierna.

Också Kersten & Janssens (2017) forskning visade liksom mina resultat för
HBL:s del att recensionerna kvarstår som dominerande journalistiska genren.

6.2 Stor variation i frekvens och längd
När det gäller kulturartiklarnas antal och längd avviker mina resultat åter för
HBL:s del från Jaakkolas (2015a) på så sätt att antalet kulturartiklar tvärtom
minskat med 38 procent när det gäller frekvensen medan andelen kultursidor
jämfört med totala sidor i tidningen hållits stabil, kring 14 procent. Artiklarna har
däremot blivit längre på tio år, inte kortare som i Jaakkolas undersökning. Det är
svårare att jämföra mina resultat med hennes i och med att hon har en
uppskattad teckenmängd för sitt undersökta material medan jag valde att
kategorisera mitt material enligt olika längdkategorier. Det är ändå
överraskande att resultaten skiljer sig här. För recensionernas del, som ju
krympt mest i Jaakkolas undersökning, är det för HBL:s del tvärtom de korta
recensionerna som krympt mest, medan de längre ökat. Jaakkola (2015a, 392)
konstaterar att det förkortade recensionsformatet alltmer innebär en kort
presentation, som fungerar som en introduktion till en kulturprodukt framom en
detaljerad analys, med syfte att tolka och förklara verket i dess historiska,
politiska och estetiska kontext. För HBL:s del kan jag konstatera att de långa
analyserna fortfarande finns kvar medan de korta minskat.
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När det gäller VBL följer resultaten mer Jaakkolas – antalet artiklar har ökat
med 13 procent, medan andelen kultursidor i förhållande till det totala antalet
sidor hållits stabilt, kring 6 procent. Antalet kultursidor i medeltal är också större
än i Jaakkolas material, med en ökning från 1,4 till 2,6 i medeltal. I VBL är det
de långa och korta artiklarna som ökat medan de mellanlånga och mellankorta
minskat. Bland recensionerna är det endast de långa recensionerna som ökat i
antal.
Också resultaten för ÅU:s del avviker till den delen från Jaakkolas, att antalet
artiklar minskat med 41 procent under 2007–2017 och andelen kultursidor har
hållits stabil, med en minskning från 8 procent till 7 procent av det totala antalet
sidor (1,8 sidor till 1,4 sidor i medeltal). Också i ÅU har artikellängden ökat, de
extra långa och långa artiklarna markant utgjorde 2017 tillsammans hela 41
procent av alla artiklar, medan de korta minskat en aning och utgör 2017 en
dryg tredjedel av alla artiklar. I ÅU är det främst de mellanlånga och korta
recensionerna som minskat/upphört.

De journalistiska texternas storlek vittnar också om dess viktighet i den
journalistiska rangordningen, alltså hur de värdesätts. Enligt Jaakkola (2015a)
har antalet kultursidor i medeltal (från 1,1 sida till 1,8 i medeltal) och antalet
kulturartiklar (från 690 till 991, alltså med 30,4 procent) ökat medan artiklarna
blivit kortare vilket enligt henne är en allmän trend. Det är i synnerhet
recensionernas längd som krympt mest, 44 procent i medeltal, medan
nyheterna minskat med 34 procent i medeltal. Till viss del kan de kortare
texterna enligt Jaakkola (2015b, 390), reflektera behovet av att bevaka ett
större utbud på kulturscenen.

6.3 Populariseringen syns också i Svenskfinland
Jaakkolas (2015a, 392) forskning visar att de fyra stora finkulturgenrerna
litteratur, klassisk musik, teater och konst har bevarat sin ledande position även
om de under undersökningsperioden 1979–2008 minskat när det gäller
recensioner från 81 procent till 70 procent. Den klassiska musiken har minskat
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mest. Samtidigt har populärkulturgenrerna film och populärmusik ökat, andelen
har fördubblats, popmusiken från 4 till 7 procent och film från 8 till 14 procent.
Samma utveckling gäller också övriga artiklar.

För HBL:s del följer mina resultat delvis Jaakkolas (2015a), när det gäller
andelen genrer, även om Jaakkola inte har någon kategori för tv och radio, som
ju utgjorde den största kategorin i HBL. Purhonen et al. (2017) kom däremot
också i sin forskning fram till att förekomsten av tv-artiklar ökat dramatiskt under
1960–2010. Liksom Jaakkolas resultat visar har också den totala andelen
finkulturgenrer i HBL minskat, från 52 procent till 46 procent av alla genrer,
sammanlagt alltså med 8 procent under 2007–2017. Andelen finkulturgenrer är
ändå betydligt lägre i HBL än i Jaakkolas material, där jag speglat resultaten
både mot recensionerna och övriga artiklar. I HBL är andelen popmusik också
aningen högre än i Jaakkolas. I HBL har andelen popmusik, film och tv och
radio tvärtom minskat med en procent medan kategorin annat är den som ökat
mest. Eftersom jag i kategorin annat kodat också allmänkultur, alltså sådant
som inte är någon specifik genre kan man inte direkt påstå att ökningen innebär
en popularisering eller att det stöder öppningsteorin, men en del av ökningen
kan förklaras med det.

I VBL är förändringarna de mest dramatiska. Där har finkulturgenrerna minskat
från sammanlagt 63 procent till bara 37 procent på 10 år, alltså totalt med 26
procent. Alla finkulturgenrer har minskat, den klassiska musiken och konsten
har tappat två tredjedelar. Däremot har de populära genrerna ökat – filmen mer
än trefaldigas från 6 till 20 procent, och popmusiken ökat från 19 procent till 34
procent. Kategorin ”annat” har sjunkit aningen från 10 till 7 procent. Andelen tv
och radio i VBL utgör ändå till skillnad från HBL bara någon procent. För VBL:s
del kan man klart tala om att en popularisering skett. Detta kan hänga ihop med
att tidningen genomgått stora layoutmässiga förändringar och övergick till
tabloidformat 2014. Samtidigt som sidantalet ökat verkar man ha breddat
kultursynen och gjort kultursidan folkligare och mindre elitistisk. VBL vill alltså
tilltala en större publik.

72

I ÅU har andelen finkulturgenrer överraskande nog och till skillnad från de
övriga resultaten ökat med ett par procent, från 56 till 59 procent. Mest har
konsten (+4 procent) och scenkonsten (+6 procent) har ökat, medan litteraturen
och den klassiska musiken tappat lite. Att just andelen konst ökat i ÅU är
överraskande eftersom den genren sjunkit klart i både HBL och VBL. Kategorin
”annat” har ökat med 14 procent. Detta kan tyda på att man breddat
kultursynen, men eftersom jag kodat in också sådant som är allmänkultur (inte
enbart en genre) går det inte att dra en sådan slutsats. I kodningsskedet lade
jag dock märke till att det förekom en hel del artiklar som enligt den traditionella
kulturindelningen inte hörde hemma på kultursidan. På en mindre redaktion kan
man ibland bli tvungen att ta in vad som finns tillgängligt. Här kan det finnas ett
samband med att samarbetet med FNB upphörde 2017.

Överraskande är också att de populära genrerna, tvärtemot trenden, har mer än
halverats på tio år. För ÅU:s del kan man alltså inte heller tala om någon
popularisering, tvärtom har klassiska genrerna förstärkts aningen. Denna
utveckling kan ha att göra med att andelen notiser, där de populära
kulturgenrerna uppmärksammats, har minskat drastiskt under den undersöka
perioden.

Liksom också Jaakkola (2015a) konstaterar har den minskade andelen av de
fyra stora finkulturgenrerna i praktiken inneburit att recensionernas genrer
diversifierats. När (nya) kulturgenrer inkluderas i det som recenseras indikerar
det att genren ifråga legitimeras och man kan enligt Jaakkola dra slutsatsen att
populärgenrernas legitimitet ökat jämfört med de tidigare decennierna.
Samtidigt har kulturkonsumenterna blivit mera öppna för olika former av kultur.
(Jaakkola 2015 a, 393) Denna slutsats bekräftas också av andra forskare.
Janssen et al. (2011) menar att denna utveckling med en ökad popularisering
återspeglar en bredare social förändring mot ett mera öppet och mindre
hierarkiskt kulturellt klassificeringssystem. Enligt Janssen et al. har en ”ny”
medelklass med en bred kulturell smak vuxit fram. Den här ”nya” medelklassen
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konsumerar alla former av kultur snarare än att fokuserar på exklusive finkultur.
Detta har enligt Janssen et al. lett till att elittidningarna som riktar sig till den
utbildade medelklassen har blivit mindre hierarkiska och mera inkluderande,
men en bredare inriktning. (Janssen et al. 2011, 159–160)

Kersten och Janssen (2017) konstaterar att dagstidningarna verkar anpassa sig
efter publikens förändrade vanor istället för att erbjuda det experter bedömer
vara mest värdefullt, och populärkulturen verkar vara på den vinnande sidan
vad gäller kulturkriget. Men huruvida denna fokusförändring ska förstås som ett
uttryck för den seriösa kulturkritikens nedgång återstår att se, sammanfattar de
resultaten av sin forskning. (Kersten & Janssen 2017, 842)

Av mina undersökta tidningar syns detta bäst i VBL, medan HBL hållits mera
traditionell även om andelen tv- och radioartiklar är exceptionellt hög. För ÅU:s
del syns diversifieringen inte när det gäller frekvensen av populära former.
Samtidigt går det inte alltid att ur mina resultat urskilja om det till exempel i
kategorin konst är frågan om finkultur eller populärkultur, eftersom jag väldigt
grovt kodat både högt och lågt i samma, de allra mest lokala bygdeutställningar
delar kategori med världskända konstnärer. Jag antar att samma sak gäller för
Jaakkolas (2015 a) del eftersom också hon har bara en kategori för konst
(visual arts). Den enda skillnad jag gjort är på klassisk musik och populärmusik,
och även här är kategoriseringen väldigt grov.

6.4 Samband mellan popularisering och maskulinisering
Mina resultat visar att det i alla tre undersökta tidningar skett ett skifte från
manlig dominans 2007 till kvinnlig dominans 2017 bland skribenterna. Samma
utveckling visar också annan forskning, bland annat Jaakkola 2015a, där
hennes resultat visar att det generellt sett skett en feminisering på
kulturredaktionerna i linje med journalistiken överlag. Sedan 1970-talet har
andelen kvinnor konstant stigit på kulturredaktioner i de finska tidningar hon
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undersökt och 2003 var andelen kvinnor som högst uppe i 47 procent, för att
sedan sjunka till 37 procent 2008. I hennes undersökning har ändå männen
hela tiden varit i majoritet på kultursidorna och hon har inte såsom jag kodat in
någon kategori för de artiklar där kön inte angett. Mina resultat visar alltså att
feminiseringen fortsatt också efter Jaakkolas undersökta period till den
utsträckning att kvinnorna till och med utgör majoritet.

Jaakkolas forskning visar samtidigt att denna feminiseringsutveckling
anmärkningsvärt nog inte skett vad beträffar recensionerna, där proportionerna
hållits desamma. Enligt Jaakkola kan det faktum att kritiken inte feminiserats på
samma sätt som journalistiken överlag ha att göra med den ökade andelen
populära genrer på kultursidorna. Enligt (Hovden & Knapskog 2015) skriver
män ofta om de populära ämnena, vilket enligt deras forskning har att göra med
heteronoma ämnen kräver mindre kulturellt kapital av kritikerna och det är
männen som enligt Hovden & Knapskogs undersökning är mindre utbildade än
kvinnorna, och därmed äger mindre kulturellt kapital.

Den här teorin stöder också mina egna resultat när det gäller recensionerna. I
HBL gäller feminiseringen också recensionerna där proportionerna vad beträffar
skribenterna skiftat från manlig dominans 2007 till kvinnlig dominans 2017. I
HBL:s fall hade andelen populära kulturgenrer (förutom tv och radio som hållits
stabil) tvärtom minskat under de tio undersökta åren. Tv- och radioredaktören
som bevakar de mest frekventa genrerna i tidningen råkar dessutom vara en
kvinna.

Däremot har det skett en stark maskulinisering när det gäller recensionerna i
VBL, där andelen kvinnor 2007 var 52 procent men 2017 var det enbart män
som skrev recensioner i VBL. Här bekräftas Hovden & Knapskogs (2008) och
Jaakkolas (2015a) resultat i och med att populariseringen var starkast i VBL där
just de populära genrerna film och popmusik ökat medan de fyra stora
finkulturgenrerna minskat.
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För ÅU:s del syns likt HBL också i recensionerna den feminisering som syns på
kultursidan och journalistiken överlag. År 2007 var andelen kvinnor 22 procent
medan den 2017 stigit till hela 80 procent, vilket verkar höra samman med att
finkulturgenrerna som tidigare konstaterats till och med ökat aningen under den
undersökta perioden medan de populära genrerna minskat drastiskt.

6.5 Tolkningar i bourdieuska termer
De ovannämnada förändringarna inom kulturkritiken förklaras och förstås bäst
genom att tolka dem ur ett bourdieuskt perspektiv. Enligt Hurri (1993) kan
Bourdieus fältteori hjälpa oss att förstå varför populärkulturen och många nya
kulturinriktningar endast långsamt och efter långa symboliska kamper har
godkänts av tidningarnas kulturredaktioner. För det andra ser vi med Bourdieus
kulturkamper också kamper om makt och kulturellt kapital kring rätten att
legitimt definiera kulturen. Dessutom konstaterar Hurri, ger fältteorin en
trovärdig förklaring till varför dessa kulturkamper och revolutioner sällan verkar
lyckas i den utsträckning de ursprungligen var avsedda att göra,
kulturavdelningarna har trots all uppståndelse bibehållits rätt likartade. (Hurri
1993, 47)

De kamper och kriser som beskrivits både i medier och i en del annan forskning
kan alltså också delvis förklaras med Bourdieus fältteori om kampen om makt,
kulturellt kapital och legitim konst. Genom att granska resultaten genom
bourdieuska linser, och hans synsätt om kritikerna som portvakter och medlare
som har makt att definiera vad som är bra och dåligt, kan man konstatera att i
de fall där traditionell finkultur har ett starkt fotfäste är det fortfarande kvinnorna
som har portvaktsrollen. I de fall där popularisering sker (VBL) är det männen
som blir portvakter. Frågan är om en förändring är på gång. Tv:n som tidigare
klassats som folkligt börjar få en annan status och som tidigare forskning visar
har de populära formerna varit männens domäner. Högkvalitetsserier som
producerats av till exempel HBO och Netflix har börjat få liknande status som
litteraturen. När tv-serier börjar få finkulturstatus i och med on demand tv:s
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frammarsch är frågan om det fortsätter vara männens domän också om tv
börjar uppfattas som legitimerad finkultur. Min tolkning är att HBL går i bräschen
och lyfter upp tv-artiklar som kulturellt minst lika viktiga som till exempel
litteratur och teater, vilket kan uppfattas som en förskjutning av det kulturella
kapitalet där det inte längre är lågstatus att titta på tv-serier. En annan sak är att
det finns klara skillnader vad gäller kvalitetsstämplar mellan serierna, på samma
sätt som det också finns inom de övriga finkulturgenrerna.

Enligt Bourdieu (1985, 150) hittar eliten nya produkter då medelklassen börjar
anamma exklusiva kulturprodukter. När det gäller kulturbevakningen verkar
denna vågrörelse nu gå i motsatt riktning, via tv-serierna lämnar man ett
elitistiskt format och går mot ett mera lättillgängligt som inte är associerat med
kulturelitism. I denna utveckling utkristalliseras därmed något som får
finkulturstatus.

När det gäller distinktion och paradigmskifte konstaterar Sucksdorff (2005, 73)
att kultursidan under de tio åren innan hennes forskning demokratiserats från
exklusiva recensioner till kulturnyheter, kolumner och konsumentupplysning
samtidigt som nya populära ämnen och tabloidiseringen gjort intåg.
Demokratiseringen innebär enligt henne att vi inte längre i bourdieuska termer
kan se distinktion (alltså att skriva för eliten) vara kultursidans främsta uppgift.
Speglar jag mina resultat mot detta, kan jag konstatera att läget hållits ganska
intakt på HBL, där distinktionen fortfarande finns kvar, medan demokratiseringsoch populariseringsprocessen varit snabbare i VBL. För VBL:s del hänger detta
också ihop med en tabloidisering av tidningen samt en ökning av sidantalet som
en påföljd av detta. Man tilltalar massorna för att få fler läsare. I ÅU har läget
hållits tämligen stabilt under de tio åren, även om notiserna minskat drastiskt.

Sucksdorff (2005, 77) kom i sin forskning fram till att recensionerna av
finlandssvensk skönlitteratur 1994–2004 tvärtemot den tidigare trenden inte
minskat och dessutom ökat i längd. Hennes slutsats är att ett paradigmskifte är
på gång i rikssvenska och finska tidningar, men inte ännu i den finlandssvenska
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pressen även om hon förutspår att det kommer att ske också där. Som
förklaringar ser hon bland annat att det finlandssvenska mediefältet skiljer sig
markant från det rikssvenska och finska genom att det saknar skvaller-,
kvällspress och kommersiell tv och radio samtidigt som det stöds av fonder.
Mina resultat följer Sucksdorffs vad gäller HBL i den bemärkelsen att andelen
recensioner i förhållande till annat material ökat, och de korta recensionerna
minskat medan de längre recensionerna ökat. Det paradigmskifte hon
förutspådde 2005 verkar åtminstone delvis ha besannats för VBL:s del.

6.6 Öppningsteorin stark för VBL:s del
Vad gäller Yles journalistiska granskning av kulturkritiken i Svenskfinland
(Lindqvist 2017) under de senaste tio åren, kan man konstatera att det är ett
konstruerat medeltal eftersom journalisten har slagit ihop siffrorna för de
finlandssvenska mediernas del. Jag har valt att inte göra det eftersom
skillnaderna i resultaten tidningarna emellan är så stora. Utvecklingen i den
finlandssvenska kulturjournalistiken är inte så homogen som undersökningen
låter påskina. Dessutom saknas kontexten. Visst, recensionerna har
antalsmässigt minskat i alla tre undersökta tidningar, men samtidigt har de för
HBL:s del procentuellt sett ökat då man jämför med övrigt material. I VBL har
minskningen varit dramatisk också procentuellt sett. Nyheterna har trängt undan
recensionerna. För ÅU:s del har minskningen varit minimal, endast en procent.
För alla tre tidningars del har också kultursidans sidantal i medeltal hållits
ganska stabil i jämförelse med tidningarnas totala antal sidor. Att antalet
recensioner minskat under de senaste tio åren i de finlandssvenska tidningarna
bör däremot speglas mot de stora utmaningar journalistiken överlag genomgått,
som jag diskuterade i avsnitt 2.1, ”kris” om man vill kalla det så. Att andelen
kultursidor i de tre undersökta tidningarna ändå hållits mer eller mindre intakt
under de tio åren i jämförelse med det totala antalet sidor vittnar om att
tidningarna ändå fortfarande anser kultur vara viktigt.
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VBL sticker ut i mina resultat på flera sätt; vad gäller populariseringstrenden,
vad gäller andelen nyheter som ökat kraftigt på bekostnad av recensioner, vad
gäller maskulinisering av recensioner, och också genom att antalet kulturartiklar
till skillnad från de andra två tidningarna ökat. En del av förklaringen kunde
ligga i att man i Österbotten starkt följer med utvecklingen i Sverige, där
populariseringen och paradigmskiftet syntes redan för tio år sedan.
De korta film- och tv-recensionerna med stjärnor som betyg, som finns i alla tre
undersökta tidningar kan ses som ett intåg av servicejournalistik (Eide 1992) på
kultursidorna. De kan tolkas som konsumentupplysning snarare än regelrätta
recensioner trots att de klart innehåller en värdering och betygsättning. Jag
tolkar ändå inte förekomsten av dessa som något tecken på kris eller hot, utan
snarare som ett komplement till den klassiska recensionen. De korta
minirecensionerna är också lätta att redigera in på sidan.

Kultursidorna har en speciell plats i de finlandssvenska tidningarna, i och med
dess viktiga roll när det gäller att upprätthålla språket, kulturen, den egna
kulturen och traditionen. Alla parter står i någon form av beroendeförhållande
gentemot varandra – publiken, konstnärerna, tidningen är alla en del av samma
finlandssvenska kulturfält som får utstå press utifrån, från finska, svenska och
globala aktörer.

Flera av de stora alleuropeiska forskningar som nämndes i början, bland annat
Purhonen et al. (2017), Heikkilä, Lauronen, Purhonen (2017) visade att det inte
fanns belägg för någon ”kris” och att förändringarna i de undersökta tidningarna
sker mycket långsamt - de stora finkulturgenrerna är alltjämt starka. Min
tolkning är att dessa tidningar, som till exempel Le Monde, The Guardian, ABC/
El País är väldigt konservativa, traditionella tidningar som fortfarande har trogna
läsare i den övre medelklassen, en elitpublik om man vill uttrycka det så, och
därmed inte har haft samma press på sig att förnya sig. Samma sak kan kanske
konstateras om HBL, tidningen riktar sig åtminstone till en stor del fortfarande till
en bildad elitpublik, och prenumeranterna av papperstidningen är snäppet
äldre, alltså är behovet att förnya sig inte så stort. Å andra sidan om man vill
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vinna en yngre publik och fler läsare vore det skäl att göra det. Kanske finns det
ett samband med att VBL har breddat sin kultursyn och populariserat mera och
att antalet artiklar och det totala antalet sidor ökat, samtidigt hänger detta ihop
med att tidningen tabloidiserats vilket ökat antalet sidor.

6.7 Paradigmskifte och journalistisering
Kulturjournalistiken kan, som jag konstaterade i början av min avhandling, delas
in i det estetiska och det journalistiska paradigmet. Hellman & Jaakkola (2009,
2012) tolkar ”krisdiskussionen” som en kollision mellan det estetiska paradigmet
och det journalistiska. Enligt dem verkar det estetiska paradigmet tappa mark till
förmån för det journalistiska.

När det gäller HBL har tidningen fortfarande ett starkt fotfäste i det estetiska
paradigmet, eller vakthundsparadigmet som Hurri (1993) också talar om, i och
med att kritiken alltjämt är den vanligast förkommande artikeltypen,
kulturjournalisterna är alltjämt specialister och man tilltalar en bildad medelklass
(elit). Nyheternas andel har inte ökat, tvärtom minskat. Ett svagt tecken på en
journalistisering syns i och med att andelen övriga artikeltyper ökat, om än
mycket lite.

För VBL:s del kan man däremot klart och entydigt konstatera att det skett en
journalistisering där det journalistiska paradigmet förstärkts i och med att
andelen nyheter vuxit på bekostnad av recensionerna. Andelen personporträtt
och puffar har också ökat något. Materialet produceras till en stor del av
generalister, alltså allmänjournalister, och man tilltalar en bredare publik.

När det gäller ÅU har läget hållits stabilare, men eftersom nyheterna är den klart
vanligaste artikeltypen och de andra formerna förutom recensionerna dessutom
aningen ökat ser jag det som att ÅU:s kultursida befinner sig i det journalistiska
paradigmet. ÅU inte heller har heller 2017 någon anställd kulturredaktör, till
skillnad från de tidigare åren, utan kultursidorna skrivs av generalister och man
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har avtal med frilansare. Därför syns kanske det journalistiska paradigmet
starkare.

När det kommer till det kulturella paradigmskifte som handlar om popularisering
och kommersialisering (Forser 2002) kan man konstatera att det till en viss grad
syns i alla tidningar, i och med en procentuell minskning av andelen traditionell
finkultur och en ökning av populära genrer som film, tv och popmusik.
Orsaker till detta kan vara en värdeförskjutning i redaktionernas inställning till
vad som är legitim konst och kultur, vilket kan tänkas spegla förändringar i
samhället överlag i och med att också elitpubliken breddat sin smak. En annan
förklaring kan vara att man vill tilltala massorna och i tider av ekonomisk press
bredda sin läsarskara och inte ser distinktion och folkbildning som sitt främsta
uppdrag. Kommersialiseringen, tabloidiseringen och ett ökat intåg av nöje och
konsumentupplysning bidrar också till förändringar. Kanske även ett
generationsskifte på redaktionerna påverkar utformningen. Överlag har
Facebook och andra sociala medier ökat betoningen av det personliga och
underhållning, vilket säkert också återspeglas på journalistiken och vidare
kulturjournalistiken.

En del av krisdiskursen (Hellman & Jaakkola 2012, Jaakkola 2015a) handlar om
att recensionerna minskar på bekostnad av nyheter. Att kritiken minskar kan
uppfattas som oroväckande, men när man ställer det i relation till att tidningarna
överlag gått ned i sidantal kan man inte för HBL:s eller ÅU:s del tala om någon
kris vad beträffar frekvensen. Vad gäller HBL, ser jag det personligen som en
positiv sak att också andra artikelformer ökar i och med att andelen recensioner
varit så stor. Läsarna behöver inte enbart analyser om sådant som redan skett
utan också få veta om kommande evenemang. Däremot har kritiken i VBL
minskat på bekostnad av nyheter, samtidigt som andelen kultursidor hållits
intakt i förhållande till det totala antalet sidor. För VBL:s finns det alltså belägg
för ”krisdiskussionen”, beroende på hur man väljer att tolka den förändrade
situationen.
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ÅU hade år 2017 en och en halv tjänst färre på kulturredaktionen och tjänsten
har kompenserats med skribenter som tillhör det journalistiska paradigmet.
Detta kan innebära att det inte finns ”agenter” i bourdieuska termer som för
kampen om vad som är legitim kultur inom det estetiska paradigmet och en
naturlig följd blir då en förskjutning mot det journalistiska paradigmet.

Om arvodet som betalas kritikerna, som i stor utsträckning är frilansare, är lågt,
det har inte så vitt jag förstått höjts på flera år, kan det leda till svårigheter att
locka nya recensenter när de äldre eldsjälarna slutar. Det minskade antalet
frilansare syns åtminstone i VBL (se avsnitt 4.3). I VBL har också antalet
recensioner minskat procentuellt sett mest, från 21 procent till 8 procent på tio
år.

En följd av att mängden information i och med det digitala samhället formligen
exploderat och där läsarna snabbt klickar mellan olika texter och klipp är att det
kan vara svårt för recensionerna och kritiken att hitta sin plats och tävla om
läsarnas uppmärksamhet om de upplevs för svåra i en ny kultur där allt ska
kunna konsumeras snabbt och lätt.

En annan sak är att kulturaktörerna inte längre är lika beroende av de
traditionella kritikerna som portvakter eller kultursidorna överlag, då de kan
sköta marknadsföringen billigt och effektivt via sociala medier och bloggar och
kritik på sociala medier existerar parallellt med den traditionella kritiken. Teatrar
och andra kulturaktörer samlar till exempel gärna ”publikkritik” på sina
hemsidor.

Helsingin Sanomats kulturchef Katarina Baer kommenterar den minskade
andelen kritik i HS för Svenska Yle (Lindqvist 2017) så här:
”Vi analyserar och utvecklar hela tiden vårt innehåll, också våra recensioner så
att de ska hitta fram till läsarna. I dag kan vi dock se att läsarna hellre läser
intervjuer med konstnärer och författare än recensioner på webben. Med
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undantag för våra filmrecensioner, vilket tyder på att filmgenren är populär
bland våra läsare.”

Det som säljer bäst är det man satsar på, med andra ord kan man tala om att
kommersialiseringen och det journalistiska paradigmet vunnit framom
bildningsidealet och det estetiska paradigmet. I samma artikel konstaterar ändå
Svenska Yles dåvarande kulturchef Charlotte Sundström att digitaliseringen
påverkar konkurrensen och att det följaktligen gäller ”att sticka ut och vara mera
insiktsfull, skriva bättre och intressantare än någonsin – och lyckas etablera en
publikkontakt”. Enligt henne beror recensionernas nedgång framför allt på ”en
felaktig syn på kulturjournalistik som att den borde ’lättas upp’ eller vara enkelt
skriven. Det här stöds inte av några data. Tvärtom gynnar läsarna essäistik,
analytisk journalistik och det riktigt personliga och välskrivna.”

Det är intressant att det finns så olika och motsägelsefulla tolkningar inom ett
kommersiellt bolag och ett public service-bolag. Förklaringen ligger kanske i
huruvida man räknar klick eller lästid. Här syns också delvis de två spår som
Hujanen (2009, 113) skriver om när det gäller att definiera journalistiken i
förändring och redaktionernas prioriteringar; att definiera god journalistik genom
publikundersökningar om vad som utgör en intressant tidning eller genom att
utgå från att redaktionens uppgift är att skapa intressant journalistik om
samhälleligt viktiga saker.

Kritikens syfte har varit att sätta konsten i perspektiv till samtiden, förvalta och
granska den, ge den offentlighet. Via offentligheten, det offentliga rum som
Habermas skriver om, förverkligas demokratin så som vi hittills känt den. Och
tidningarnas kultursidor har traditionellt varit den plats där kulturdebatten förts.
Men publikens roll i förhållande till medierna och det offentliga rummet har
förändrats i och med digitaliseringen. Vilken betydelse har detta för
kulturjournalistiken? Redaktionerna bör förstås vara lyhörda för publikens
intressen men det känns som en farlig väg att gå för en redaktion att bara låta
publiken styra innehållet i och med att det finns så många olika smaker och
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tycken. Om kulturkritiken byts ut mot puffar och förhandsintervjuer eller
betygsättning i form av stjärnor går kulturfältet miste om en sorts symbios som
agenterna inom det tidigare haft, där kritikerna haft den bildande
portvaktsrollen, publiken kunnat ta del av denna ”kulturforstran” och
kulturinstitutionerna och konstnärerna via kritiken fått både betyg och en på sätt
och vis en förlängning av sina verk. Alla kan inte vara experter på allt och därför
ser jag att kritikerna fortfarande har en viktig roll inom kulturens fält. Vad gäller
diskussionen om popularisering och fin- och populärkultur ser jag det som att
bägge behövs. Dessutom kan indelningen vara problematisk i och med att god
konst sist och slutligen handlar om kvaliteten på den. Populärkultur kan också
vara kvalitativ och ha intellektuellt tuggmotstånd, medan finkultur kan vara
lättsmält och av dålig kvalitet.

Ett scenario är att kulturjournalistiken i dagspressen populariseras,
personifieras och breddas ännu mer för att kunna nå en allt större publik.
Tidningarna måste trots allt värna om sin ekonomi. En möjlighet är då att
kritiken och den djuplodande analysen flyttas till nischade kulturmagasin som
riktar sig till den så kallade kultureliten. Ett annat scenario är att man slutar
mäta klick och istället koncentrera sig på hur länge artiklarna läses.
Recensionerna kan för övrigt också populariseras genom att skärpa ingress och
rubrik och locka till läsning utan att tumma på kvaliteten. För kvalitet vill de
flesta läsare ha, oavsett artikeltyp.

6.8 Framtida utsikter och orosmoln
Kulturjournalistiken förändras och nya artikeltyper uppstår, till exempel kritik på
nätet. Förutom de traditionella mediehusens kulturjournalistik, finns också olika
professionella bloggar, amatörbloggar, poddar och kritik på sociala medier (som
kan vara skriven av professionella kritiker eller vem som helst). Ett orosmoln
kan vara att den traditionella kritiken tvingas tävla med lättläst, snuttifierat
gratismaterial på nätet, och med amatörkritiker utan den kunskap som tidigare
krävts av kritiker. Samtidigt möjliggör nätet mångfald och långa analyser.
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Via digitaliseringen kanske de traditionella kritikernas portvaktsroll och makt
sätts på spel. För att anpassa Bourdieus teori till den nutida digitaliserade
världen kan man konstatera att ”bloggifieringen” och de sociala medierna inte
tar bort klassdefinitionerna. Det förs alltjämt en kulturkamp om det offentliga
rummet. När författare som hör till eliten reagerar på kulturdebatten – om
huruvida riktningen mot mera mainstream är bra eller dåligt, om vem som har
rätt att recensera och på vilket sätt – är det ett drag i en kulturkamp.
Recensionerna kan ses som en förlängning av konstnärernas, artisternas och
författarnas verk – via dem får verken ytterligare dimension, de existerar också
genom recensioner och debatten. Verken blir mer vakuumförpackade, isoleras,
blir snabbmat och glöms snabbt bort, om ingen debatt förs eller den blir alltför
ytlig.

Ska ”kritiken” på sociala medier, bloggar och poddar ses som en förlängning av
recenserandet och hela kulturdebatten, eller är de en del av samma fält? Enligt
Bourdieu kan det också ske glidningar mellan fälten. Eliten, de som besitter
mycket kulturellt kapital, har ändå fortfarande tillträde till de traditionella
plattformarna. Genom att kritisera vart recensionerna är på väg, säkrar de sin
ställning och upprätthåller distinktionen mellan sig själv och den stora massan.
Eliten har i vilket fall som helst förlorat spelet mot bloggvärlden, den kan de inte
kontrollera, men samtidigt finns det också ”professionella” bloggare och
poddare. Konkurrensen kan tvärtom också tvinga kritikerna att vässa sina
argument, bli ännu bättre och skilja sig från mängden just genom kunskap, det
vill säga den distinktion Bourdieu talar om.
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7 Sammanfattning
I min pro gradu-avhandling har jag genom en kvantitativ innehållsanalys
undersökt hur kulturbevakningen i HBL, VBL och ÅU har förändrats under
2007–2017. För tydlighetens skull upprepar jag stödfrågorna också här före
mina slutsatser. Följande utvecklingstrender påverkar kultursidornas
utformning:

1: Hur har genrefördelningen förändrats under det senaste decenniet? Har innehållet
blivit mer heterogent?

Slutsats 1: Popularisering i HBL och VBL: Den totala andelen finkulturgenrer
har minskat i HBL och VBL, medan andelen i ÅU överraskande nog ökat
aningen. Den största förändringen syns i VBL, där finkulturgenrerna totalt
tappat 26 procent på tio år. I HBL är tv-och radio-artiklarna den dominerande
genren, som hållits stark under hela perioden. Däremot har kategorin ”annat”
vuxit, vilket delvis kan tyda på en öppning mot nya genrer. I VBL syns
populariseringen starkast där de populära genrerna film och popmusik vuxit
kraftigt medan den klassiska musiken och konsten tappat nästan två tredjedelar
i termer av frekvens. Det tyder på en legitimering av andra populära former och
att man öppnat för mångfald och ett mera heterogent utbud. Kulturjournalistiken
har blivit mer mainstream. En förklaring kan vara övergången till tabloid 2014.
För ÅU:s del kan man inte tala om en popularisering, där har de populära
genrerna tvärtom halverats, medan finkulturgenrerna ökat aningen. Kategorin
”annat” har ökat med hela 14 procent, vilket kan tyda på att man breddat
kultursynen. Men på en mindre tidning utan egentlig kulturredaktion kan man
ibland bli tvungen att ta in vad som finns tillgängligt. Här kan det finnas ett
samband med att samarbetet med FNB upphörde 2017.

2: Vilket är förhållandet mellan kultursidornas recensioner jämfört med annat material
på kultursidorna (nyheter, kolumner, personporträtt etc.)? Har kulturartiklarna och
recensionerna volymmässigt krympt?
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Slutsats 1: Recensionerna ökat i HBL: Antalet recensioner har minskat i alla
undersökta tidningar. Men i HBL kvarstår recensionen 2017 som den klart
vanligast förekommande artikeltypen, den utgör drygt hälften av allt material på
kultursidan. Recensionerna har till och med ökat med 4 procent på tio år när
man beaktar förhållandet till övriga artikeltyper, medan nyheterna minskat med
14 procent. I HBL, som trots nedskärningar fortfarande har en stark
kulturredaktion med egna kulturredaktörer för nästan alla genrer plus ett stort
antal frilansare, syns det estetiska paradigmet alltjämt starkt. En liten ökning av
personporträtten tyder på en ökad personifiering.

Slutsats 2: Den journalistiska vändningen/paradigmskiftet syns starkast i VBL: I
VBL har recensionerna minskat på bekostnad av nyheter. På tio år har
recensionerna i VBL minskat med 15 procentenheter, medan nyheterna har
ökat med 24 procentenheter. Av alla undersökta tidningar syns den
journalistiska vändningen, med en förskjutning mot det journalistiska
paradigmet och en mer nyhetsorienterad produktion starkast i VBL.
I ÅU har andelen recensioner hållits stabilt, kring 20 procent, medan nyheterna
utgör drygt 40 procent av allt material på kultursidorna.

3: Hur stor andel utgör kulturmaterialet i jämförelse med annat material i tidningen?

Slutsats: Kultursidans yta hållits stabil: Antalet kulturartiklar har under 2007–
2017 minskat i både HBL och ÅU, medan de har ökat i VBL. Andelen
kultursidor i jämförelse med det totala antalet sidor har ändå procentuellt sett
hållits intakt i alla tre tidningar. Det vittnar om att tidningarna trots ekonomiska
utmaningar och nedskärningar ändå värdesätter kultursidorna. I HBL har
artiklarna blivit längre. De korta recensionerna är de som minskat mest. I VBL
är det de långa och korta som artiklarna som ökat medan de mellanlånga och
mellankorta minskat. Bland recensionerna är det endast de långa
recensionerna som ökat i antal. Också i ÅU har artikellängden ökat – de extra
långa och långa artiklarna markant, tillsammans utgör de 2017 hela 41 procent
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av alla artiklar, medan de korta minskat aningen och utgör 2017 en dryg
tredjedel av alla artiklar. I ÅU är det främst de korta recensionerna som minskat.
Eftersom jag inte haft möjlighet att koda materialet enligt teckenmängd är det
svårt ge några entydiga svar om hur mycket recensionerna och kulturartiklarna
har ökat eller minskat. Men någon större kris i frågan om stympade
kulturrecensioner ger mina resultat inte belägg för.

4: Vilken är könsfördelningen bland skribenterna på kultursidan?

Slutsats: Feminisering av kultursidan: I likhet med annan forskning visar också
mina resultat att det skett en feminisering inom kulturredaktionerna, där andelen
skribenter till och med övergått från manlig till kvinnlig dominans. I HBL, där det
estetiska paradigmet fortfarande är starkt, gäller feminiseringen i motsats till till
exempel Jaakkolas (2015a) forskning också recensionerna. I VBL där det
journalistiska paradigmet förstärkts och populariseringen syns tydligare, syns en
maskulinisering av recensionerna. Detta kan hänga ihop med tidigare forskning
om att män oftare skriver om de populära ämnena. (Hovden & Knapskog 2015)
I ÅU där de populära ämnena minskat i termer av frekvens syns också en stark
feminisering när det gäller recensionerna.

Frågan är om en förändring är på gång. Tv:n som tidigare klassats som folkligt
börjar få en annan status och som tidigare forskning visar har de populära
formerna varit männens domäner. Högkvalitetsserier som producerats av till
exempel HBO och Netflix har börjat få liknande status som litteraturen. När tvserier börjar få finkulturstatus i och med on demand tv:s frammarsch är frågan
om det fortsätter vara männens domän också om tv börjar uppfattas som
legitimerad finkultur. Min tolkning är att HBL går i bräschen och lyfter upp tvartiklar som kulturellt minst lika viktiga som till exempel litteratur och teater,
vilket kan uppfattas som en förskjutning av det kulturella kapitalet där det inte
längre är lågstatus att titta på tv-serier.
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5: Hur ser resultaten ut i de enskilda tidningarna och finns det skillnader mellan
tidningarna?

Mina resultat visar att kultursidorna i Svenskfinland har utvecklats väldigt olika.
HBL:s och ÅU:s kultursidor präglas i likhet med bland andra Hurri (1993) och
Jaakkola (2015a) av en kontinuitet medan VBL:s kultursidor genomgått större
förändringar och i VBL syns den journalistiska vändningen klarast. VBL sticker
ut i mina resultat på flera sätt, vad gäller populariseringstrenden, vad gäller
andelen nyheter som ökat kraftigt på bekostnad av recensioner, vad gäller
maskulinisering av recensioner, och också genom att antalet kulturartiklar till
skillnad från de andra två tidningarna ökat. En del av förklaringen kunde ligga i
att man i Österbotten starkt följer med utvecklingen i Sverige, där
populariseringen och paradigmskiftet syntes redan för tio år sedan.

Några dramatiska förändringar och belägg för en ”kris” tyder inte resultaten i
den här avhandlingen på, även om puritanerna som vill bevara finkulturen som
den är kanske anser att den popularisering som syns i synnerhet i VBL kan
tolkas som så. Trots de stora utmaningar tidningarna genomgått under det
senaste decenniet i termer av nedskärningar, digitalisering, minskande
annonsintäkter och prenumeranter är kultursidorna alltjämt är viktiga för HBL,
VBL och ÅU.

När det gäller definitionen av god kulturjournalistik verkar mycket av kritiken
handla om nostalgi, man längtar tillbaks till det som varit och motsätter sig
förändringar. Det finns de (grovt indelat, förespråkarna för det estetiska
paradigmet) som anser att god kulturjournalistik innehåller långa, analytiska
recensioner, kvalitativa texter, och motsätter sig en popularisering, nöje,
personifiering och konsumentupplysning. ”Förnyarna” (förespråkarna av det
journalistiska paradigmet) vill att kultursidan förnyas och försöker förändra den
enligt vad de uppfattar som konsumenternas önskan. Det råder alltså en
spänning mellan de som anser kultursidan vara för elitistisk och de som tycker
den håller på att populariseras för mycket.
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I min avhandling har jag granskat hur den finlandssvenska kulturbevakningen
förändrats under 2007–2017 genom en studie av HBL, VBL och ÅU. Att tala om
en ”kris” inom kulturjournalistiken i Svenskfinland finns det inte belägg för.
Samtidigt visar min avhandling att det är svårt att ge ett generellt svar, eftersom
variationen mellan de tre tidningar jag har undersökt är så stor. Kan tänkas är
hela krisdiskussionen en del av det maktspel inom kulturfältet som också
Bourdieu hänvisar till – ett sätt att bevara kulturjournalistiken fin och exklusiv.
Att tala om kulturjournalistiken i kris är därför onödigt ödesmättat, mera
träffande är det att tala om kulturjournalistiken i förändring. Ett exempel på detta
är hur tv-drama börjat uppfattas som finkultur på kultursidorna, och bidrar till att
omdefiniera distinktionen mellan högt och lågt.
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8 Fortsatt forskning
När jag började skriva den här pro gradu-avhandlingen hade jag för avsikt att
också göra en kvalitativ del där jag skulle granska kvaliteten på recensionerna,
men eftersom den kvantitativa delen blev så arbetsdryg var jag tvungen att
slopa den delen. Det vore intressant att studera kvaliteten på recensionerna
närmare och se om det skett en innehållsmässig förändring. Min forskning
kunde också vidareutvecklas till att inkludera kulturjournalistiken i hela det
finlandssvenska mediefältet, förutom de finlandssvenska tidningar som blev
utanför denna undersökning också Svenska Yle. Därtill kunde även
kulturjournalistiken på webben forskas närmare i. I tider där textens klickmängd
mäter dess värde tycker jag mig också ha sett en tendens av vikten av att väcka
starka känslor för att erhålla reaktioner. Har detta lett till att ingresserna och
rubrikerna antingen blivit mer hyllande eller brutalt sågande? Det vore
intressant också att mäta sådana tendenser genom närläsning. I takt med att de
traditionella genrerna och synen på vad som är fin- och populärkultur – högt
och lågt – står i förändring vore tv som finkultur ytterligare en intressant aspekt
att forska vidare i är.
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Bilaga 1
Exempel på kodning av längden:
Extra lång: 100 % och mer, helsida eller över ett uppslag (röd)
Lång: 50–75% (lila)
Mellanlång 30–40% (blå)
Mellankort 20–25% (grön)
Kort 5–10% (gul)
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