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A Question of Quality?  
Nordic cultural critique in the media and 
the negotiation of popular culture 
(2016-17)  
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Kulturjournalistik under pres 

• Indefra: fra ’æstetisk 
paradigme’ til ’medielogik’ – fra 
kulturel kapital til mediekapital 

 

• Ude/indefra: i stigende grad 
professionaliseret/medialiseret 
kulturindustri der udnytter 
mediernes logik 

 

• Udefra: i stigende grad 
heterogent landskab af 
kulturkritiske aktører der kan 
’bypasse’ den 
kulturjournalistiske dagsorden 
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Gatekeeper – promoter – kulturel legitimator  

• Nyhedsmediers kulturjournalistik er (stadig) en central 
institutionel kontekst for diskussion, forhandling og 
valorisering af kulturel kvalitet 

 

• Kulturjournalister som ”mellemled” (Janssen & Verboord 
2015) 

• Gatekeepere – prioritering af kultur der passer til 
mediets målgruppe 

• Promotere/markedsførere – uanset om det er 
hensigten 

• Tilskriver kulturel værdi/legitimitet – fx til 
populærkultur: film (Baumann 2001), musik (Schmutz 
et al. 2010, Koreman 2014), tv-serier (Rixon 2011) 
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Litteraturens fortsatte plads i kulturjournalistikken 

• Litteratur er fortsat centralt på den 
kulturjournalistiske dagsorden  

 

• Ca. hver 10. kulturhistorie i danske 
aviser handler om litteratur! 

 

• Kulturredaktører på tværs af danske 
aviser fremhæver litteratur som et 
centralt emne for netop deres avis 

 

• En vis service-orientering qua ratings – 
om end litteratur rates mindres 
konsekvent sammenlignet med andre 
kulturområder 
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Millennium: Forlagets kontrollerede markedsføring 

• International lancering i 26 lande midnat 
27. august 2015 – strengt kontrolleret af 
den svenske udgiver Norstedt  

 

• Hemmelighedsfuld strategi med få, 
drypvise informationer forud for 
udgivelsen 

 

• Kontrolleret adgang til Lagercrantz: 

• Dagbog primo august 2016 

• Press-junket juni 2016 – med 
klausuler om spørgsmål og publicering 

 

• Meget få medier fik adgang til at læse 
bogen forud for udgivelsesdagen 
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Dækningens omfang: Omvendt gatekeeping  
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Pressen som et ’eksklusivt’ markedsføringsvindue 

Dias 8 

”På torsdag udkommer en af nyere tids mest omdiskuterede 
skandinaviske bogudgivelser – den fjerde bog i den såkaldte 
»Millennium«-serie om punkeren og hackeren Lisbeth Salander og 
journalisten Mikael Blomkvist – som den svenske forfatter Stieg 
Larsson gjorde verdensbe- rømte inden sin død. Fjerde bog er skrevet 
af David Lagercrantz, hvilket har medført stor debat. Berlingske har 
eksklusivt for Danmark fået lov til at bringe et kapitel fra »Det 
der ikke slår os ihjel«. ” (Berlingske 23. august 2015) 
 
 
”EKSKLUSIVT SMUGKIG: I nat udkom ’Det der ikke sla ̊r os ihjel’. Det 

er den fjerde bog i Stieg Larssons Millennium-serie om den 
hævngerrige computerhacker og punker Lisbeth Salander og succes-
journalisten Mikael Blomkvist. Stieg Larssons bøger er blevet slæbt ud 
fra alverdens boghandlere i millioner, men den svenske journalist og 
forfatter døde, før han kunne fortsætte serien om Salander og 
Blomkvist. Fjerde bog er skrevet af David Lagercrantz, der bragede 
igennem med biografien ’Jeg Er Zlatan’ om fo1dbold-ikonet Zlatan 
Ibrahamovic. Læs første kapitel af bogen her” (Ekstra Bladet 27. 
august 2015) 
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Horse race journalism – en kommerciel kvalitetslogik 

Berlingske 
13/9/15 

Dias 9 

Politiken 
14/9/15 

JP 
5/10/15 

Berlingske 
13/9/15 
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Kulturdækningens fokus i de nordiske lande 

Dias 10 
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Lagercrantz: Forfatter/celebrity  

“Den svenske åndsaristokrat. Falskneren” – 
“Gulddrengen fra overklassen. Havnet i 
modvind”  - “I sidste ende en acceptabel 
karaoke-sanger” - “Kontroversiel forfatter. 
Skaber debat igen” – “Malker en guldkalv” -
“Under beskyldning for litterært gravrøveri.”  
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Kontroverser om bogens markedføring 

• Meta-coverage og 
boykot, især i 
danske og svenske 
aviser 

 

• (pseudo)kritisk 
kulturjournalistik 
og/eller god 
historie? 
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Anmeldelsernes nyhedslogik 

• Anmeldelsen som genre er 
central (26 anmeldelser) – 
flest i DK, Sverige, Norge 

o Forløsning af hype i 
form af kulturel 
værdidom 

 

• Drevet af aktualitetslogik: 
18 anmeldelser på 
’dagen’/dagen efter (28.-
29./8) – trods begrænsning 
af adgang til bogen 

 

• Halvgode ratings men 
(meget) kritiske 
vurderinger i 
anmeldelserne 

 

 

 

Dias 13 

 

Jyllands-Posten 28/8: Blomvkist og Salander 
mod den digitale overmagt ★★★★★★ 
 

Berlingske 28/8: Ny Millennium-roman slipper 
med æren i behold ★★★★★★ 
 

Ekstra Bladet 28/8: Ikke helt på Stig (sic!) 
Larsson-niveau ★★★★★★ 
 

BT 28/8: Ny Salander-bog uden følelser 
★★★★★★ 
 

Politiken 28/8: Et ørkesløst maranton 
★★★★★★ 
 

Information 29/8: Salander genoplivet (ingen 
rating) 
 

Fyns Stiftstidende 4/9: Salander holder stadig 
★★★★★★ 
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Kvalitetsmæssige pejlemærker: PR-set-up’et og 
trilogien 

Dias 14 

Berlingske: ”Der skal noget nær en salandersk fandenivoldskhed til for at turde 
komme tromlende som en genoplivet stjerne ind i bogmarkedets skarpe rampelys 
– akkompagneret af et kæmpe PR-orkesters hidsige hype og et kor af dybe 
ophavskontroverser” 

Information: “I modsætning til flere litteraturredaktører og enkelte anmeldere, der 
har ladet sig irritere over denne specielle forlagsadfærd, er jeg helt med på ideen”  

Politiken: “Vi får mere adagio end action, mere primtal for pengene end smæk for 
skillingen … Med sin længde og langsommelighed bliver det et ørkensløst 
marathon for skildpadder…” 

JP: “Bogen er en mere traditional krimi end forlæggene …” 

Information: “Der er ærlig talt ikke megen spænding …for nu at sige det lige ud”.  

Fyens Stiftstidende: ”David Lagercrantz kan sit skriverhåndværk, uden af den grund 
at være en stor forfatter.”  

JP: “… Lagercrantz er en ferm fiktionsprosaist.”  
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Foreløbige konklusioner  
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Kontrolleret PR/marketing 
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