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Sammanfattning 
 
 
Fenomenet att journalistiska omdömen används i marknadsföring av kommersiella varor är 

inget nytt. Exempelvis dvd-filmer säljs i dag i stort sett överallt och de flesta har nog vid 

något tillfälle stått i den lokala hyrvideobutiken och läst omdömena på omslagen. 

Marknadsförarna lånar journalistiken för att sälja en produkt, samtidigt som medierna har att 

värna om sitt oberoende och sin integritet för att inte misstänkliggöras av sin publik. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning journalistiskt material 

används i marknadsföringen av dvd-filmer, samt från vilka medier det härstammar. Vi 

försöker också tolka och förklara fenomenet utifrån olika teoretiska utgångspunkter. I 

uppsatsen ingår också en undersökning där vi avgör om vilseledande citeringar förekommer i 

marknadsföringen. 

 

Vi har undersökt samtliga långfilmer som har haft biopremiär i Sverige under 2007 och 

därefter släppts på dvd. Det rör sig sammanlagt om 236 titlar. Resultaten visar att det 

förekommer drygt tre (3) omdömen per dvd-omslag i snitt, och att över två tredjedelar 

marknadsförs med journalistiska omdömen. Fenomenet kan därför betraktas som utbrett och 

systematiskt. Huruvida tre (3) omdömen per dvd-omslag är mycket eller lite kan vi däremot 

inte avgöra eftersom det saknas jämförbara studier. 

 

Omdömen förekommer i form av fristående betyg, fristående citat, samt en kombination av 

dessa, och fördelningen mellan kategorierna är jämn. De vanligast förekommande avsändarna 

till dessa omdömen är de stora riksmedierna, som Aftonbladet, Svenska Dagbladet och 

Sveriges Television. 

 

Analysen av citat visar att sex (6) av 39 kan betraktas som tydligt vilseledande. Ytterligare ett 

tjugotal har i olika grad vilseledande tendenser. 

 

Med hjälp av Bourdieus teorier om symboliskt kapital, liksom varumärkesteoretiska begrepp 

som renommésnyltning, försöker vi förklara varför fenomenet är vanligt förekommande. I vår 

analys kommer vi fram till att teorierna är fruktbara för att förstå resultaten. 
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1. Problembakgrund 

 

När Fredrik Strage recenserade filmen Vampyrer i Dagens Nyheter skrev han att den led av 

“styltig dialog, magra skådespelarinsatser och ologisk handling”1, men att den samtidigt 

skapade en “bitvis kuslig stämning”. I annonsen för filmen fick bara “kuslig stämning” plats 

och recensionen fick en betydligt positivare innebörd och gav samtidigt sken av att 

recensenten gillade filmen. I en annan recension i Dagens Nyheter avslutar Johan Croneman 

med orden: ”Den här adekvata meningen hoppas jag bli citerad på i bioannonserna: ’Inte 

tråkigt.’”2 Det här fick oss att intressera oss för relationen mellan journalistik och 

marknadsföring, och hur den eventuella symbiosen ser ut. 

 

I de pressetiska reglerna står det att det är “viktigt att värna mediernas trovärdighet och 

integritet” och “se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och 

reklambudskap”. Det här syftar i första hand på den redaktionella produkten, men hur bör 

medierna förhålla sig i det omvända fallet, när journalistiken används för att marknadsföra en 

kommersiell vara? Hur påverkas mediernas trovärdighet och integritet av att deras varumärke 

förekommer i reklamsammanhang? Kan det skada publikens förtroende för medierna? 

 

I ett inlägg på DN Debatt från 26 september 2005 (skrivet av Olof Petersson, Monika Djerf-

Pierre, Jesper Strömbäck och Lennart Weibull) varnas det för riskerna med att medierna 

integreras i andra system: “Yttre krafter riskerar därför att få ett ökat inflytande över 

medierna. Denna utveckling är mycket olycklig, för att inte säga skadlig, när det gäller 

mediernas roll i ett demokratiskt samhälle.”3 

 

Dvd-filmer säljs i dag i allt från bensinmackar och närbutiker till stormarknader och särskilda 

videobutiker, och det därför är svårt att undvika fenomenet att journalistiska omdömen 

används i marknadsföringssyfte, oavsett om man har en formulerad åsikt om det eller inte. 

När dvd-filmer dessutom säljs som särskilda kampanjerbjudanden tillsammans med 

kvällstidningarna, och medieföretagens logotyper/betygssymboler syns på dvd-omslagen, kan 

misstankar uppstå om att de har samröre med varandra – rent av sitter i samma båt. Allt det 

här gör att vi anser att ämnet är värt att undersöka närmare. 
                                                
1 http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/736, 2008-12-05 
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2204&a=862746, 2008-12-05 
3 http://www.demokratiinstitutet.se/news.php?showall=no&nid=42, 2008-10-29 
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2. Syfte 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning journalistiskt 

material används i marknadsföring av dvd-filmer, samt vilka medier som materialet 

härstammar från. Avslutningsvis vill vi undersöka i vilken utsträckning citaten på dvd-

omslagen överensstämmer med sina ursprungskällor 

 

 
3. Frågeställningar 
 

– I vilken utsträckning används journalistiskt material, så som recensionsbetyg och -citat eller 

andra omdömen, på omslagen till dvd-filmer? 

– Vilka medieföretag förekommer på omslagen och hur ofta?  

– Vad finns det för rimliga förklaringar till resultatet av undersökningen? 

– Vad kan användandet av journalistiskt material i marknadsföringen av dvd-filmer medföra 

för problem sett ur ett journalistiskt perspektiv? 

– I vilken utsträckning överensstämmer citaten på dvd-omslagen med sina ursprungskällor? 
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4. Teori 
 

4.1 Inledning 
Det specifika förhållandet mellan kulturjournalistiken och marknadsföringen av dvd-filmer är 

ett relativt outforskat område. Vi kommer av den anledningen inte att presentera någon 

tidigare jämförbar forskning. Däremot lägger vi i det här kapitlet fram ett antal olika 

teoretiska perspektiv som belyser några problem, de konflikter och konsekvenser som kan 

uppstå när journalistiken möter de kommersiella krafterna, samt delvis förklarar fenomenet. 

 

Vi inleder med en generell diskussion som utgår från begreppen om symboliskt kapital och 

vad det har för betydelse för relationen mellan journalistik och marknadsföring. Allt eftersom 

smalnar perspektiven av, och förgrenar sig i dels en medieteoretisk del, dels ett 

marknadsföringsteoretiskt perspektiv. Mot slutet redovisar vi även vad lagparagraferna tillåter 

i fråga om marknadsföring, liksom regler som styr rätten att citera. 

 

4.2 Bourdieus nyckelbegrepp 

För att bättre förstå hur relationen mellan journalistik och marknadsförare av film kan se ut är 

det fruktbart att bekanta sig med den franske sociologen Pierre Bourdieus begreppsapparat. 

Ett par nyckelbegrepp i sammanhanget är symboliskt kapital och fält. 

 

4.2.1 Symboliskt kapital och fält 

Det symboliska kapitalet är ett begrepp som används för att ”fånga in förhållandet att vissa 

människor eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten 

åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, det vill säga igenkännes och erkännes 

som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna etc.”.4 Bourdieu har vid ett tillfälle 

formulerat begreppet som att ”den symboliska makten är en makt att göra saker med ord”.5 

 

En underkategori till det vittfamnande begreppet symboliskt kapital är ”kulturellt kapital” och 

definieras ofta i motsättning till ekonomiska tillgångar i gängse mening.6 Bourdieu-kännaren 

Donald Broady skriver i Kulturens fält – Om Pierre Bourdieus sociologi att ett lyckosamt 

                                                
4 Broady, Donald (1990). Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin. HLS Förlag: Stockholm, s. 169 
5 ibid, s. 171 
6 ibid, s. 175 
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inträde på ett socialt fält kräver ett misskännande av den bakomliggande penningekonomin, 

att man hellre förklarar sina framgångar med ett kall eller medfödd begåvning i stället för med 

akademiska karriärer eller sociala investeringar. ”Konstnärer, författare eller kritiker 

uppfattade sig gärna som unika personligheter drivna av kärlek till konsten och inget annat.”7 

För en kritiker som är mån om sitt kulturella kapital – som till stor del legitimerar dennes 

upphöjda och auktoritativa position – är det alltså viktigt att upprätthålla rågången till de 

ekonomiska krafterna. Bourdieu konstaterar att erkännande inom ett fält inte sällan står i 

motsats till kommersiella framgångar.8  

 

Olika samhälls- och yrkesgrupper, klassfraktioner och så vidare, utvecklar strategier för att 

bevara eller öka värdet av sina egna innehav. Många sociala strider handlar i grund och botten 

om hur olika arter av kapital ska värdesättas. För exempelvis en filmkritiker med en 

sammansättning av kapital som står högt i kurs går slaget ut på att bevara status quo, att låta 

spelet fortsätta som förut. Här närmar vi oss Bourdieus fältteorier som bygger på antagandet 

att det existerar en dominerande, auktoriserad, legitim kultur som fortplantar sig nedåt i de 

sociala hierarkierna.9 Det som står på spel är med andra ord definitionen på ”den goda 

smaken”; helt enkelt vad som är bra och vad som är dåligt: värdehierarkier, fin- och 

fulkultur.10 I denna debatt, eller strid, har kritikern förstås en särställning. 

 

Mot denna bakgrund blir det tydligt varför kritikers omdömen skattas så högt av 

marknadsförare. Om den auktoriserade, legitima kulturen som kritikerkåren representerar – 

liksom distribuerar via olika medier – fortplantar sig nedåt i de sociala hierarkierna innebär 

det att ett recensionsbetyg från exempelvis en välrenommerad tidning får stort genomslag hos 

den övriga befolkningen. Ett högt recensionsbetyg på ett dvd-omslag fungerar, något 

hårdraget, som en kvalitetsmärkning: en överföring av symboliskt kapital från en invigd – 

konsekrerad med Bourdieus terminologi – till något av publiken okänt; i vårt fall mellan en 

kritiker och en film.11 Denna konsekrationsmakt, en makt att upphöja verk (t.ex. filmer) eller 

personer (t.ex. skådespelare), tillkommer enligt Bourdieu högt ansedda kritiker som tillskansat 

sig ett ansenligt symboliskt kapital.12 

                                                
7 Broady, Donald (1988). Kulturens fält – Om Pierre Bourdieus sociologi i Masskommunikation och kultur. 
Sverige: Nordicom 
8 Bourdieu, Pierre (1992). Texter om de intellektuella. Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposium, s. 147 
9 Broady, Donald (1990). s. 267-269 
10 ibid, s. 266 
11 Bourdieu, Pierre (1992). s. 146 
12 Bourdieu, Pierre (1987). Kultursociologiska texter. Lidingö: Salamander, s. 149 
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Allt detta sker inom vad Bourdieu kallar ett fält, och för att åtminstone få en uppfattning om 

hur symboliskt kapital investeras, ackumuleras, överförs, konverteras och så vidare, ska vi 

kort beröra begreppet. En översiktlig beskrivning av fältbegreppet finns i Sociologi och 

epistemologi: ”Ett fält uppstår där människor strider om symboliska eller materiella tillgångar 

som är gemensamma för dem och bara för dem.”13 Man kan tänka sig ett magnetfält, med 

attraherande och repellerande poler, där kraftlinjerna är uppdragna på förhand, och där olika 

agenter, institutioner, sammanslutningar o.s.v. är positionerade i förhållande till varandra. En 

förutsättning för att ett fält ska fungera är att människorna, agenterna, erkänner spelets 

inneboende lagar och hyllar värden som är gemensamma för gruppen, en grundläggande 

trosföreställning.14 

 

För att illustrera den praktiska användningen av fältbegreppet kan vi föreställa oss ett 

”filmiskt” fält som befolkas av filmproducenter, regissörer, skådespelare, filmkritiker, 

tidskrifter, akademier etc. Det gemensamma som står på spel är bland annat definitionen på 

vad som är bra respektive dålig film. Om vi återvänder till liknelsen med magnetfältet inser vi 

att filmkritikern, troligtvis, kommer att agera på ett på förhand bestämt vis, beroende på hur 

fältet är strukturerat och hur förhållandet till de övriga agenterna ser ut. Vi får heller inte 

glömma det specifika fältets förhållande till andra fält, liksom dess grad av autonomi. En 

filmkritiker ingår till exempel även i ett journalistiskt fält, och gränserna mellan fälten är ofta 

flytande, vilket innebär att ett fenomen inte alltid kan förklaras genom att enbart beskriva ett 

fälts agenter och de inbördes styrkeförhållandena.  

 

Bourdieu skiljer också på produktions- och konsumtionsfält, och menar att en kritikers 

inflytande över det senare fältet förutsätter en slags överensstämmelse med publikens 

samhällssyn, smak och bakgrund. En kritikers makt över det fält där kulturprodukterna 

konsumeras är med andra ord villkorad, och bestäms i mötet med den enskilde 

konsumenten.15 

 

Begreppen som Bourdieu konstruerat har inte stått oemotsagda. Richard Jenkins har till 

exempel kritiserat fältteorierna för att vara deterministiska, att de inte lämnar något utrymme 

                                                
13 Bourdieu, Pierre (1992). s. 266 
14 ibid, s. 42 
15 Bourdieu, Pierre (1987). s.196 
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för människors fria vilja. Subjektiva handlingar reduceras till produkter av objektiva 

strukturer, säger han.16 Det finns med andra ord olika skolor i den här frågan och vi tar i den 

här uppsatsen inte ställning till i vilken utsträckning motståndarna har rätt i sin kritik. 

 

4.3 Varumärket 
Enligt Bourdieu är kritikern en ansedd person med stort symboliskt kapital vars åsikter om 

saker och ting har inflytande på människor. Tankesättet och slutsatserna känns även igen 

inom marknadsförings- och varumärkesforskningen där renommé och anseende är 

eftertraktade egenskaper som påverkar människors val av produkter. Men för att det ska vara 

relevant i just den här uppsatsen så betraktar vi från och med nu ett medieföretag, till exempel 

Aftonbladet eller TV4, och dess representanter journalisterna, som enskilda varumärken. I 

många fall gamla och etablerade med ett gott renommé, som åtnjuter stort förtroende hos 

allmänheten. (Se teorikapitlet Förtroendebarometern) 

 

I lagens mening är definitionen av ett varumärke följande: 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet 

från sådana som tillhandahålls i en annan.”17 

 

Lagtexten visar att begreppet varumärke är brett och att det inte nödvändigtvis är 

sammankopplat med ett företag eller en kommersiell produkt. Även enskilda personer, 

exempelvis en välkänd filmkritiker eller skådespelare, kan med andra ord betraktas som 

varumärken. 

 

För att förstå värdet av varumärket i ett kommersiellt sammanhang och vad det gör för nytta, 

så måste man ha ett antal olika funktioner klara för sig. Den svenske varumärkesstrategen 

Frans Melin har valt att bryta ner varumärket i mindre beståndsdelar och definierar några av 

dem så här: 

 

 

 

                                                
16 Jenkins, Richard (2002). Pierre Bourdieu. New York: Routledge, s. 82 
17 1§ Varumärkeslagen 
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En informationskälla 

Varumärket har individuella egenskaper som ska förknippas med, och ge signaler om, vad en 

produkt eller tjänst står för. Genom att använda varumärket som en referenspunkt kan en 

konsument jämföra olika produkter och tjänster med varandra. 

 

En garant 

En grundläggande betydelse är att varumärket garanterar en viss kvalitet. Det behöver 

nödvändigtvis inte röra sig om toppkvalitet, men konsumenten ska åtminstone veta vad den 

får när den tar del av ett visst varumärke. 

 

En riskreducerare 

Förutom att vara en garant för en viss kvalitet, så kan varumärket även fungera som 

riskreducerare. Konsumenten ska kunna göra ett bekvämt val av en produkt och uppleva att 

den inte tar onödiga risker, eller rent av riskerar att bli lurad.18 

 

Detta är några av de egenskaper som ett väl fungerande varumärke bör ha. Ett etablerat 

varumärke kan alltså vara en konkurrensfördel när det handlar om lansering av nya 

produkter.19 

 

4.3.1 Renommésnyltning 

Ett hot mot redan etablerade varumärken är så kallad renommésnyltning. Ett fenomen som 

kan förekomma i olika former, och vara mer eller mindre allvarligt och skadligt. Ett exempel 

kan vara när en ännu okänd produkt ska etableras på marknaden, och positiva associationer 

ska skapas i ett reklambudskap. Som draghjälp till den ännu okända produkten kan redan 

etablerade varumärken användas för att skicka positiva signaler och inge förtroende till en 

eventuell konsument. Ett exempel kan vara en lansering av en ny kaffesort. Om några 

varumärken som signalerar kvalitet och redan har ett gott renommé, till exempel en välkänd 

cognac eller cigarr, förekommer i reklamen så ökar chansen att även kaffet förknippas med 

hög kvalitet. Sådan renommésnyltning räknas som ett av de lindrigare hoten mot ett 

varumärke och i vissa fall sker den genom överenskommelse mellan innehavarna av de olika 

varumärkena. 

                                                
18 Melin, Frans (2006). Varumärkesstrategi. Malmö: Liber, s. 40-41 
19 Fill, Chris (2005). Marketing Communications, engagement, strategies and practice. Edinburgh: Pearson 
Education Limited 
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Men det finns olika grader av renommésnyltning, och de allvarligaste formerna tar sig uttryck 

som rena varumärkesintrång. Då kan det röra sig om stöld av till exempel patenterade mönster 

eller etablerade och inarbetade reklambudskap.20 

 

Med allt detta i åtanke och det faktum att vi i den här uppsatsen delvis betraktar medieföretag, 

och i vissa fall även enskilda journalister, som värdebärande varumärken, vill vi visa hur 

journalistiken används i marknadsföringen av dvd-film, och även förklara varför det är logiskt 

ur ett marknadsföringsperspektiv, liksom varför det kan betraktas som just renommésnyltning. 

 

4.4 Förtroendebarometern 

Medieakademin har sedan 1997 genomfört årliga förtroendemätningar för att kunna studera 

svenska folkets förtroende för olika institutioner, företag, myndigheter etc. Totalt deltog 1000 

personer i 2008 års undersökning och svaren samlades in via nätenkäter.21 Vi har i 

nedanstående diagram brutit ut de medier som ingår i studien. Kategoriindelningen och valet 

av medieföretag står Medieakademin således för. 

 

Diagram 4.1 

 
                                                
20 Treffner, Jan & Gajland, David (2001). Varumärket som värdeskapare. Lund: Ekerlids förlag, s. 87-89 
21 http://www.medieakademien.se/content/upload/PDF/barometer2008.pdf, 2008-12-05 
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I samma undersökning ställs också frågan om människors upplevda påverkan från medier. 

Hela 90 procent uppger att deras åsikter till mycket eller ganska stor del påverkas av det 

medierna skriver. En intressant observation som kan förklara varför positiva recensioner kan 

få kommersiella effekter. 

 

4.5 Kommersialiseringen och integriteten 

Forskningen som berör kommersialiseringen av medierna och dess effekter utgår i stor 

utsträckning från ett politiskt och demokratiskt perspektiv. Det är vi fullständigt medvetna om 

och vill inte på något vis jämställa de konsekvenser som ett minskat förtroende för den 

politiska journalistiken kan orsaka, med de konsekvenser som skulle kunna drabba 

kulturjournalistiken. Däremot vill vi hävda att sammanblandningen av medieinnehåll och 

kommersiella intressen är allvarlig även om det rör sig om ett område som kulturjournalistik 

eller liknande. 

 

Förutsättningarna för medierna och journalisterna ser, föga överraskande, inte likadana ut nu 

som för 30, 40 eller 50 år sedan. Det går att se flera olika anledningar till det, så som 

teknikutveckling, förändringar i ägarstrukturer, utveckling av medieutbud, ja, listan kan göras 

lång. Men ett fenomen som bör förklaras lite närmare, och vilka konsekvenser det kan anses 

få, är kommersialiseringen av medier och journalistik. 

 

Professor John McManus bok Market-Driven Journalism. Let the Citizen Beware? från 1994 

anses vara något av en bibel vad gäller just det ämnet. Där råder det inga tvivel om att 

medieföretag numera verkar på en kommersiell marknad, där det är viktigt att maximera 

intäkter för att överleva som företag. Även om McManus forskning är baserad i USA så tyder 

mycket på att förhållandet är det samma i Sverige. Demokratirådets rapport från 2005 

hänvisar på flera punkter till McManus forskning, när de beskriver hur de svenska 

medieföretagen agerar i kampen om de eftertraktade annonsörerna.22 Det är endast public 

service-bolagen Sveriges Television och Sveriges Radio, som är licensfinansierade och fria 

från reklam, som inte lever i en verklighet där annonsförsäljningen dikterar de ekonomiska 

förutsättningarna. 

                                                
22 Peterson, O., Djerf-Pierre, M., Strömbäck, J. & Weibull, L. (2005). Demokratirapporten 2005: Mediernas 
integritet. Kristianstad: SNS Förlag, s. 165 
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På mediernas marknad är tittaren/läsaren ”konsumenten” och journalistiken är ”produkten”.23 

För att omvandla det här förhållandet till rent monetära medel gäller det alltså för 

medieföretagen att använda ”sina” konsumenter för att attrahera en annonsmarknad som i sin 

tur kan generera pengar. Marknaden är alltså beroende av medierna och medierna är beroende 

av marknaden. Medierna följer den så kallade marknadslogiken, och fungerar som vilket 

annat företag som helst.24 

 

Med det här förhållandet i åtanke kan man ta sig an frågor som handlar om mediernas och 

journalistikens integritet, och i förlängningen även förtroendet för de samma. Här ska vi 

främst koncentrera oss på mediernas integritet mot sin omvärld. Med integritet i det är 

sammanhanget menar vi alltså mediernas skydd mot utomstående påverkan och kränkningar, i 

synnerhet från andra kommersiella krafter. För att det över huvud taget ska vara någon vits för 

ett medium att ha integritet, så måste det finnas ett hot. Här handlar hotet om förlorat 

anseende och förtroende hos sin publik: läsaren, tittaren och lyssnaren. 

 

Undersökningar visar att en genomsnittlig svensk mediekonsument i första hand värderar 

egenskaper som tillförlitlighet, opartiskhet och respekt hos ett medieföretag. Tre attribut som 

kan förknippas med hög integritet.25 

 

En källa till misstroende från mediepubliken är att uppenbara band mellan utomstående 

kommersiella krafter och medierna uppstår. Ur en krasst affärsmässig synvinkel kan detta 

vara skadligt för annonsförsäljningen, om det skulle gå så långt att den kritiska delen av 

publiken helt sonika överger det berörda mediet. Ur ett publicistiskt perspektiv är det givetvis 

minst lika illa om anseendet och förtroendet skulle få sig en törn.26 

 

Listan över hot mot medieintegriteten kan göras lång. Och de finns inte minst innanför de 

egna väggarna. För att internt kunna säkra sin integritet bör det alltid finnas vattentäta skott 

mellan redaktion, marknadsföring och reklam. Detta anses vara avgörande för att förtroendet 

för redaktionellt innehåll i ett medium ska bibehållas. Det får alltså inte råda några tvivel om 

                                                
23 McManus, John (1994). Market-Driven Journalism. Let the Citizen Beware? Thousand Oaks: Sage, s. 1 
24 ibid, s. 4 
25 Peterson, O (2005). s. 94 
26 McManus, John (1994). s. 77 och 79 
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att det redaktionella materialet inte påverkas av till exempel annonsörer.27 Det här är 

förhållanden som även behandlas i de pressetiska reglerna. (Se nedan.) 

 

Sammanfattningsvis kan man alltså påstå att ett av de största hoten mot förtroendet för medier 

i allmänhet, journalistik i synnerhet och dess integritet, är risken för sammanblandning mellan 

det redaktionella innehållet och yttre kommersiella krafter. Eftersom medieföretagen i stor 

utsträckning agerar på ett marknadslogiskt sätt, och utsätts för ständig konkurrens, måste de 

bygga sin verksamhet kring journalistik, annonser och ett starkt varumärke. Konkurrensen och 

ett hårdare medieklimat medför att de vattentäta skotten mellan reklam, journalistik och 

marknadsföring blir allt tunnare, och det töjs ständigt på olika regler. Allt detta är hot mot 

mediernas integritet, som i förlängningen kan äventyra publikens förtroende för medierna och 

journalistiken.28 

 

Ett exempel på ivern att tänja på olika gränser är att till och med public service-tv har hamnat 

i någon sorts gråzon mellan reklam och journalistik. Det i och med att tv-sponsring av 

idrottsevenemang är tillåtet, och SVT med andra ord har budskap i sina sändningar som för en 

tittare med stor sannolikhet kan uppfattas som reklam.29 

 

4.6 Marknadsföringslagen 
Hur recensioner och andra omdömen om film får användas i marknadsföringssyfte beskrivs 

delvis i marknadsföringslagen (MFL), och då främst i den tionde paragrafen som reglerar 

vilseledande marknadsföring. (Observera att marknadsföringslagen reviderades 2008-06-01. 

Tidigare var det den sjätte paragrafen som reglerade vilseledande marknadsföring. Lagen är 

alltså densamma, men har bytt paragrafbeteckning från 6§ till 10§.)  

Just användandet av recensioner i marknadsföring faller under det som i lagen kallas för 

åberopande reklam. Det kan vara fråga om följande: 

• personer som framträder i reklam för att rekommendera en produkt 

• försök att stärka sin argumentering för en produkt genom att åberopa olika intyg 

• marknadsföring som stödjer sig på innehållet i tidningsartiklar 

• hänvisningar som görs till tester och andra undersökningar30 

                                                
27 Peterson, O. (2005). s. 86 
28 ibid, s. 103-104 
29 ibid, s. 169 
30 Svensson, CA., Stenlund, A., Brink, T. & Ström, L-E. (2002). Praktisk marknadsrätt. Stockholm: Nordstedts 
Juridik, s. 194 
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Lagens grundregel för åberopanden i marknadsföringssyfte sammanfattas så här: 

”Intyg, rekommendationer och andra utlåtanden bör användas med försiktighet i 

marknadsföringen. I ICC:s (Internationella handelskammaren) Regler för reklam och 

marknadskommunikation framhålls att åberopat intyg skall vara äkta, relevant och kunna 

styrkas samt bygga på utfärdarens egna erfarenheter.” 

 

MFL reglerar även hur annans namn får användas i marknadsföring. Här är grundtanken att 

ingen person ska behöva figurera i marknadsföringssammanhang mot sin vilja. Lagstiftaren 

har här tagit hänsyn till att en persons anseende eller liknande inte ska behöva ta skada av 

otillåtet nyttjande. Enligt lagen om namn och bild i reklam (1978:800) får alltså näringsidkare 

inte använda sig av en annan persons namn eller bild utan den berördes samtycke.31 

 

4.7 Citaträtt 
I upphovsrättslagen, paragraf 22, uppställs tre villkor för att citering ska vara tillåtet: 

 

1) Verket måste vara offentliggjort 

Här menas att verket ”lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten”.32 Upphovsmannen måste 

med andra ord ha samtyckt till offentliggörandet.  

 

2) Citat måste stå i överensstämmelse med god sed 

Det här villkoret lämnar utrymme för tolkning och i Din upphovsrätt och andras påpekas det 

att god sed inte är detsamma som praxis. God sed bör i stället utläsas som att vara lojal mot 

upphovsrättslagens syften och att inte ”utnyttja citaträtten för att åka snålskjuts på andra 

upphovsmän”.33 För att villkoret ska vara uppfyllt bör personen som citerar ha för avsikt att 

skapa något eget. Citatet bör alltså vara en del av en större helhet. Auktorrättskommittén har 

dock godkänt lösryckta citat som förekommer i annonser för exempelvis filmer. 

 

 

 

 

                                                
31 Svensson, Carl Anders (2008). Den svenska marknadsföringslagstiftningen. Danmark: Studentlitteratur, s. 77-
78 
32 Justitiedepartementet (2003). Upphovsrätten i informationssamhället. Stockholm: Norstedts Juridik, s. 242 
33 Ahlberg, Kerstin (2006). Din upphovsrätt och andras 3:e upplagan. Finland: Norstedts Akademiska förlag, s. 
122 
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3) Citatet får inte vara längre än vad som motiveras av ändamålet 

Även här får den som citerar till stor del förlita sig på det sunda förnuftet. Det är 

sammanhanget som avgör hur långt citatet skäligen får vara. Men en god tumregel ges i Din 

upphovsrätt och andras: ”Man får inte citera av ren bekvämlighet.”34 

 

4.8 Press- och yrkesetik 

På Journalistförbundets hemsida35 står det utförligt om de spelregler som press, radio och tv 

antagit gemensamt och som fungerar som ett slags yrkeskodex. En självsanerande funktion 

som ska hindra att den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten missbrukas. Reglerna har 

också till uppgift att värna om mediernas trovärdighet och integritet, och under rubriken 

”riktlinjer mot textreklam” påtalas vikten av att medierna är fria och självständiga i sin 

rapportering. 

 

”Låt inga misstankar uppstå hos allmänheten att utomstående otillbörligt kan påverka 

innehållet i, eller utöva inflytande över, det som publiceras. Se till att ingen sammanblandning 

kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.”36 

 

Särskilt försiktig ska man vara när produkter eller varumärken exponeras i sammanhang som 

kan antas utgöra produktplacering. 

 

Det här gäller medierna och reglerna är med andra ord inte tillämpliga på marknadsföringens 

fält. Men eftersom det borde ligga i mediernas intresse att värna sin trovärdighet och integritet 

är det ändå en intressant utgångspunkt för analys. 

 
 
 
 
 
                                                
34 ibid, s. 125 
35 www.sjf.se, 2008-12-03 
36 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=PORTAL, 2008-12-03 
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5. Metod 
 

I det här metodkapitlet redogör vi för hur vi har gått till väga när vi har genomfört 

undersökningarna. För att underlätta läsningen har vi delat in metodredovisningen i tre 

separata delar, en för varje delundersökning. Vi inleder med den som ska besvara våra 

huvudfrågeställningar, vilket också är den mest omfattande. De andra två utgår från resultatet 

av den första undersökningen. Diskussioner om validitet, reliabilitet och metodproblem förs 

under gemensamma rubriker i slutet av kapitlet. 

 

5.1 Undersökning av dvd-omslag – förekomst av omdömen och avsändare 
 

5.1.1 Metodval 

Den här undersökningen syftar till att mäta i vilken utsträckning omdömen förekommer på 

dvd-omslag. Därför har vi valt att göra en kvantitativ innehållsanalys som lämpar sig för att 

undersöka förekomsten av innehållsliga kategorier i ett stort material37. Vi är mer intresserade 

av att blottlägga generella drag än att gå på djupet på enskilda omdömen, och utifrån våra 

frågeställningar i den här uppsatsen faller sig valet av metod naturligt. Eftersom vi inte har för 

avsikt att vare sig pröva eller utveckla teorier är undersökningen teorikonsumerande, det vill 

säga att fallet står i centrum38. Även om uppsatsen har förklarande ambitioner ligger 

tyngdpunkten på den beskrivande delen.  

 

5.1.2 Urval 

Till att börja med begränsar vi oss till långfilmer som har visats på offentliga biografer i 

Sverige under kalenderåret 2007 och som därefter kommit ut på dvd. Att vi enbart undersöker 

långfilmer som har visats på biografer beror på att de ska ha haft förutsättningar att bli 

recenserade i medierna innan de släpps på dvd. 2007 väljer vi för att vi vill beskriva ett filmår 

som ligger nära i tiden och som förhoppningsvis kan säga något om vår samtid. Urvalsramen 

hittar vi på Svenska Filminstitutets hemsida39, och det är därför deras definition av 

internationella långfilmer (minst 60 minuter) vi använder oss av i den här uppsatsen. Utifrån 

urvalsramen gör vi ett totalurval eftersom vi därmed undviker en statistisk felmarginal.40 

                                                
37 Esaiasson, Peter & Gilljam, Mikael m.fl. (2001). Metodpraktikan. Vällingby: Norstedts Juridik AB, s. 196 
38 ibid, s. 99 
39 www.sfi.se, 2008-11-30 
40 Esaiasson, Peter (2001). s. 196 
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Totalt rör det sig om 263 filmer. 27 av dessa fanns inte utgivna på dvd i Sverige när 

undersökningen genomfördes i november 2008. Fem (5) av dessa outgivna filmer var dock på 

väg ut på marknaden, enligt uppgifter på återförsäljarnas hemsidor. Urvalsramen landar därför 

på 236 analysenheter. 

 

5.1.3 Tillvägagångssätt 

När vi har granskat dvd-omslagen har vi använt oss av följande källor: discshop.se, cdon.se 

och ginza.se. Att vi väljer just dessa beror på att de är några av Sveriges största återförsäljare 

av film. Det är också så som omslagen ser ut hos dessa återförsäljare som den vanliga 

konsumenten tar del av dvd-filmerna. Samtliga 236 dvd-filmer har vi haft som regel att 

dubbelkolla för att minimera risken för slumpmässiga fel, att vissa filmer kommer i olika 

utföranden. Ett tiotal dvd:er sökte vi också upp på hyrvideobutiken Hemmakväll i Sundsvall 

eftersom vissa citat i ovanligt liten font var oläsliga i den upplösning som nätbutikerna kunde 

erbjuda.  

 

Det vi betraktar som journalistiskt material i den här uppsatsen är citat och/eller betyg med en 

tydlig avsändare. I ett fåtal fall har vi stött på citat som saknar just tydlig avsändare, som vi 

misstänker kommer från filmen i fråga, och som vi därför exkluderat. Det vi har undersökt 

och noterat på dvd-omslagen är följande: i vilken utsträckning (antal) och form (citat och/eller 

betyg) omdömena förekommer, samt vem avsändaren (medium/kritiker) är. Den fullständiga 

förteckningen över de undersökta dvd-filmerna, och uppgifter om vad som hittades på dem, 

finns att läsa i bilaga 3. Där har vi även antecknat om omdömena förekommer på fram- eller 

baksidan av omslagen trots att vi i vår resultatsammanställning inte gör någon skillnad på det. 

 

Undersökningsresultatet matade vi in i statistikprogrammet SPSS för att kunna bearbeta 

materialet. Här har vi valt att kategorisera omdömena i tre olika grupper: 

Citat: Ett fristående citat utan tillhörande betyg 

Betyg: Ett fristående betyg utan tillhörande citat 

Betyg och citat: En kombination av betyg och citat 

 

Att vi delar in omdömena i kategorier beror på att vi anser att de i vissa hänseenden inte kan 

jämställas med varandra. Exempelvis är ett betyg svårare att manipulera än ett citat, och vi 

betraktar även ett citat i kombination med ett betyg som trovärdigare än ett fristående citat. 
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Det beror på att det inte bara är citatet som är värdebärande i det fallet. Den här diskussionen 

kommer att utvecklas längre fram i kapitlet, eftersom denna uppdelning är avgörande för 

urvalet i citatanalysen. 

 

När personnamn förekommer som avsändare till ett omdöme har vi valt att notera både 

namnet och medieföretaget det representerar. Förekomsten av personnamn tillfaller dock 

respektive medieföretag i statistiken över avsändare. Så här gör vi därför att det är svårt att 

avgöra om en recensents namn förekommer i egenskap av värdebärande varumärke eller för 

att visa vem som verkligen är upphovsman till omdömet, enligt god citeringssed. 

 

I två fall kan man hitta dvd-filmer (Supersugen och Surf´s up) som har sina omdömen på ett 

klistermärke fastsatt på dvd-fodralet. Fastän omdömena inte är tryckta på omslaget räknar vi 

ändå in dessa i statistiken, eftersom de uppenbarligen är ditsatta i marknadsföringssyfte. 

 

5.2 Undersökning av filmbudgetens inverkan 
 

5.2.1 Metodval 

Med den här undersökningen vill vi sätta antalet omdömen på ett dvd-omslag (beroende 

variabel) i relation med filmens budget (oberoende variabel) för att därigenom se om några 

mönster framträder, ett orsakssamband.41 Vi betraktar den här delen av undersökningen som 

ett försök att empiriskt pröva en möjlig förklaringsvariabel. Mekanismerna bakom närmar vi 

oss sedan i analysdelen.  

 

Eftersom det rör sig om en större mängd analysenheter gör vi en kvantitativ innehållsanalys. 

Här är objektivitet, systematik, kvantitet och manifest honnörsord.42 

 

5.2.2 Urval 

För att få en uppfattning om relationen antal omdömen kontra filmbudget, koncentrerar vi oss 

först på de filmer vars budget överstiger 80 miljoner dollar. Dessa dyrt producerade filmer – 

som vi hädanefter väljer att kalla storfilmer – uppgår sammanlagt till 27 stycken, enligt den 

omfattande filmdatabasen imdb.com. De utgör med andra ord drygt tio (10) procent av det 

                                                
41 ibid, s. 54-55 
42 Nilsson, Åsa (2000): Kvantitativ innehållsanalys. I: Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.): Metoder i 
kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur, s.113 
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totala urvalet. Orsaken till att vi drar gränsen vid just 80 miljoner dollar är att vi vill ha ett 

hanterligt material att arbeta med. Vi bedömer att fler än 30 analysenheter inte är nödvändigt 

för att se om storfilmerna avviker från snittet och därmed slå fast ett eventuellt samband. 

 

När denna del av undersökningen var genomförd och vi kunde konstatera ett samband, att 

storfilmer har färre omdömen i snitt på omslagen, sorterade vi i stället ut de filmer med 

ovanligt många omdömen jämfört med snittet (minst sex) för att kunna avgöra om även dessa 

utmärkte sig i fråga om budget. Denna kategori omfattar sammanlagt 61 filmer, och åter igen 

konsulterade vi filmdatabasen imdb.com för att få upplysningar om produktionskostnaderna. 

För hela 34 stycken filmer saknades emellertid uppgifter om budget, ett bortfall på nästan 56 

procent. Av olika anledningar, som vi diskuterar under rubriken bortfall i slutet av kapitlet, 

upplever vi dock inte det här som något allvarligt problem. Totalt undersökte vi därmed 27 

filmer i denna kategori. 

 

Urvalet är strategiskt utifrån de två variabler – antalet omdömen (beroende) och filmbudget 

(oberoende) – som är relevanta för den här undersökningen. Det här kallas en illustrerande 

fallstudie och syftar till att kasta ljus över ett, i våra ögon, intressant samband.43 

 

5.2.3 Tillvägagångssätt 

Från huvudundersökningen fick vi uppgifter om hur många omdömen respektive dvd-film 

försetts med, och upplysningar om filmernas budget inhämtade vi på imdb.com. Det bör 

nämnas att den angivna budgeten är en uppskattning (estimation) och ska inte ses som en på 

kronan exakt siffra. Med tanke på de stora intervallen – från praktiskt taget 0 till 300 miljoner 

dollar – är det för den här jämförelsen, som i första hand syftar till att illustrera ett intressant 

samband, inget större problem om budgetsiffrorna har en felmarginal på några miljoner 

dollar. I de fåtal fall budgeten angavs i något annat än dollar använde vi oss av växelkurs.se44 

för valutakonvertering. 

 

Slutligen förde vi in resultatet i kalkylprogrammet Excel för att kunna åskådliggöra 

sambandet grafiskt i ett diagram. 

 

 

                                                
43 Esaiasson, Peter (2001). s. 185 
44 www.växelkurs.se, 2008-12-08 
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5.3 Undersökning av citat 
 

5.3.1 Metodval 

Den här undersökningen ska ge en bild av i vilken utsträckning citat som används i 

marknadsföringen av dvd-filmerna stämmer överens med citatens ursprungskälla. Det här kan 

göras på flera olika sätt. Till exempel genom en tolkande textanalys av vad varje citat syftar 

på och en tolkande jämförelse med respektive källas innebörd, men även genom en kvantitativ 

innehållsanalys av citaten och deras ursprung enligt några förutbestämda 

kriterier/tolkningsregler för vad som utgör en vilseledande citering.45 De båda metoderna har 

sina styrkor. En djupare tolkning skulle ge en förståelse för citatens innebörd och ett mer 

fördjupande svar på hur citeringen har genomförts. Genom den kvantitativa analysen lär vi 

inte kunna ge någon djupare förståelse för citeringarnas karaktär, men däremot kan vi jämföra 

fler analysenheter på likvärdiga grunder, genom att på förhand ställa upp ett antal kriterier för 

vad som utgör en vilseledande citering och på det viset angripa analysmaterialet.46 

 

I den här undersökningen har vi valt att använda oss av den kvantitativa analysmetoden 

eftersom ambitionen är att få en bild av mängden felciteringar i materialet, samt för att vi tror 

att metoden är tillräcklig för att avgöra om det förekommer vilseledande citat eller ej. Styrkan 

i den här metoden är att varje undersökt enhet blir bedömd utifrån samma kriterier, och att det 

på det viset skulle kunna bli ett mer generaliserbart och objektivt resultat. 

 

5.3.2 Urval 

Urvalet i undersökningen utgår från resultatet i den här uppsatsens huvudundersökning. 

För att få en lämplig och välmotiverad urvalsram måste vi först göra några rimliga 

antaganden. Eftersom det är vilseledning genom citering som ska undersökas måste vi slå fast 

att det finns en rimlig chans till vilseledning av konsumenter. I det här fallet är det förekomst 

av betyg och citat på dvd-omslag som är marknadsförarens verktyg. Ett sifferbetyg är svårt att 

göra något åt, ett betyg är ett betyg, och förekommer ett sådant på omslaget till en film kan 

konsumenten genast få en uppfattning om vad en recensent tyckt om filmen. Detta gör att den 

här undersökningen endast kommer att omfatta de dvd:er som i huvudundersökningen visat 

sig enbart ha omdömen i form av citat på omslaget. På dessa finns det ingen annan 

information än citaten att tillgå för konsumenten, och under den förutsättningen kan man 

                                                
45 Esaiasson, Peter (2001). s. 224 
46 Nilsson, Åsa (2000). s. 116 
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spekulera i att det kan finnas både möjlighet och anledning att vilseleda genom citering. 

Genom att välja ut dessa specifika omslag har vi gjort ett så kallat strategiskt urval av kritiska 

fall under gynnsamma omständigheter. Om det visar sig att vi inte hittar några vilseledande 

citeringar i det här urvalet finns det heller ingen anledning att tro att det ska finnas sådana i 

någon större utsträckning på några andra dvd-omslag heller. Om vi däremot stöter på 

vilseledningar bör en ny undersökning med ett utökat, helst slumpmässigt, urval göras för att 

försöka komma fram till ett generaliserbart resultat.47  

 

Av de 236 dvd-omslagen som huvudundersökningen omfattar är det 32 stycken som enbart 

har citeringar som omdömen. På de 32 filmerna finns det sammanlagt 76 citat, och dessa 

utgör urvalsramen i det här fallet. Av dessa jämför vi 39 stycken med deras respektive 

ursprungskälla. Att det blev just dessa 39 citat beror på att ursprungskällan till dem fanns 

tillgängliga på internet. Övriga 37 var tvungna att beställas i pappersform. De icke undersökta 

citaten tillhör i huvudsak internationella medier, svenska magasin och tidskrifter, samt 

gratistidningen City. 

 

5.3.3 Tillvägagångssätt 

Citaten på dvd-omslagen jämförs med sin ursprungskälla utifrån följande förutbestämda 

variabler som ska betraktas som olika kriterier för vilseledande citering.48 Vi anser att den 

första variabeln i kodschemat här nedan är den som kan användas för att bäst identifiera ett 

sådant citat. Observera att samma citat kan hamna i flera kategorier. 

 

1. Citatet syftar på något annat än filmens duglighet utan att det framgår. Det åsyftade 

objektet har utelämnats. 

 

2. Citatet är utdraget ur en längre mening utan att det anges på ett tillfredställande sätt. 

Med tillfredställande menas att en angivelse om utdrag måste finnas i form av tre punkter (…) 

i början, slutet eller mitten av citatet. Utropstecken (!), frågetecken (?), eller punkt (.) får inte 

heller förekomma för att markera slutet på ett citat som i själva verket har en fortsättning i 

ursprungstexten. 

 

                                                
47 Esaiasson, Peter (2001). s. 183-184 
48 ibid, s. 59 
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3. Citatet härstammar från en annan källa än en recension utan att det anges. Som annan källa 

betraktas alla källor som inte uppenbart är recensioner på redaktionsplats. T.ex. nyhetstexter, 

bloggar, filmforum, eller liknande. 

 

4. Ord i citatet är ändrat eller omformat. Ett eller flera ord har fått en annan böjning eller är 

förändrat på något sätt som avviker från citatets källa. Även en översättning till svenska från 

annat språk räknas som en förändring av citatet. 

 

5. Citatet kommer från något annat än själva recensionstexten, till exempel en rubrik, bildtext 

eller annat textmaterial som kan misstänkas vara skrivet av någon annan än recensenten. 

 

I punkt 2 och 4 utgår vi delvis från Svenska språknämndens rekommendationer angående 

citering.49 

 

Det kvantitativa resultatet av den här jämförelsen mellan citaten och dess ursprung räknas 

sedan samman för att andelen av varje kategori ska kunna analyseras. 

 

5.4 Metodproblem 

Det allvarligaste metodproblemet i den här uppsatsen är nivåskattningen. Vi saknar helt enkelt 

jämförelsematerial och kan därför inte uttala oss i termer av mycket eller lite. Vi kan heller 

inte se om, och i så fall hur, fenomenet utvecklats över tid. Som nämns i Metodpraktikan50 är 

en vanlig jämförelsepunkt forskarens egna värderingar, och i de fall vi i analysen värderar 

resultaten rör det sig om just självbestämda gränssättningar. 

 

5.5 Bortfall 
I huvudundersökningen lyckades vi undersöka samtliga 236 analysenheter som vår population 

bestod av. Bortfallet är i det fallet lika med noll. Vad gäller uppgifter om filmbudget har vi ett 

bortfall på 34 filmer, motsvarande 56 procent av den kategorin (dvd-filmer med minst sex 

omdömen på omslagen), men knappt 39 procent av det totala antalet analysenheter i den 

undersökningen. Vår uppfattning är att det främst rör sig om icke-amerikanska filmer med låg 

budget, eftersom filmdatabasen imdb.com är baserad i USA och därför har bättre tillgång till 

                                                
49 Svenska språknämnden. Svenska skrivregler (2000). Stockholm: Liber, sid. 31-33 
50 Esaiasson, Peter (2001). s. 163-164 
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uppgifter om just amerikanska filmer. Det verkar troligt att större filmer/produktionsbolag är 

bättre på att redovisa och rapportera om produktionskostnader till en sajt som imdb.com. Om 

så är fallet utgör bortfallet inget problem eftersom de då enbart skulle stärka sambandet 

mellan budget och antalet omdömen.  

 

I undersökningen av citat har vi ett bortfall på 37 stycken analysenheter av totalt 76, 

motsvarande 49 procent. Som vi redan varit inne på beror bortfallet på att visst 

undersökningsmaterial inte fanns att tillgå på ett tillräckligt lätt och snabbt sätt, och det rör sig 

främst om internationella medier, svenska magasin och tidskrifter, samt gratistidningen City. 

Vi ser ingen anledning till att just dessa citat skulle avvika från de undersökta, även om vi inte 

med säkerhet kan veta om så är fallet. 

 

Bortfallen påverkar möjligheten att generalisera resultaten till en större population, den 

externa validiteten.51 Men i fallet med citaten var det aldrig ett mål. Den undersökningen 

syftar främst till att ge en fingervisning om hur citat i marknadsföringssammanhang kan 

vilseleda konsumenten på olika sätt. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet definieras ofta som överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator, samt frånvaro av systematiska fel.52 I huvudundersökningen mäter vi enbart antalet 

citat och betyg för att besvara i vilken utsträckning omdömen förekommer på dvd-omslag. Vi 

anser att antal omdömen är en bättre indikator än att till exempel mäta yta, räkna bokstäver 

eller liknande, och därför ger en hög intern validitet. 

 

Validiteten i undersökningen om filmbudgetens inverkan utgår från validiteten i 

huvudundersökningen. Förutsättningen för den här undersökningens validitet är med andra 

ord att huvudundersökningen genomförts på ett riktigt sätt och har hög validitet, vilket vi 

anser att den har. 

 

Kriterierna för fenomenet vilseledande citering är också något som bör tas upp. Det kan 

diskuteras om det är just dessa kriterier som kännetecknar vilseledande citeringar, något som 

är avgörande för undersökningens interna validitet. När den här undersökningen genomfördes 

                                                
51 ibid, s. 64 
52 ibid, s. 63 
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ansåg vi att dessa kriterier var tillräckliga, och att just variabeln ”citering som syftar på något 

annat än filmen” är den som bäst fångar fenomenet. Men vi är medvetna om att det här finns 

utrymme för tolkning och att andra kompletterande kriterier eventuellt skulle öka validiteten. 

Kriteriernas formuleringar och utformning har reviderats och omtolkats under arbetets gång, 

och de är med andra ord inte huggna i sten. 

 

Eftersom vi i huvudundersökningen har gjort ett totalurval behöver det inte generaliseras.53 

Det är vad det är. Vi tror att resultatet också kan generaliseras till närliggande år till 2007 då 

vi inte ser någon anledning till större förändringar i fenomenet. Den externa validiteten för 

undersökningen om filmbudgetens inverkan är beroende av urvalet, som är strategiskt utifrån 

vissa kriterier som var intressanta för just den här undersökningen: antalet omdömen och 

filmbudget. Även om vi hade gjort ett totalurval och undersökt samtliga analysenheter hade 

det kartlagda sambandet inte påverkats märkbart, då nästan samtliga storfilmer avvek från 

snittet. Vad gäller undersökningen av citat kan den inte anses vara tillräcklig för att 

generalisera eftersom urvalet inte är slumpmässigt. Den ger en bild av hur vilseledning genom 

citat ser ut på en viss typ av dvd-omslag under en begränsad tidsperiod (filmer som visats på 

bio under 2007). Därmed kan vi alltså inte generalisera undersökningsresultatet till hela 

populationen av dvd-omslag för samma tidsperiod. 

 

Reliabilitet är frånvaro av osystematiska fel som till exempel slarviga anteckningar, 

feltolkningar och så vidare.54 På grund av tidsbrist har vi inte gjort några regelrätta 

reliabilitetstest och kan därför inte uttala oss om uppsatsens reliabilitet. Däremot tror vi att 

reliabiliteten är god eftersom vi i de två efterföljande delundersökningarna bearbetat och 

granskat vissa delar av materialet på nytt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 ibid s. 195 
54 Troell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara. Ljubljana: Liber AB, s. 56 
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6. Resultat 
 

Här redovisar vi det empiriska resultatet av de genomförda undersökningarna. Vi inleder med 

att presentera siffrorna från huvudundersökningen som omfattar i vilken utsträckning 

omdömen förekommer på dvd-omslag, samt vilka medier som i huvudsak figurerar som 

avsändare. Därefter presenteras ett diagram som illustrerar sambandet mellan filmers budget 

och mängden omdömen. Avslutningsvis redogör vi för resultatet av citatanalysen. 

 

Diagram 6.1 Förekomsten av fristående betyg 
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Totalt har 236 dvd-omslag undersökts. Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning 

omdömen i form av betyg förekommer. (Observera att det enbart rör sig om betyg som inte 

sammankopplas med citat.) 

Exempel: På 21 stycken dvd-omslag kan man hitta ett (1) betyg, och på fyra stycken omslag 

kan man hitta fem (5) betyg från olika avsändare. 

Sammanlagt förekommer 284 stycken betyg fördelade på de 236 dvd-omslagen. Det ger ett 

medelvärde på 1,2 betyg/dvd-omslag. 
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Diagram 6.2 Förekomsten av fristående citat 
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Totalt har 236 dvd-omslag undersökts. Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning 

omdömen i form av citat förekommer. (Observera att det enbart rör sig om citat som inte 

sammankopplas med betyg.) 

Exempel: På 46 stycken dvd-omslag kan man hitta ett (1) citat, och på tre (3) stycken omslag 

kan man hitta fem (5) citat från olika avsändare. 

Sammanlagt förekommer 235 stycken citat fördelade på de 236 dvd-omslagen. Det ger ett 

medelvärde på 1 citat/dvd-omslag. 
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Diagram 6.3 Förekomsten av kombinationen betyg och citat 
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Totalt har 236 dvd-omslag undersökts. Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning 

omdömen i form av en kombination av betyg och citat förekommer. (Observera att det enbart 

rör sig om kombinationen av betyg och citat och inte enskilda förekomster av betyg eller 

citat.) 

Exempel: På 35 stycken dvd-omslag kan man hitta en (1) kombination av betyg och citat, och 

på två (2) stycken omslag kan man hitta fem (5) kombinationer av betyg och citat från olika 

avsändare. 

Sammanlagt förekommer 277 stycken kombinationer av betyg och citat fördelade på de 236 

dvd-omslagen. Det ger ett medelvärde på 1,17 kombinationer/dvd-omslag. 
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Diagram 6.4 Totalt antal omdömen per dvd-omslag 
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Totalt har 236 dvd-omslag undersökts. Diagrammet ovan visar i vilken utsträckning 

omdömen i form av betyg, citat eller en kombination av de båda förekommer. 

Exempel: På 19 stycken dvd-omslag kan man hitta ett (1) omdöme, och på tolv (12) stycken 

omslag kan man hitta fem (5) omdömen från olika avsändare. 

Sammanlagt förekommer 796 stycken omdömen fördelade på de 236 dvd-omslagen. Det ger 

ett medelvärde på 3,37 omdömen/dvd-omslag. 

På 69 stycken dvd-omslag förekommer inga omdömen alls. 
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Diagram 6.5 De vanligast förekommande avsändarna 
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Totalt har 236 dvd-omslag undersökts. Diagrammet visar vilka källor som är vanligast 

förekommande i samband med omdömen på dvd-omslagen. 

Exempel: Aftonbladet förekommer som avsändare på 63 stycken dvd-omslag, motsvarande 

26,7 procent av totalen, medan en tidskrift som Tara förekommer 10 gånger, motsvarande 4,2 

procent. 

Totalt förekom 92 olika avsändarnamn med svenskt ursprung, liksom 23 personnamn (som i 

statistiken tillfaller respektive medium). För fullständig förteckning, se bilaga 1. 
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Diagram 6.6 Sambandet mellan filmbudget och antalet omdömen 
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Med det här diagrammet vill vi visa på sambandet mellan antalet omdömen och en films 

budget. Varje punkt representerar en specifik dvd-film, och det som diagrammet åskådliggör 

är att mängden omdömen (journalistiskt material) minskar när budgeten ökar, och tvärtom. 

Förutsättningarna för att olika typer av omdömen ska användas i marknadsföringen av dvd-

filmer verkar alltså öka när budgeten minskar. 

 

Sammanlagt har vi här undersökt 54 dvd-titlar, 27 stycken med en budget som överstiger 80 

miljoner dollar, och 27 stycken med minst sex (6) omdömen på omslagen. Skulle vi ha 

undersökt samtliga 236 filmer skulle ”kvadraten” i det nedre vänstra hörnet också fyllas med 

prickar, då snittet ligger på 3,37 omdömen/dvd-omslag. Av de undersökta filmerna är det 

egentligen bara filmen Stardust som faller utanför ramen (hela 8 omdömen och en budget på 

70 miljoner dollar). Av filmerna med en budget över 80 miljoner dollar hamnar Surf’s up 

något ovanför snittet, medan resten ger stöd åt sambandet. Snittet för dessa storfilmer landar 

på 1,18 omdömen/dvd-omslag. Med andra ord en bra bit under det sammanlagda snittet. 

 

Uträkningarna komplett med uppgifter för samtliga dvd:er i den här undersökningen hittas i 

bilaga 2. 
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6.7 Citatanalys 

I den här undersökningen har vi analyserat 32 filmer som enbart har citat och inga andra 

omdömen på omslagen. På dessa omslag har totalt 39 citat undersökts för att ge en 

uppfattning om de kan betraktas som vilseledande eller ej. Här nedan följer en 

sammanställning av undersökningsresultatet. 

 

1. Citatet på omslaget syftar på något annat än filmens duglighet/oduglighet utan att det 

framgår.  

Sex (6) av de totalt 39 undersökta citaten hamnar under denna kategori. Här är citaten som de 

stod redovisade på omslaget, samt vad de egentligen syftade på i recensionen: 

 

”En fantastisk prestation” /Svenska Dagbladet 

Citatet syftar på ett välgjort datoranimerat monster i filmen The Host, och inte filmen i sin 

helhet. 

 

”Brutalt rolig och man charmas rejält. Fansen må jubla högt” /SVT Text 

Citatet kommer från omslaget till filmen Tenacious D. I recensionen är det 

huvudrollsinnehavaren som får det här omdömet, och inte själva filmen. 

 

”Ett sant fenomen” /Tulumba.com 

Citatet kommer från shoppingsajten Tulumba.com och är hämtad från filmbeskrivningen till 

filmen Valley of the wolves som finns att köpa på dvd. Det som beskrivs som ett ”fenomen” är 

den turkiska tv-serien som ligger till grund för långfilmen. 

 

”Mycket substans... äkta, ärlig och elementärt rörande... lekfull och dribblande med många 

fina fintar...” /Aftenposten 

Den sista delen i ovanstående citat syftar inte på filmen, utan på dialogen i den norska filmen 

Andra halvlek. 

 

”Extraordinary” /Peter Bradshaw, The Guardian 

Citatet syftar på hur den svenske regissören Roy Andersson skildrar personligheter i bild i den 

svenska filmen Du levande. 

 

 



 

 30 

”Storslaget” /Expressen 

Recensenten skrev att filmen Elizabeth: The golden age, är en filmsatsning så storslagen att 

den är dömd att misslyckas. Citeringen på omslaget kan ge sken av något annat. 

 

2. Citatet är utdraget ur en längre mening utan att det framgår. 

Totalt hamnar 21 citat under den här kategorin. 17 saknar någon form av angivelse om att 

citatet är ett utdrag ur en längre mening. Fyra (4) citat har en punkt eller utropstecken fastän 

något sådant inte fanns i källtexten. 

 

3. Citatet härstammar från en annan källa än en recension utan att det anges. 

Sex (6) av de 39 undersökta citaten hamnar under den här kategorin. Det rör sig om citeringar 

ur nyhetsartiklar och bloggar, men även från en shoppingsida på internet. 

 

4. Ord i citatet är ändrat på ett eller annat sätt. 

Elva (11) av de 39 citaten hamnar under den här kategorin. Åtta (8) av de elva är 

översättningar till svenska från ett annat språk, och tre (3) av de svenska citaten är 

omformade: 

 

”Coola och snygga ’The Host’ är en uppfriskande monsterfilm”, blev ”Cool och snygg” på 

dvd-omslaget.  

 

”Det är en spännande film med ett krypande obehag…” förvandlades till ”Spännande och 

krypande obehag” 

 

”Hela satsningen är nästan för storslagen för att lyckas”, var originalcitatet i Expressens 

recension av Elizabeth: The golden age. På omslaget till filmen stod det ”Storslaget”  

 

5. Citatet kommer från något annat än själva recensionstexten. 

Fyra (4) av de 39 citaten hamnar under den här kategorin. I tre (3) fall var citatet en rubrik, i 

ett (1) fall kom citatet från en ingress som uppenbart inte var skriven av recensenten själv. 
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7. Analys 
 

I det här analyskapitlet vill vi lyfta fram några intressanta teoretiska perspektiv och använda 

dem för att tolka resultatet av undersökningen. Ambitionen är att i första hand beskriva 

fenomenet att journalistiskt material används i marknadsföring av dvd-filmer. Utifrån 

teorierna vill vi även försöka ge rimliga förklaringar till resultaten och sambanden som 

redovisades i förra kapitlet. Dessa förklarande inslag ska inte betraktas som heltäckande utan 

syftar till att ge fördjupad förståelse för det undersökta fenomenet. Även viss 

problematisering, som pekar på möjliga konsekvenser, tas upp i kapitlet. 

 

7.1 Förekomsten av omdömen 

Som vi redovisat i resultatdelen förekommer fristående citat (1 citat/omslag), fristående betyg 

(1,2 betyg/omslag), liksom kombinationen citat och betyg (1,17 kombinationer/omslag), 

ungefär lika ofta. Allt det här sammantaget ger oss ett snitt på 3,37 omdömen per omslag. På 

grund av nivåskattningsproblemet som vi beskrev närmare i metodkapitlet avhåller vi oss 

inledningsvis från att bedöma om det är mycket eller lite. Däremot vill vi hävda att fenomenet 

är vanligt förekommande: knappt en tredjedel av de 236 undersökta dvd-omslagen saknar 

olika former av omdömen. 

 

I vilken utsträckning kritikers omdömen påverkar oss i våra val av film – och därmed få ett 

mått på den kommersiella effekt som utvinns – har vi inte haft för avsikt att undersöka i den 

här uppsatsen. Men enligt Pierre Bourdieus fältteorier existerar det en dominerande, 

auktoriserad, legitim kultur som fortplantar sig nedåt i de sociala hierarkierna, och eftersom 

kritikern har en framträdande roll i att definiera och förhandla fram denna kultur är det 

följdriktigt att åtminstone tillskriva kritikern någon slags makt. Exakt hur stor/liten den är har 

mindre betydelse för att tolka fenomenet. Som vi redogjorde för i teorikapitlet är 

kritikermakten dessutom en förhandling mellan kritikern och konsumenten, och är därför svår, 

om inte omöjlig, att generalisera till någon större population. 

 

Med Bourdieus fältteorier som utgångspunkt klarnar bilden en aning: Om filmkritikern 

definierar vad som är bra respektive dålig film blir dennes omdömen en slags vägvisare för 

publiken. Om vi hårdrar resonemanget kan ett högt recensionsbetyg fungera som en 

kvalitetsmärkning, eller som ett säljargument om vi ser det från marknadsförarnas synvinkel. 
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Kritikern har i kraft av sitt symboliska kapital något som Bourdieu kallar konsekrationsmakt: 

makten att upphöja verk (t.ex. filmer) eller personer (t.ex. skådespelare). Går vi tillbaka till 

teorikapitlet hittar vi också grundsatsen: ”den symboliska makten är en makt att göra saker 

med ord”. 

 

I ett försök att ge en mer heltäckande förklaring till varför journalistik används i 

marknadsföringen av dvd-filmer vänder vi oss härnäst till den varumärkesteoretiska 

litteraturen. Även om det kan uppfattas som ett tvärt kast, att gå från Bourdieus 

kultursociologiska begrepp om symboliskt kapital till teorier om varumärken, är kopplingen 

ganska naturlig anser vi. Liksom i definitionen av symboliskt kapital, där renommé och tilltro 

är nyckelord, är varumärkets främsta uppgift att stå som garant för en viss kvalitet. Något 

förenklat: ju bättre renommé (som förstås inte enbart behöver bero på kvaliteten hos 

produkterna/tjänsterna som erbjuds), desto större symboliskt kapital. Varumärket är med 

andra ord en immateriell tillgång – ett kapital som bygger på att det ”igenkännes och 

erkännes”. 

 

Inom marknadsföringsteorin talas det också om renommésnyltning. Begreppet används för att 

beskriva företeelsen att vissa varumärken snyltar på andras goda rykten genom att associeras 

med redan etablerade och förtroendeingivande varumärken eller produkter. Med det här 

begreppet vill vi bredda förståelsen för det undersökta fenomenet och öka den förklarande 

kraften i analysen. Genom att synas med redan etablerade varumärken, till exempel Svenska 

Dagbladet, kan man skapa positiva associationer till sin produkt, som i vårt fall: en dvd-film. 

 

7.2 Avsändare 

För att renommésnyltning ska ge någon effekt krävs det att varumärket är känt och åtnjuter 

renommé i något hänseende, och här kommer vi in på vilka avsändarna till de undersökta 

omdömena är. De fem flitigast förekommande medieföretagen är Aftonbladet, Svenska 

Dagbladet, Expressen, Metro och Dagens Nyheter. Fem tidningar som har aktiva kultur- och 

nöjesredaktioner och som recenserar film i stor utsträckning. 

 

Aftonbladet och Svenska Dagbladet förekommer på 63 dvd-omslag vardera. Totalt 

undersöktes 236 filmer, vilket alltså betyder att dessa två medier syns på 27,7 procent av de 

undersökta filmerna. 
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För de övriga tre medierna på topp fem-listan ser siffrorna ut på det här viset: 

Expressen: 22,5 % (53 filmer) 

Metro: 17,4 % (41 filmer) 

Dagens Nyheter: 16,9 % (40 filmer) 

 

Om de här är höga siffror eller inte beror givetvis på vilken måttstock man mäter med. 

Men eftersom ingen liknande undersökning oss veterligen är gjord tidigare så finns det inga 

tidigare resultat att jämföra med, och det är därmed svårt att avgöra vad som är lite eller 

mycket i sammanhanget. Däremot kan man fastställa att om ambitionen är att inte ha sin 

journalistik i marknadsföringssammanhang över huvud taget, så är en förekomst på drygt en 

fjärdedel av omslagen en hög siffra. 

 

Vad är det då som gör att vissa medier används som källa oftare än andra? Förtroende och 

renommé är av stor vikt och renommésnyltning förekommer som en marknadsföringsteknik. I 

det här fallet verkar åtminstone inte förtroendet för ett medium som varumärke vara hela 

förklaringen till varför vissa medieföretag hamnar som avsändare på dvd-omslag oftare än 

andra. I Medieakademins årliga förtroendebarometer placerar sig SVT och DN i regel i 

toppskiktet varje år (se diagram 4.1 i teorikapitlet), vilket de även gör i den här 

undersökningen. Däremot hamnar en kvällstidning som Aftonbladet långt ner i samma 

förtroendemätning. Med tanke på att den hamnar i topp i den här undersökningen kan man 

alltså inte helt slå fast ett samband mellan en sådan förtroendemätning och hur ofta 

medieföretagens namn används i marknadsföring av dvd-filmer. 

 

Om man i stället gör en jämförelse mellan storleken på respektive medium och hur ofta de 

används som källa i dvd-marknadsföring så syns ett tydligt mönster. De tolv mest citerade 

källorna är i särställning sett till storlek, tidningsupplaga eller tittarsiffror. 
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Källa Upplaga Antal dvd-omslag 
Aftonbladet 399 400 63 (av 236) 
Svenska Dagbladet 196 600 63 
Expressen 320 200 53 
Metro 484 500 41 
Dagens Nyheter 344 200 40 
TV4 Nyhetsmorgon  38 
Göteborgposten 246 900 34 
City 255 300 34 
SVT Gomorron Sverige 32 
SVT Text  22 
Sydsvenskan 124 100 2255 
Amelia 113 800 2056 
SVT Filmkrönikan  20 
 
(Upplagesiffrorna gäller för helåret 2007. Expressens upplaga inkluderar även GT och Kvällsposten. Observera 
att SVT och TV4 sammanlagt har 72 respektive 45 förekomster, och att SVT som medieföretag därför hamnar i 
topp vid en sådan sammanräkning.) 
 
Den här jämförelsen visar att ett välkänt namn/etablerat varumärke oftare hamnar som källa 

på dvd-omslagen än ett mindre medieföretag. Med undantag för Göteborgsposten och 

Sydsvenskan är samtliga också riksmedier vilket gör att förutsättningarna för igenkänning hos 

publiken finns. Risken/chansen att en enskild journalists verk hamnar i marknadsföring ökar 

ju större medium det förekommer i. Att Svenska Dagbladet avviker något från mönstret kan 

eventuellt bero på att de har ett annorlunda poängsystem med sex betygssteg. Därför har de 

potentiellt tre i stället för två betygssteg som ger sken av att vara (mycket) positiva omdömen. 

 

Det finns andra tänkbara bakomliggande faktorer som kan påverka vilka medier som används 

i marknadsföringen av dvd-filmer. Till exempel har vi inte undersökt de olika mediernas 

betygsättning. Om medieföretaget/recensenten konsekvent sätter högre betyg skapar det 

åtminstone förutsättningar för att förekomma ofta på dvd-omslag. En annan faktor skulle 

kunna vara att recensionstexterna skrivs på ett sätt som gör dem tacksamma att citera. 

 

Vi bör heller inte glömma att hela 90 procent av den svenska befolkningen i 2008 års 

förtroendemätning uppgav att deras åsikter påverkas av det medierna skriver. Även om det 

inte specifikt gäller kulturjournalistiken ger det ändå en fingervisning om mediernas makt 

över våra åsikter och tankar. Ännu en förklaring till att journalistiskt material används i 

marknadsföringssammanhang, och som är av mer pragmatisk natur, är förstås att citering är 

                                                
55 Tidningsutgivarnas fakta om svensk dagspress 2008, http://www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf, 
2009-01-06 
56 Tidningsstatistik AB, http://www.ts.se/public/pdf/upplagestatistik/tids_08_22feb.pdf, 2009-01-08 
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gratis. Det enda marknadsföringslagen har att säga om det som kallas ”åberopande reklam” är 

att det ska användas med försiktighet, annars är det fritt fram att hänvisa till andras omdömen. 

 

7.3 Filmbudgetens inverkan 

Med Bourdieus teorier om symboliskt kapital och fält, som vi redan introducerat, tror vi oss 

även kunna förklara förhållandet att storfilmer (som i vår uppsats definieras utifrån budgeten: 

minst 80 miljoner dollar, och som presenteras i diagram 6.6) i mindre utsträckning 

marknadsförs med kritikers omdömen. 

 

Om vi till att börja med bortser från möjligheten att storfilmer i högre grad marknadsförs 

genom andra kanaler (tv-reklam, affischering på stan och så vidare) och därmed når sin 

målgrupp utan värderande mellanhänder (kritiker), utmärker de sig ofta genom att engagera 

kända skådespelare. Det här är personer som med Bourdieus terminologi är begåvade med ett 

stort symboliskt kapital eftersom de ”åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, 

det vill säga igenkännes och erkännes som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna 

etc”. Vrider vi på perspektiven, och i stället tar sikte på det marknadsföringsteoretiska, ser vi 

att dessa ”kändisskådespelare” kan betraktas som varumärken i sin egen rätt. De står som 

garant för en viss kvalitet, och kan av konsumenten också upplevas som en riskreducerare: de 

känner att de inte tar några onödiga risker när de går och ser en film med en skådespelare de 

sedan tidigare är bekanta med. Samma sak – om än kanske i mindre utsträckning – gäller 

förstås för regissören som i publikens ögon kan stå som en garant för en minimikvalitet. Det 

producenten för en film ägnar sig åt när han sätter ihop sitt filmteam, sin ensemble, kan i 

någon mån betraktas som renommésnyltning. Den slutgiltiga produkten, filmen, gynnas av att 

de involverade är namnkunniga, att de har ett gott renommé. Filmen kan med andra ord sägas 

ha ett stort symboliskt kapital tills motsatsen är bevisad, vilket gör den mindre sårbar för 

kritik. Omvänt blir mindre filmer, med okända skådespelare och regissörer, mer utlämnade åt 

kritikers domar eftersom de saknar ett symboliskt ”startkapital” och därför måste bekräftas, 

konsekreras, av någon som sitter på det här kapitalet (till exempel en kritiker). 

 

En annan fördel med kända skådespelare är att de redan står med på massmediernas 

bevakningslistor. Nyheter om att den och den skådespelaren har påbörjat inspelningen av en 

ny film är inte sällsynta, så när filmerna väl går upp på bio finns de redan i folks medvetande 

och får därmed en flygande start. 
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Vi noterar också att en stor andel av storfilmerna är uppföljare. De är redan kända för 

publiken och kan därför betraktas som (starka) varumärken. (Eftersom det över huvud taget 

blev en uppföljare, dessutom en som kostade minst 80 miljoner dollar att producera, kan vi 

nästan utgå ifrån att varumärket är starkt i massornas ögon.) I den absoluta toppen hittar vi till 

exempel:  

Pirates of the Caribbean: At World's End (tredje delen i en trilogi, 300 miljoner dollar) 

Spider-Man 3 (258 miljoner dollar) 

Evan Almighty (uppföljare till Bruce Almighty, 175 miljoner dollar) 

Shrek the Third (160 miljoner dollar) 

Harry Potter and the Order of the Phoenix (150 miljoner dollar).  

 

Totalt räknar vi till (minst) tio uppföljare av totalt 27 storfilmer, alltså drygt en tredjedel. 

 

Eftersom storfilmer – enligt vår definition – är kostsamma att producera riktar de sig till en 

bred publik för att åtminstone kunna täcka produktionskostnaderna. (Redan nämnda Pirates of 

the Caribbean, med en budget på 300 miljoner dollar, spelade till exempel in närmare en [1] 

miljard dollar på biografer världen över.) Det här innebär att filmen inte i första hand är gjord 

för att tillfredsställa inbitna cineaster (även om vi inte ser någon uppenbar motsättning), och 

det är antagligen tryggt att anta att de som finansierar storfilmerna har intresse av att nå ut till 

så många som möjligt, maximera målgruppen. Om vi följer det här resonemanget innebär det 

att en storfilms primära målgrupp inte är den som ryms inom, eller ens befinner sig i närheten 

av, det ”filmiska” fältet. De hyllar med andra ord inte ”värden som är gemensamma för 

gruppen”, och ser kanske film mer som förströelse, som underhållning i stället för konst, och 

tar följaktligen mindre hänsyn till en films estetiska värden som bedöms i recensioner. Vi tror 

därför att en person som befinner sig långt från det ”filmiska” fältet, som har ett begränsat 

filmintresse, överlag är mindre mottaglig för det inflytande som kritiker utövar på 

konsumtionsfältet. Som vi beskrev tidigare i teorikapitlet är kritikerns makt villkorad och 

bestäms i mötet med konsumentens samhällssyn, smak, bakgrund och så vidare. Möjligtvis 

skulle det kunna vara ytterligare en delförklaring till varför kritikers omdömen förekommer i 

mindre utsträckning på dvd-omslagen till storfilmer. 

 

Vi kan heller inte utesluta möjligheten att de så kallade storfilmerna får sämre snittbetyg av 

den samlade kritikerkåren än andra filmer. Enligt Bourdieu står kommersiella framgångar inte 

sällan i motsats till ett erkännande inom ett fält. Frånvaron av omdömen kan med andra ord 
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vara ett utslag av att filmen i fråga fick dålig kritik, och det gäller förstås inte bara för 

storfilmer. 

 

7.4 Problematisering utifrån Bourdieu 

Just det här förhållandet, att kommersiella framgångar står i motsats till ett erkännande inom 

ett fält, leder oss in på kritikerns ställning och hur denne investerar och ackumulerar 

symboliskt kapital. Om ett lyckosamt inträde på ett fält kräver ett misskännande av den 

bakomliggande ekonomin, att man hellre förklarar sina framgångar med en medfödd 

begåvning snarare än med exempelvis sociala investeringar eller akademiska karriärer, skulle 

det kunna innebära ett problem för kritikern om denne förknippas med kommersiella krafter. 

Att bli reducerad till ett säljargument i marknadsföringen av en dvd skulle, med 

resonemangen Bourdieu för, kunna undergräva förtroendet för kritikerna. Om så är fallet, 

vilket vi saknar kunskaper om, kan man också fråga sig om det inte riskerar att spilla över på 

kulturjournalistiken som helhet. 

 

7.5 Marknadsföringslagen, citaträtten och pressetiken 

Marknadsföringslagens (MFL) tionde paragraf reglerar vilseledande marknadsföring, och fall 

med citering i reklam faller under den delen av lagen som reglerar så kallad ”åberopande 

reklam”. Enligt lagen bör sådan form av reklam användas med försiktighet. Åberopade intyg 

ska vara äkta, relevanta och kunna styrkas. Det bör nämnas att det inte är olagligt att citera 

andra, däremot kan det bli otillåtet eller olämpligt om det görs på ett hänsynslöst sätt. 

 

Analysen av 39 olika citat på några utvalda filmomslag visar på något som kan betraktas som 

en viss vårdslöshet med citeringar. Bland annat syftar sex (6) av de undersökta citaten på 

något annat än filmens duglighet utan att det framgår. Exempelvis citatet ”En fantastisk 

prestation” på omslaget till filmen The Host syftar inte på att filmen i sig är en fantastisk 

prestation, utan på att ett datoranimerat monster är välgjort. 

 

Andra resultat av citatanalysen som kan nämnas särskilt är att 26 av de 39 citaten är utdrag ur 

längre meningar, och i 21 av dem framgår det inte heller att de är utdrag, utan de framstår som 

om de vore fristående, i vissa fall till och med försedda med punkter och utropstecken som 

inte finns i originalcitatet. 
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Även upphovsrättslagens 22:a paragraf som behandlar citaträtten kan ha en del att säga om 

hur journalistiken citeras i de här sammanhangen. En del i citaträtten behandlar citering ”i 

överensstämmelse med god sed”. God sed kan bland annat tolkas som en återhållsamhet med 

citering för att inte åka snålskjuts på andras verk, i det här fallet recensioner eller liknande. De 

sex (6) citat som vi tidigare betraktat som vilseledande rimmar knappast med ”god sed”. 

Användandet av personnamn i samband med citeringar har förekommit vid 31 tillfällen visar 

undersökningen, och några av namnen dyker upp flera gånger. Att detta inte skett oftare kan 

eventuellt ses som ett tecken på återhållsamhet från marknadsföringshåll, eftersom lagen 

säger att ingen person ska behöva ha med sitt namn i marknadsföringssammanhang mot sin 

vilja. 

 

Vad gäller de, i vissa fall, vårdslösa citeringarna så är det givetvis upp till mer juridiskt 

kunniga individer att avgöra om de bryter mot några lagar eller begår övertramp mot den goda 

seden. Syftet med den här uppsatsen är inte att agera ”citatpolis” eller på något sätt vara 

lagens förlängda arm, men det visar ändå att citeringar kan vara problematiska ur flera olika 

synvinklar. 

 

En sådan synvinkel kan vara om man sätter in förhållandet i ett press- och yrkesetiskt 

perspektiv. De pressetiska reglerna, som är upprättade som ett sorts självsanerande regelverk 

för journalistkåren, är till för att värna mediernas trovärdighet och integritet. Där påpekas att 

inga misstankar om sammanblandning mellan journalistiska och kommersiella krafter bör 

förekomma. I relationen mellan journalistiken och dvd-marknadsföringen är det fråga om en 

sammanblandning som man kan anta att journalistiken inte har något större inflytande över, 

eftersom det är marknadsföringen som i det här fallet har ”lånat” journalistiken som draghjälp 

för sina produkter. 

 

Det rör sig i den här undersökningen om nästan 800 fall där marknadsföringen har tagit 

material från, i huvudsak, recensioner för att marknadsföra en kommersiell produkt. Ur ett 

press- och yrkesetiskt perspektiv är inte detta att föredra eftersom en sammanblandning där 

gränserna mellan journalistik och reklam blir otydliga, kan betraktas som skadlig för 

förtroendet för recensionsjournalistiken. 
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7.6 Kommersialiseringen och den journalistiska integriteten 

Tankesättet att sammanblandningen av journalistiken och de kommersiella krafterna på sikt 

undergräver förtroendet för medierna, journalistiken och dess integritet presenteras av den 

amerikanske medieforskaren John McManus i Market-Driven Journalism. Let the Citizen 

Beware?. 

 

Om man sätter resultaten av undersökningen i den här uppsatsen i relation till en del av det 

McManus skriver om mediernas kommersialisering och de gråzoner som vissa medier 

befinner sig i, så kan man tänka sig vilka konsekvenserna skulle kunna bli av förekomst av 

journalistik på dvd-omslag. Och det bör rimligen kunna arta sig både positivt och negativt 

beroende på hur man ser på saken. 

 

Som exempel så koncentrerar vi oss här på de vanligast förekommande avsändarna/medierna, 

alltså Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen, Metro och Dagens Nyheter. Deras 

journalistik, varumärken och renommé har nyttjats på 27,7 till 16,9 procent av dvd-omslagen 

under 2007. Som vi tidigare har fastslagit har det även förekommit olika former av 

felciteringar. Allt detta kan betraktas som en sammanblandning som kan skapa misstroende 

från mediepubliken. McManus menar att en källa till misstroende är om det skulle uppstå 

något som kan verka som ett band mellan ett medium och en kommersiell aktör. 

 

Vi vill inte på något sätt påstå att det bara är av ondo för ett medium eller en enskild journalist 

att synas med sitt namn på ett filmomslag. Med McManus resonemang att medieföretagen 

konkurrerar på ett marknadslogiskt sätt, kan det givetvis även vara till fördel för ett 

medieföretag att å sin sida få gratis marknadsföring genom att få sitt namn och varumärke 

exponerat i ett kommersiellt sammanhang, även om det inte är med företagets goda minne. 

 

Det bör göras fler undersökningar, liknande den i den här uppsatsen, för tidsperioder längre 

tillbaka i tiden för att kunna se om det har skett någon förändring av förekomsten av 

journalistik i liknande marknadsföringssammanhang. Först då skulle man kunna visa om och i 

så fall hur journalistiken och de kommersiella krafterna har krupit varandra närmare på 

samma sätt som McManus hävdar i sin forskning. Det skulle också lösa 

nivåskattningsproblemet. 
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8. Slutsats 
 
– I vilken utsträckning används journalistiskt material, så som recensionsbetyg och -

citat eller andra omdömen, på omslagen till dvd-filmer? 

Undersökningen visar att omdömen förekommer på 167 av sammanlagt 236 dvd-omslag, 

drygt 70 procent. Det totala antalet omdömen uppgår till 796 stycken, vilket ger oss ett snitt 

på 3,37 omdömen/dvd-omslag. Fristående citat, fristående betyg, samt kombinationen citat 

och betyg, förekommer ungefär lika ofta. Därmed kan vi konstatera att fenomenet är utbrett 

och systematiskt. Slutsatsen är att journalistik är en viktig komponent i marknadsföringen av 

dvd-filmer. 

 

– Vilka medieföretag förekommer på omslagen och hur ofta?  

De medier som oftast förekommer som avsändare på dvd-omslagen är bland andra 

Aftonbladet (63 förekomster), Svenska Dagbladet (63), Sveriges Television (72) och TV4 

(45). De som toppar listan är stora och etablerade medier. 

 

– Vad finns det för rimliga förklaringar till resultatet av undersökningen? 

Utifrån Bourdieus teorier om symboliskt kapital, liksom teorier om hur renommésnyltning 

kan användas som en marknadsföringsteknik, kan fenomenet att journalistiska omdömen 

används för att marknadsföra dvd-filmer förklaras. Bourdieu menar att kritikern, i kraft av sitt 

symboliska kapital, besitter en konsekrationsmakt: en makt att upphöja verk eller personer. 

Kritikerns omdömen kan därför betraktas som kvalitetsmärkningar, alternativt säljargument 

om man intar marknadsförarens perspektiv.  

 

Våra undersökningar visar på ett samband mellan en films budget och i vilken utsträckning 

omdömen förekommer på filmens dvd-omslag. Antalet omdömen minskar med stigande 

budget, och det här kan eventuellt också förklaras med Bourdieus teorier om symboliskt 

kapital. Här är det i stället till exempel skådespelarna som står för en stor del av kapitalet och 

filmerna behöver därför inte bekräftas, konsekreras, av någon kritiker. 

 

För att förklara varför vissa medier förekommer oftare än andra som avsändare kan man inta 

två olika perspektiv, dels ett med förtroendet för medierna i fokus, dels ett som utgår från 

mediernas varumärken. Det tidigare räcker inte som enskild förklaring, enligt vår analys. 

Därför ser vi också till mediets genomslagskraft i termer av upplage- och tittarsiffror, som i 
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sin tur bygger på ett starkt varumärke. Det perspektiv som bäst överensstämmer med 

undersökningsresultatet är det senare. 

 

– Vad kan användandet av journalistiskt material i marknadsföringen av dvd-filmer 

medföra för problem sett ur ett journalistiskt perspektiv? 

Problematiken med journalistik på dvd-omslag kan ses på två sätt. Dels med lagboken som 

rättesnöre, dels med den journalistiska yrkesetiken och integriteten som utgångspunkt. Ur det 

juridiska perspektivet kan vi bara konstatera att det finns risk för övertramp mot 

Marknadsföringslagens paragraf som reglerar den så kallade åberopande reklamen, liksom 

mot vad citaträtten säger om ”citering enligt god sed”. Den systematiska förekomsten av 

journalistik i marknadsföringssammanhang kan vara problematisk om man utgår från att 

journalistiken inte bör beblandas med yttre kommersiella krafter för att i största möjliga mån 

undvika att misstänkliggöras av sin publik. I det undersökta fallet är det marknadskrafterna 

som har ”lånat” journalistiken, något som möjligen inte kan betraktas som lika allvarligt än 

om förhållandet vore det omvända, men likväl uppstår ett band som kan vara problematiskt. 

 

– I vilken utsträckning överensstämmer citaten på dvd-omslagen med sina 

ursprungskällor? 

I sex (6) av 39 fall förekommer citeringar som kan betraktas som tydligt vilseledande, sett ur 

ett konsumentperspektiv, eftersom de syftar på något annat än filmens duglighet utan att det 

framgår. I ytterligare ett tjugotal fall kan man upptäcka citat som härstammar från andra källor 

än recensioner, är utryckta ur längre meningar och/eller är omformade.  
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9. Reflektion 
 

Under arbetets gång har en del frågor dykt upp som vi inte har kunnat besvara i just den här 

undersökningen. Det beror till stora delar på att vi har ägnat oss åt själva grundarbetet 

eftersom det inte har funnits någon tidigare forskning att ta avstamp i. Ämnet är så pass 

intressant att vi gärna ser att mer forskning görs på området. Några ingångar skulle kunna 

vara vilka effekter det här fenomenet får för ett medieföretag, och hur de ställer sig till det. 

Kan de vara positivt inställda och betrakta det som gratis reklam för sig själva, eller ser de 

risker med att deras namn och produkter lånas, och i förlängningen att deras oberoende hotas? 

 

En annan ingång kan vara den enskilda journalistens synvinkel. Hur påverkas de av vetskapen 

att deras texter kan användas godtyckligt i en marknadsföringskampanj, och vad kan det få för 

konsekvenser för deras yrkesutövning? Som vi visade i exemplen i den inledande 

problembakgrunden är kritikerna åtminstone medvetna om problematiken. 

 

Det vi har förvånats mest över i resultatet är att tydligt vilseledande citeringar förekommer i 

sex (6) fall av 39, även om undersökningen är gjord under gynnsamma förhållanden och att 

det därför bör forskas vidare på hur citeringar görs i marknadsföring av film. Resultatet ger 

också anledning att ur juridisk synvinkel titta närmare på den vilseledande marknadsföringen. 

 

Utöver ovanstående förslag på vidare forskning ser vi gärna att undersökningar liknande vår 

upprepas för andra filmår för att kunna avgöra om och i så fall hur fenomenet utvecklats över 

tid, och om det följer kommersialiseringen av medierna i fotspåren. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka Peter Bradshaw på The Guardian för det snälla omdömet han gav 

oss i sin recension för Roy Anderssons film Du levande: ”Extraordinary” 
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1§ Varumärkeslagen 
 
 
Hemsidor: 
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www.discshop.se, 2008-12-01 
www.ginza.se, 2008-12-01 
www.imdb.com, 2008-12-10 
www.sfi.se, 2008-11-27 
www.sjf.se, 2008-12-03 
www.ts.se/public/pdf/upplagestatistik/tids_08_22feb.pdf, 2009-01-08 
www.tu.se/document/Svensk_dagspress_2008.pdf, 2009-01-06 
www.växelkurs.se, 2008-12-08 
http://www.medieakademien.se/content/upload/PDF/barometer2008.pdf, 2008-12-05 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2204&a=862746, 2008-12-05 
http://www.pastan.nu/bloggen/inlagg/736, 2008-12-05 
 
Material för citatanalys (samtliga kollade den 17 december 2008): 
http://wwwc.aftonbladet.se/puls/film/recension/0,1300,2000052734,00.html 
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http://wwwc.aftonbladet.se/puls/film/recension/0,1300,2000053117,00.html  
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=784793  
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article418506.ab  
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article481046.ab 
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_294254.svd 
http://www.spiegel.de/international/0,1518,401565,00.html 
http://www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=VI342836DE392 
http://wwwc.aftonbladet.se/puls/film/recension/0,1300,2000053398,00.html  
http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=4671&a=811952&lid=puff_812033&lpos=extra_0  
http://www.expressen.se/noje/recensioner/film/1.655608  
http://www.svd.se/kulturnoje/film/artikel_24172.svd  
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/kronikorer/jenspeterson/article380910.ab 
http://oslopuls.aftenposten.no/?service=redirect&sourceid=1606689 
http://www.oblad.no/article/20070118/KULTUR01/101180039  
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9A07E3DD1530F930A15750C0A9619C8B6
3&scp=2&sq=%22the%20last%20mimzy%22&st=cse  
http://blogg.aftonbladet.se/13888/perma/432734 
http://www.variety.com/review/VE1117933848.html?categoryid=31&cs=1&query=Hostel%3
A+Part+II  
http://www.reeltalkreviews.com/browse/viewitem.asp?type=review&id=2029  
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http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=882652  
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=187&a=362832  
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Bilaga 1: Alla avsändare 
 
Aftonbladet    63 
Svenska Dagbladet   63 
Expressen    53 
Metro     41 
Dagens Nyheter   40 
TV4 Nyhetsmorgon   38 
Göteborgsposten   34 
City     34 
SVT Gomorron Sverige  32 
SVT Text    22 
Sydsvenskan    22 
Amelia    20 
SVT Filmkrönikan   20 
Film.nu    14 
Hennes    13 
Allt om film    12 
Moviezine    11 
Tara     10 
M-Magasin        9 
Hit FM        9 
Nöjesguiden        8 
Rix FM        7 
TT         7 
Veckorevyn        6 
Plaza         6 
Elle         6 
Tove         5 
SR P4         5 
Må bra        5 
Kamratposten        5 
TV4 Lattjolajban       5 
Upsala nya tidning       5 
Kommunalarbetaren       4 
Östgöta Corren       4 
SVT           4 
GP Graffiti        3 
GT         3 
Café         3 
Land         3 
SVT Lilla Aktuellt       2 
TV4          2 
SR Kulturnytt        2 
Nerikes Allehanda       2 
Skånska Dagbladet       2 
Helsingborgs Dagblad    2 
Moore            2 
King          2 
FHM       2 

Solo     2 
Laura     2 
Glamour    2 
Damernas Värld   2 
Chili     2 
Resumé    2 
Mix Megapol    2 
Radio City    2 
Filmdelta    2 
SVT Kulturnyheterna           1 
SVT Nöjesnytt   1 
Go C     1 
SR P5     1 
Radio Stockholm   1 
SR     1 
Västerbottens Folkblad  1 
Hallands Nyheter   1 
Barometern    1 
Arvika Nyheter   1 
Dalarnas Tidning   1 
Jönköpingsposten   1 
Norrbottenskuriren   1 
Östra Småland   1 
Punkt.se    1 
Slitz     1 
Femina    1 
Modette    1 
Cosmopolitan    1 
Hemmets Veckotidning  1 
QX     1 
IQ Student    1 
Frida     1 
PS Red Pages    1 
Arena     1 
ST Press    1 
Tidningen VI    1 
Filmtipset    1 
Moviemix.nu    1 
Ciné     1 
Pause    1 
Weird Science   1 
Motbilder (blogg)   1 
 
(Totalt 92 avsändare) 
(Internationell media 53 förekomster)



 

 

Personnamn 
 
Hans Wiklund   3 
Ronny Svensson  3 
C-G Karlsson   2 
Helena von Zweigbergk 2 
Cissi Renström Suurna 2 
Fredrik Sahlin   2 
Nils Petter Sundgren  1 
Lasse Anrell   1 
Erik Helmersson  1 
Mårten Blomkvist  1 
Bernt Eklund   1 
Jeanette Gentele  1 
Eva af Geijerstam  1 
Annika Gustafsson  1 
Jan-Olov Andersson  1 
Andrea Reuter   1 
Mats Bråstedt   1 
Emma-Gray Munthe  1 
Tina Lagerström  1 
Gunnar Bergdahl  1 
Gunder Andersson  1 
Carl-Johan Malmberg  1 
Kai Martin   1 
 
(Totalt 23 personnamn som avsändare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Filmbudget 
 
1) Pirates of the Caribbean: At World's End $300M (0) 
2) Spider-Man 3 $258M (2 betyg) 
3) The Golden Compass $180M (2 citat, 1 citat+betyg) 
4) Evan Almighty $175M (0) 
5) Shrek the Third $160M (1 citat) 
6) Transformers $150M (0) 
7) Beowulf $150M (1 citat, 1 betyg) 
8) Harry Potter and the Order of the Phoenix $150M (1 citat+betyg) 
9) Bee Movie $150M (3 citat+betyg) 
10) Ratatouille $150M (0) 
11) Rush Hour 3 $140M (0) 
12) 4: Rise of the Silver Surfer $130M (0) 
13) The Bourne Ultimatum $110M (2 citat) 
14) Ghost Rider $110M (1 citat) 
15) Night at the Museum $110M (0) 
16) Live Free or Die Hard $110M (0) 
17) Blood Diamond $100M (2 citat+betyg) 
18) American Gangster $100M (1 citat, 1 citat+betyg) 
19) The Departed $90M (2 betyg, 1 citat+betyg) 
20) I Now Pronounce You Chuck & Larry $85M (0) 
21) Enchanted $85M (0) 
22) Surf's Up $85M (4 betyg) 
23) The Good Shepherd $85M (3 citat+betyg) 
24) Ocean's Thirteen $85M (1 citat+betyg) 
25) The Invasion $80M (0) 
26) The Kingdom $80M (0) 
27) Arthur and the Invisibles $80M (1 citat, 1 citat+betyg) 
 
28) Stardust $70M (1 citat, 7 betyg) 
29) Apocalypto $40M (2 citat, 4 citat+betyg) 
30) Eastern Promises $37M (5 betyg, 3 citat+betyg) 
31) Bluffen $25M (7 betyg) 
32) Supersugen $20M (1 citat, 5 betyg) 
33) Cassandra’s Dream $19,2M (6 betyg) 
34) Pans Labyrint $17M (4 betyg, 5 citat+betyg) 
35) Illusionisten $16,5M (7 citat) 
36) Becoming Jane $16,5M (3 citat, 1 betyg, 3 citat+betyg) 
37) A Mighty Heart $16M (5 betyg, 2 citat+betyg) 
38) Berätta Inte För Någon $14,7M (2 citat, 6 betyg, 3 citat+betyg) 
39) The Queen $14,5M (6 betyg, 3 citat+betyg) 
40) Bobby $14M (2 citat, 4 citat+betyg) 
41) The Host $11M (6 citat) 
42) Sicko $9M (3 betyg, 3 citat+betyg) 
43) The Walker $8,9M (4 citat, 2 betyg, 1 citat+betyg) 
44) Persepolis $7,3M (8 betyg, 1 citat+betyg) 
45) Svarta Nejlikan $5M (4 citat, 1 betyg, 1 citat+betyg) 
46) Venus $4,4M (2 citat, 2 betyg, 8 citat+betyg) 
47) Den Nya Människan $2,9M (1 citat, 5 betyg, 1 citat+betyg) 



 

 

48) This Is England $2,2M (11 betyg, 2 citat+betyg) 
49) Death Of A President $2M (4 citat, 4 betyg) 
50) Stilla Liv $1,5M (1 citat, 1 betyg, 4 citat+betyg) 
51) 4 Månader, 3 Veckor & 2 Dagar $0,755M (2 betyg, 9 citat+betyg) 
52) London To Brighton $0,74M (1 citat, 1 betyg, 4 citat+betyg) 
53) Half Nelson $0,7M (7 citat+betyg) 
54) 12:08 Öster Om Bukarest $0,252M (2 citat, 3 betyg, 1 citat+betyg) 
 
Uträkningar för storfilmerna 
 
9 betyg / 27 filmer = 0,33 betyg/film 
9 citat / 27 filmer = 0,33 citat/film 
14 citat+betyg / 27 filmer = 0,52 citat+betyg/film 
 
Totalt: 0,33 + 0,33 + 0,52 = 1,18 omdömen/film 
 


