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Abstract 

Uppsatsens syfte är att undersöka om manliga och kvinnliga filmrecensenter skriver 

om film på olika vis. Vi har undersökt totalt 120 filmrecensioner mellan 2 mars och 4 

november 2011 i Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema. Undersökningen 

genomfördes med hjälp av både kvantitativ och kvalitativ metod.  

Den kvantitativa metoden i vår undersökning visar att männen i vårt material skriver 

längre texter än kvinnorna. Kvinnorna recenserar oftare genrerna familj och romantik, 

medan männen har ett övertag inom action och komedi. Männen använder sig av fler 

referenser än kvinnorna. 

Den kvalitativa metoden i vår undersökning visar att männen i vårt material sällan 

förklarar sina referenser medan kvinnorna är mer beskrivande och förklarar 

referenserna i sina filmrecensioner. Kvinnorna vill ha ett samförstånd med läsaren, 

skapa ett förhållande, genom igenkänning och genom att tala till läsarens känslor.  

 

Nyckelord: filmkritik, manligt, kvinnligt, genus, genre, Svenska Dagbladet, 

Nöjesguiden, Cinema, recensioner 
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1. Inledning 

Under mitten av 1990-talet började amerikanska produktionsbolag och tv-stationer 

skicka ut specialutgåvor av sina tv-serier och filmer till jurymedlemmar i olika 

prisutdelningar (till exempel Emmygalan och Oscarsgalan) för att de skulle kunna 

bedömas i tid. Dessa utgåvor av filmer och avsnitt kallas fortfarande i dag för “For 

Your Consideration”-kopior, vilket i princip kan översättas till “varsågod, filmen är 

nu din att bedöma”. Recensioner tar bedömningen av en film ett steg längre, eftersom 

de är kunskapsbaserade värderingar som läsaren i sin tur kan ta del av och bedöma. Vi 

har i den här uppsatsen försökt att undersöka bedömandet, for your consideration. 

1.1 Introduktion 

Är det bara män som använder referenser i filmkritik? Brinner alla kvinnor för 

romantiska komedier? Enligt Liesbet van Zoonen, citerad och diskuterad av Linda 

Steiner i The Handbook of Journalism Studies, skriver manliga och kvinnliga 

journalister på olika sätt. Hon menar också bland annat att de väljer olika ämnen.
1
 

Steiner pratar först och främst om nyhetsjournalistik, vilket gör oss nyfikna på hur det 

ser ut i opinionsjournalistiken. Närmare bestämt är vi intresserade av 

recensionsjournalistik med fokus på filmkritik. Vi vill undersöka om även 

filmrecensenter skriver olika beroende på vilket kön de har. Vi är medvetna om att 

Steiner även beskriver ett amerikanskt klimat och att det dessutom kan ha förändrats 

sedan 1998 då van Zoonen skrev om ämnet.  

 

Det har länge funnits en föreställning om vilka ämnen kvinnor och män skriver om. 

Detta kallas för könsmärkning och kan vara när journalisterna själva har valt område 

eller att de ofta blir tilldelade samma typ av material. Sedan många kvinnor på 1970-

talet aktivt började motsätta sig denna könsmärkning har kvinnorna fått ta större plats 

inom journalistiken än tidigare.
2
 Det är alltså de senaste 40 åren som förändring sakta 

men säkert har påbörjats. Vi började fundera på om det finns någon könsmärkning 

inom kulturjournalistiken och bestämde oss för att titta närmare på detta. Vår 

                                                        
1 Steiner, L. “Gender in the Newsroom”, The Handbook of Journalism Studies, Karin Wahl-Jorgensen 

och Thomas Hanitzsch (red.). New York: Routledge, 2009. 120. 
2 Djerf-Pierre, M. “Journalistikens kön. Fältets struktur och logik under 1900-talet”. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nr 2 (2003): 31-32. 
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undersökning fokuserar på ett nutida svensk klimat. Vi har valt att avgränsa oss till 

ämnet filmkritik eftersom vi båda är kunniga och intresserade av ämnet.  

 

Enligt Arthur Asa Berger, professor i populärkultur, har alla kritiker, oavsett vad de 

kritiserar, en anknytning till ett perspektiv som de analyserar eller tolkar utifrån och 

de påverkas av yttre faktorer såsom sociala och politiska inflytanden, moden eller 

trender.
3
 I takt med att samhället förändras så förändras också de trender och 

inflytanden som påverkar kritikerna. För inte så längesedan var det enkelt att sortera 

in filmer i olika genrer. I dag är det inte lika lätt eftersom filmvärlden förändrats, 

något som recensentkåren fått anpassa sig efter. Nya genrer har uppstått och idag kan 

många filmer ingå i fler genrer. En film ska idag innehålla många olika komponenter 

för att underhålla en så stor målgrupp som möjligt och detta gör att filmerna 

kategoriseras under fler genrer än förr. Ett exempel är filmen Amelie från Monmartre 

där genrer som drama, romantik och fantasy enligt genrekategoriseringen på Internet 

Movie Database är tre stora ingredienser.
4
  

 

Nils Petter Sundgren som varit filmkritiker i över 50 år hävdar att filmkritiken gått åt 

det håll filmbranschen vill. Det bör tilläggas att hans inlägg i debatten är aningen 

polemiskt.  

 

Många kritiker, framför allt i marginella publikationer, vill inget hellre än att bli 

annonsciterade bredvid mer etablerade kollegor. (...) Alldeles för många kritiker, ingen nämnd 

och ingen glömd, äter ur handen på marknadsförarna.5 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur manliga och kvinnliga filmrecensenter 

som skriver för Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema skriver sina 

filmrecensioner. Vi är intresserade av att undersöka ett, från undersökningens 

startpunkt, så aktuellt material som möjligt. Därför har vi valt de totalt 120 senaste 

filmrecensionerna av män och kvinnor i de tre publikationerna. 

                                                        
3 Berger, A.A. Kulturstudier: nyckelbegrepp för nybörjare. Studentlitteratur, Lund, 1999. 32. 
4 Jean- Pierre Jeunet. Amelie från Montmartre (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain). 2011. Internet 

Movie Database. http://www.imdb.com/title/tt0211915/ (Hämtad 2011-12-05) 
5 Sundgren, N-P. “Kritik som nöje”. Expressen. 2007-04-02. 

http://www.expressen.se/kultur/debatt/1.616226/kritik-som-noje (Hämtad 2011-11-23) 
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Som läsare av filmrecensioner har vi innan läsning inte lagt märke till om recensenten 

varit kvinna eller man. Det kan vara för att vi gärna väljer vilka recensioner vi läser 

beroende på vilken film som recenseras, inte på vilket kön eller namn recensenten har. 

Därför vill vi undersöka om det är någon skillnad könen emellan eller om män och 

kvinnor skriver likadant när det handlar om film. Förutsatt att kvinnor och män skriver 

olika kanske läsare uppfattar filmens handling eller recensionen på olika sätt. Vi tror 

inte att det har någon betydelse på det stora hela för hur läsaren uppfattar recensionen 

eller filmen som recenseras, men det kan ändå vara intressant att vara medveten om 

skillnaderna eller likheterna. 

 

Vi kommer först och främst att arbeta utifrån två övergripande frågeställningar: 

● Finns det skillnader i hur män respektive kvinnor skriver filmrecensioner och i 

så fall, hur yttrar sig dessa skillnader? 

● Hur skiljer sig dessa skillnader och likheter åt beroende på typ av tidning? 

 

Utifrån dessa övergripande frågeställningar kommer vi att arbeta med följande 

delfrågor: 

● Hur stort utrymme får män respektive kvinnor räknat i antal tecken? 

● Hur stort utrymme tar själva bedömningen räknat i antal tecken? 

● Hur stort utrymme går åt till att beskriva filmens synopsis räknat i antal 

tecken? 

● Inom vilka genrer skriver män respektive kvinnor och finns skillnader i 

avseende på betygssättning? 

● Hur gör män respektive kvinnor för att bygga upp auktoritet som recensent?  

● Hur gör män respektive kvinnor för att inkludera respektive exkludera läsare? 

● Hur skapar män respektive kvinnor läsarkontakt? 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definitioner 

Innan vi går in på själva undersökningen kan det vara nödvändigt att förklara hur vi 

har resonerat när vi har gjort vårt urval av filmer och recensioner som skulle ingå i 

undersökningen. 
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2.1.1 Genrer för undersökning 

Ett oundvikligt problem i genomförandet av vår undersökning har att göra med genrer 

och genrebestämning. Om vi vill ha med genrer som en variabel att undersöka så 

måste vi också definiera hur vi ska dela in genrerna. Arthur Asa Berger skriver: 

 

Vi talar om genrer därför att vi har behov av att klassificera saker, vilket vi gör för att få en 

känsla av hur texter förhåller sig till varandra för att få ett visst perspektiv på dem.
6
  

 

Det kan vara svårt att kategorisera filmer i definitiva genrer. Olika tidningar gör även 

olika kategoriseringar. De tre publikationer vi valt att undersöka använder 

genrebestämning på tre olika vis. Svenska Dagbladet delar in sina filmer i kategorier 

där en film kan tillhöra flera kategorier. Nöjesguiden delar in filmerna i genrer som 

anses vedertagna men även sådana som de själva hittat på. Cinema använder inte 

genrer över huvud taget. Filmvetaren David Bordwell menar att det inte finns någon 

konsensus om en allmängiltig och sammanhängande struktur över hur genrer bör 

delas in. Anledningen till detta, menar Bordwell, är att ingen strikt definition av en 

genre har vunnit bred acceptans.
7
 

 

Enligt filmvetaren Richard Barsam är genre ett sätt att kategorisera fiktiva spelfilmer. 

För att göra detta tittar man på konventioner, till exempel hur handlingen berättas och 

vilka teman filmen innehåller.8 Vi har trots David Bordwells diskussion utgått från 

Richard Barsams huvudsakliga genrer9, samt lagt till ett antal från hemsidan Internet 

Movie Database för att underlätta och komplettera kategoriseringen.
10

 Detta är bara 

en liten del av vår undersökning och inget som direkt påverkar vår huvudfråga 

angående de eventuella skillnaderna mellan hur manliga och kvinnliga filmkritiker 

författar sina texter.  

 

Vi har valt att dela in filmerna för vår undersökning i följande kategorier: 

 1 musikal (sång och dans) 

2 komedi (fysisk och verbal humor) 

                                                        
6 Berger, 29. 
7 Bordwell, D. Making meaning: inference and rhetoric in the interpretation of cinema. Cambridge, 

Mass: Harvard University Press, 1989. 147. 
8 Barsam, R. Looking at movies: An introduction to film. New York: W.W. Norton, 2004. 44.  
9 Ibid.  
10 Genres. Internet Movie Database. 2011. http://www.imdb.com/genre (Hämtad 2011-11-23) 
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3 romantik (kille möter kille, tjej möter kille, osv.) 

4 biografi (livshistorier) 

5 västern (cowboys) 

6 action (våld, krig) 

7 thriller (spänning på hög nivå, mysterium) 

8 skräck (monster, spöken, chockerande effekter) 

9 science fiction/fantasy (vetenskaps- och eller framtidsrelaterade, 

specialeffekter) 

10 kriminal (poliser, tjuvar) 

11 familj (äventyr, barnvänliga, tecknade eller animerade) 

 12 drama (realistiska karaktärer och förhållanden). 

2.1.2 Exkluderandet av dokumentärfilm 

Vi har under undersökningens gång stött på några dokumentärfilmer och funderat 

över huruvida de ska ingå i studien eller ej. Därför har vi läst en hel del om 

dokumentärfilm och hur filmforskare ser på saken. Barsam skriver: 

 

Documentary films were conceived and argued for by John Grierson, a British film producer 

who had his greatest influence in the 1930s. Their founding purpose was to address social 

injustice.11  

 

Vi har valt att utesluta dokumentärer ur vår undersökning eftersom vi upplever att 

dokumentärfilm bedöms annorlunda jämfört med annan film. Kanske har vår 

upplevelse att göra med att spelfilm ses mer som fiktiv underhållning och 

dokumentärfilm mer som informativ och faktabaserad. Majoriteten av en recensents 

jobb består ändå av att recensera spelfilm. Recensioner av dokumentärer handlar i 

princip alltid om ämnet dokumentären berör, mer än om dokumentären som film. I 

Svenska Dagbladet recenserar Jan Söderqvist dokumentären Page One: Inside the 

New York Times, en film om det journalistiska klimatet på en amerikansk tidning, och 

skriver bland annat följande:  

 

I USA har tidningsdöden gått hårt fram; stolta Washington Post är idag blott skuggan av sitt 

forna jag, anfrätt av ideliga besparingar. Det går liksom inte att trolla med knäna i det 

oändliga.
12

 

                                                        
11 Barsam, 42. 
12 Söderqvist, J. Page one: Inside the New York Times. Svenska Dagbladet. 2011-11-03. (Hämtad 

2011-11-23) http://www.svd.se/kultur/film/page-one-inside-the-new-york-times_6607382.svd 
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Detta exempel illustrerar vad Grierson diskuterar, vilket gör att hans tolkning av 

dokumentärer fortfarande kan anses aktuell. Även om ovan nämnda dokumentär inte 

behandlar sociala orättvisor är filmens syfte ändå att visa upp något ur verkligheten. 

Vi har dessutom utgått från Barsams definitioner och därför bör dokumentärfilmer 

exkluderas eftersom de faller utanför hans genrekategorisering.13  

 

Vi väljer att inte diskutera genrer och dokumentärfilmer mer än så här eftersom det är 

ett för stort och komplext ämne. Det är en oändlig diskussion och ligger i huvudfokus 

för vår undersökning.  

2.1.3 Recensioner och recensenter för undersökning 

Samtidigt som utbudet av kulturella verk såsom film och musik ökar, öppnas också 

fler åsiktsarenor där vem som helst kan recensera en film eller tycka till om en skiva. 

Magdalena Nordenson, journalist och lärare vid Södertörns högskola, menar att detta 

har gjort att recensenterna utsätts för åsiktskonkurrens från alla håll: 

 

Recensenterna behövs mer än någonsin som guider och kvalificerade uttolkare. Precis som 

ledarskribenter är de vana att formulera väl grundade åsikter, göra jämförelser och sätta in 

samtida fenomen i ett större sammanhang.
14

 

 

Vi har lagt fokus på recensenter som är redaktionellt knutna med uppgift att bedöma 

utifrån kunskap och erfarenhet. Filmvetaren Timothy Corrigan menar att en 

filmrecension ska rikta sig till en så bred publik som möjligt utan någon tidigare 

kunskap om film. Syftet är sedan att introducera publiken för nya filmer och att 

rekommendera eller inte rekommendera dem att se filmen.
15

 Även Tomas Forser, 

professor och emeritus i litteraturvetenskap delar denna åsikt. Han skriver att: 

 

Denna den kritiska textens appellstruktur har med kritikens uppgift och villkor i 

offentligheten att göra. Den ingår som ett led på marknaden och dess uppdrag är ytterst att 

övertala till läsning eller avråda från det.
16

 

 

                                                        
13 Barsam, 44.  
14 Nordenson, M. Opinionsjournalistik: Att skriva ledare, kolumner och recensioner. Lund: 

Studentlitteratur. 2008. 13. 
15 Corrigan, T. A short guide to writing about film. Boston: Addison Wesley publishing company. 

2000. 9. 
16 Forser, T. Kritik av kritiken. Gråbo: Anthropos, 2002. 130. 



 

11 
 

Här talar Forser främst om litteraturkritik men vi anser att litteraturkritik och 

filmkritik ligger nära varandra. Visserligen är rörliga bilder och text skilda saker men 

narrativet i en film och i en roman fungerar i princip på samma sätt. Därför kan 

Forsers teorier anses gälla även för oss. Att det egentliga syftet med en filmrecension 

är att rekommendera eller inte rekommendera samt på vilket sätt detta framförs i 

recensionen är också något vi har valt att utgå ifrån när vi sedan har formulerat våra 

frågeställningar och analyserat texterna. Corrigan skriver om vikten av egna 

reflektioner i recensionen: 

 

When you write about film, personal opinion and taste will necessarily become part of your 

argument.
17

 

 

En recension ska alltså också vara åsiktsbaserad även om Corrigan menar att dessa 

åsikter och värderingar bör vara noga genomtänkta innan de presenteras. Han skriver 

att: 

 

When you write about the movies, personal feelings, expectations, and reactions may be the 

beginning of an intelligent critique, but they must be balanced with rigorous reflection on 

where those feelings and expectations and reactions come from and how they relate to more 

objective factors concerning the movie in question: its place in film history, its cultural 

background, its formal strategies.
18

 

 

Det är viktigt att motivera sina åsikter och värderingar av ett verk då recensentens 

omdöme avgör huruvida läsaren av recensionen kommer att se filmen eller inte. 

Forser säger att kritikern legitimerar sina omdömen genom att ta ansvar för dem då 

kritikerns rykte och position står på spel.19 Emmanuel Videla, journalist, har tolkat 

Forser och beskriver förhållandet mellan kritiker och läsare på följande vis: 

 

[...] om läsaren håller med om ett synsätt på världen och accepterar vissa egenskaper, så 

kommer denne också att acceptera synen på enskilda verk och författare. Av det följer alltså, 

att givet att kritiker och läsare delar vissa egenskaper så rutiniseras också förhållandet dem 

emellan.
20

 

 

Kritikerna behöver alltså skapa läsarkontakt, ett förhållande till läsaren, för att han 

eller hon ska kunna övertygas att dela kritikerns åsikt om texten. Detta kan göras på 

                                                        
17 Corrigan, 15. 
18 Ibid., 18. 
19 Forser, 131 
20 Videla, E. X, y eller z? - Om litteraturkritik och auktoritet i svensk dagspress. Södertörns högskola. 

2010. 7. 
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fyra olika sätt enligt Videlas tolkning av Forser. Genom särskild kunskap inom en 

idéströmning som kritikern använder i sin argumentation, kritikern i opposition där 

kritikern ställer sig emot det som anses som ”norm”, kritikern som expert samt 

självcentrering, ett retoriskt grepp där kritikern på olika sätt väger in sig själv i texten 

för att garantera verkets kvalitet.
21

 De kriterier som är mest intressanta för oss att 

undersöka är kritikern som expert samt sjävcentreringen som enligt Videla kan ha 

olika effekt vid olika tillfällen. Videla skriver att självcentreringen kan medföra att 

kritikern sätter sig själv över verket och kan då framstå som märkvärdigare än texten 

(eller för vår del, filmen). Han menar också att detta kan ge kritikern en 

kändisposition.
22

 Videla ger exempel utifrån Forser på hur denna självcentrering kan 

se ut; 

 

Den kan användas dels som en projiceringsyta för att egna värderingar ska träda fram: vilket 

kan ha både effekten att det som borde vara centralt, alltså boken, författaren och läsningen av 

den riskerar att hamna i skymundan. Men det kan också ta effekten att bedömningsgrunden 

blir mer transparent gentemot läsaren som lättare kan urskilja kritikerns argumentation.
23

 

 

Det finns många sätt att se på en recension och på hur en recensent bygger upp sin 

kritik. Dessa resonemang har vi haft som utgångspunkt när vi har analyserat 

recensionerna i vår undersökning. 

2.2 Det komprimerade formatet 

Kulturkritiken har enligt Forser blivit ett mer komprimerat format och får inte samma 

utrymme i medierna som den fick mellan 1920- och 1980-talet, då den hade högst 

ställning. Forser menar att nyhetsfaktorn och det publika intresset är vad som avgör 

var kulturkritiken får plats samt hur mycket utrymme den får ta i anspråk.24 

 

Berger menar att beteckningen på populärkultur har förändrats och att man numera 

snarare talar om kulturkritik eller kulturstudier oavsett vad för slags kultur det handlar 

om.25 När det gäller film skriver Berger så här: 

 

                                                        
21 Ibid., 8. 
22 Ibid. 
23 Ibid., 9. 
24 Forser, 59. 
25 Berger, 137. 
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Filmen ansågs tidigare vara banal och ytlig men har under senare år fått status som ett viktigt 

medium och förmögen att producera betydande konstverk.26 

 

Även om film alltså har fått mer status som konstverk har kulturkritiken fått mindre 

plats i medierna. Då samma utrymme inte längre finns för recensioner blir det 

naturligt att recensenterna anpassar sina texter i längd och form. Det kan även vara så 

att det finns en generationsskillnad i hur kritiker är skolade att se på film. Detta är 

relevant att ha i åtanke vid undersökningen men inget vi kommer titta närmre på 

eftersom det går utanför våra frågeställningar. 

2.3 Recensionen som kritisk text 

Att skriva kritiska texter kan enligt Forser jämföras med hur det retoriska talet byggs 

upp. Han menar att uppbyggnaden av recensioner har tydliga likheter med det 

retoriska talets delar; exordium, narratio, argumentatio och peroratio.27 Både Forser 

och Maria Karlberg, retoriklärare, samt Birgitte Mral, professor i 

kommunikationsvetenskap, talar om dessa delar. Karlberg och Mral skriver att 

dispositionen av en text är ett medel för att stegvis leda publiken mot en bestämd 

övertygelse.  

 

De förklarar det retoriska talets delar mer ingående. Exordium är texten eller talets 

inledning och det huvudsakliga syftet är här att göra publiken uppmärksam, välvillig 

och läraktig. Narratio utgör bakgrunden eller berättelsen och ska vara klar och 

kortfattad. Är ämnet komplicerat och författaren eller talaren har bedömt publiken 

som okunnig är narratio mer förklarande. Argumentatio är den del där texten eller 

talets tes presenteras och argumenteras för. Peroratio, eller som Karlberg och Mral 

kallar det; conclusio, är den avslutande delen där en kort sammanfattning presenteras 

och en vädjan till publiken om att stödja tesen får avsluta texten.28 Det retoriska talets 

delar har vi använt oss av när vi har styckat upp recensionerna i delar. Vi har också 

haft det retoriska talets delar i åtanke när vi genomfört den kvalitativa analysen för att 

se om det finns skillnader i hur män och kvinnor disponerar sina texter. 

 

                                                        
26 Ibid. 
27 Forser, 56. 
28 Karlberg, M och Mral, B. Heder och påverkan - att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och 

Kultur. 1998. 28-30. 
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Karlberg och Mral diskuterar även grundläggande medel för att övertyga i text eller 

tal och nämner där tre klassiska byggstenar som är centrala för oss i vår kvalitativa 

undersökning; ethos, pathos och logos. Ethos handlar om att övertyga med hjälp av 

sin personlighet och sin trovärdighet, pathos handlar om att övertyga med hjälp av 

känslor och logos handlar om att övertyga med hjälp av förnuft och fakta.29 

 

Dessa byggstenar är vanliga retoriska grepp som används i alla former av 

argumentation och alltså även i recensioner. Skribentens ethos studeras genom att 

försöka ta reda på hur skribenten framställer sig själv i text eller tal. Det kan handla 

om att ta reda på hur skribenten hänvisar till sin auktoritet eller hur denne skapar 

förtroende eller samhörighet med publiken.30  

 

Pathos handlar om att röra eller påverka känslor, både skribentens och publikens 

känslor. Här tittar man på om skribenten anspelar på känslofulla minnen eller om 

denne hänvisar till känslosamma situationer som läsaren kan känna igen sig i. Mycket 

av pathos handlar om att skapa en vi-känsla med publiken.31 

 

Med hjälp av logos undervisar, upplyser och informerar skribenten sin publik genom 

att rikta sig till deras förnuft och kritiska omdöme. När man gör en analys av logos 

bör man ta hänsyn till bland annat om fakta som presenteras är relevant och i hur stor 

utsträckning skribenten använder dessa fakta för att övertyga.
32

 

 

Ethos, pathos och logos är retoriska grepp som skribenter kan använda för att skapa 

den relation till läsaren som Forser talar om. Dessa grepp är också sätt för recensenter 

att skapa auktoritet som tyckare. Greppen är alltså relevanta att undersöka för oss när 

vi försöker hitta likheter och skillnader i hur män och kvinnor använder sig av dessa 

byggstenar när de författar sina texter. 

2.4 Stilistik 

En annan faktor man bör dryfta i detta kapitel rör recensenters sätt att skriva, den så 

kallade stilistiken. Stilen för hur man författar texter kan enligt Karlberg och Mral 

                                                        
29 Ibid., 31. 
30 Ibid., 31-33. 
31 Ibid., 34-35. 
32 Ibid., 34. 
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delas in i tre nivåer; högstil, mellanstil och lågstil. Högstilen karaktäriseras av ett 

mycket korrekt, högtidligt eller högtravande språk, här ges traditionell predikan eller 

lagtext som exempel på högstil. Mellanstilen, eller normalprosan, är ett enkelt men 

korrekt och vårdat språk som används i nyhetsjournalistik. Lågstilen karaktäriseras av 

jargong, folkligt talspråk, dialektala uttryck, svordomar eller andra kraftuttryck.33 

 

Textens stil handlar också om hur författaren (eller i vårt fall recensenten) använder 

sig av stilfigurer. Karlberg och Mral beskriver stilfigurer på följande sätt: 

 

Stilfigurer är i princip lika med varje konstfull avvikelse från det vanliga sättet att uttrycka 

något.
34

 

 

Till stilfigurer hör bland annat allegorier, metaforer, liknelser, ironier, fabler eller 

visdomsord. Dessa är ett sätt för författaren att uppnå en viss effekt för att kunna 

övertyga publiken, väcka deras känslor eller förklara något.35 

 

Den personliga stilen är ofta influerad av andra författares sätt att skriva och trender i 

hur man författar recensioner kan komma och gå. Stilfigurerna och stilnivåerna är 

även de retoriska grepp som recensenten använder sig av för att skapa ett förhållande 

till läsaren samt för att bygga auktoritet. Det tåls dock att säga att vi anser att man bör 

vara mer insatt i recensenternas sätt att skriva för att tydligt kunna urskilja vad som 

kan tänkas höra till recensentens stilistik. 

2.5 Filmkritik 

Sveriges första kvinnliga journalist anses vara Wendela Hebbe. Hon fick anställning 

som just recensent på Aftonbladet år 1841.
36

 Journalistik var annars ett 

mansdominerat yrke och kvinnor började anställas i större utsträckning först i början 

av 1900-talet. Monika Djerf-Pierre skriver att journalistiken under lång tid var 

könsmärkt. Det vill säga, kvinnor skrev om vissa ämnen (exempelvis hushåll, 

kvinnofrågor och sensationella notiser) och män skrev om de ämnen som ansågs 

viktigare (exempelvis politik och ekonomi). Under en period i mitten av 1900-talet 

                                                        
33 Karlberg och Mral, 45-46. 
34 Ibid., 46. 
35 Ibid., 46-47. 
36 Andersson, K-O. Wendela Hebbe - journalistpionjär i 1800-talets Stockholm. Populär Historia. Nr 8 

(2008): 46. 
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fanns till och med kvinnosidor i tidningarna, där de så kallade kvinnoämnena 

behandlades. Det var här kvinnliga journalister hamnade.
37

 Denna segregering började 

luckras upp på 1960-talet och minskade på 1980- och 90-talet. Könsmärkningen 

ökade snart igen, men har sedan början av 2000-talet minskat än en gång.38 

 

Marsha McCreadie, filmkritiker och författare, skriver om samma typ av kvinnosidor 

som Djerf-Pierre nämner och menar att tidiga filmrecensioner kunde hittas på dessa 

sidor. Tidningarnas kvinnosidor fanns alltså både i USA och Sverige. Recensionerna 

ansågs inte vara viktiga nog att behandlas i andra delar av tidningen. Bevisligen har 

filmkritik aldrig varit ett ämne enbart för manliga recensenter, kvinnor var med på 

fältet från början, menar McCreadie.
39

 

 

Enligt McCreadie skriver kvinnor sina recensioner med mer fokus på detaljer än vad 

män gör. Hon presenterar, i sin bok om kvinnliga filmkritiker, teorier från 

psykologisk forskning där man har jämfört hur män och kvinnor uppfattar bild och 

ljud i mörker. Studien har funnit att kvinnor, i det här fallet, har bättre 

uppfattningsförmåga än män. McCreadie jämför dessa resultat med film och menar att 

kvinnor och män uppfattar även film i mörker på olika sätt. Bland annat lägger 

kvinnor märke till detaljer i större utsträckning än män vilket också enligt McCreadie 

visar sig i skillnaden mellan hur män och kvinnor skriver sina recensioner.40 Vi är 

medvetna om att McCreadie tar ut svängarna en del i sina resonemang och att 

forskningen hon refererar till kan anses gammal år 2011. Man skulle kunna koppla 

hennes teorier till vår huvudsakliga frågeställning om det finns skillnader i hur 

manliga och kvinnliga recensenter skriver sina filmrecensioner och hur dessa 

skillnader yttrar sig. Därför kan McCreadies teorier vara intressanta att ha med sig i 

undersökningen. 

 

Ett mer färskt exempel är filmvetaren Charlotte Wibergs undersökning om det 

svenska filmlandskapet. Hon menar att det finns fyra olika kritikerprofiler: 

 

                                                        
37 Djerf-Pierre, 31-32. 
38 Ibid., 39-42. 
39 McCreadie, M. Women on film: the critical eye. Praeger Publishers: New York, 1983. xi. 
40 Ibid., 124-125. 
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a) den klassiska profilen, som mer eller mindre är ett med sin identitet som filmkritiker, b) 

populärkulturprofilen, som gärna är popskribent eller allmän nöjesreporter vid sidan av sitt 

filmkritikeruppdrag, c) den akademiska profilen och d) kulturskribenten.
41

  

 

Wiberg skriver att kulturskribenten kan vara svår att definiera jämfört med de tre 

första profilerna. Hon har även funnit att det inom svensk dagspress figurerar något 

fler kvinnliga filmkritiker än manliga, men att en nästintill jämn könsfördelning inom 

yrket ändå existerar. Hon väljer att inte spekulera i huruvida detta kan bero på att 

yrket har relativt låg status.
42

 I Wibergs studie hittade hon 32 av 120 recensioner där 

filmen var regisserad av kvinnor. 26 av dessa var även recenserade av kvinnor. Hon 

går kort in på hur könsfördelningen i vissa genrer ser ut. Bland annat har hon hittat 16 

recensioner i genren barn/ungdom, varav 14 texter är skrivna av kvinnor. I genren 

science fiction/action har 10 av 12 texter skrivits av män.
43

 Utifrån Wibergs slutsats 

kan vi alltså konstatera att det finns en viss könsmärkning.  

 

En tidigare uppsats inom ämnet filmkritik, skriven av Jimmy Widerlund år 2010, 

behandlar hur recensenter motiverar sina omdömen samt hur recensentens betyg 

överensstämmer med recensionens innehåll. Widerlund analyserade totalt 90 

recensioner ur Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Hans resultat visar på att 

recensioner för det mesta består av komplexa strukturer där formatet kan ha betydelse 

för hur slutprodukten ser ut. Widerlund påpekar också att vidare forskning inom 

ämnet behövs, då han inte kan dra några större slutsatser utifrån undersökningen.
44

 

3. Material och metod 

Tidningar och tidskrifter som ingår i vår undersökning är Svenska Dagbladet, 

Nöjesguiden och Cinema. Dessa publikationer representerar tre olika former av 

publicering när det gäller filmkritik. Svenska Dagbladet är en morgontidning som 

grundades 1884. Tidningen utkommer varje dag. Nöjesguiden är en gratis 

nöjestidning som grundades 1982 och utkommer med tolv nummer per år. Cinema är 

en tidskrift för filmintresserade. Tidigare hette den Allt om Film men går sedan 2009 

                                                        
41 Wiberg, C. “Filmkritik i svensk dagspress - en ögonblicksbild”, Solskenslandet – Svensk film på 

2000-talet, Hedling, Erik och Ann-Kristin Wallengren (red.). Stockholm: Atlantis, 2006. 269. 
42 Wiberg, 268. 
43 Ibid. 
44 Widerlund, J. Fågel, fisk eller mittemellan: Kriterier inom filmkritiken. Umeå universitet. 2010. 
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under namnet Cinema. Vid årsskiftet 2011/2012 lades tidskriften ned. Gemensamt har 

de tre publikationerna i vår undersökning att de skriver om ungefär samma filmer.  

 

Vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metod i vår undersökning. 

En kvantitativ undersökning för att undersöka hur långa recensionerna i de tre 

tidningarna är och hur många män respektive kvinnor det är som skriver för varje 

filmtidning samt hur ofta de gör det. Vi ville också se om vi kunde hitta något 

mönster för vilka filmer som recenseras av män respektive kvinnor samt vad de sätter 

för betyg i förhållande till filmgenre. Vi ville även få en överblick över hur många 

tecken av recensionerna som går åt till att förklara filmens synopsis och hur många 

tecken som används till recensentens bedömning.  

 

Den kvalitativa undersökningen baseras på den kvantitativa undersökningens resultat. 

Syftet med den kvalitativa undersökningen är att undersöka på vilket sätt manliga och 

kvinnliga recensenter skriver och disponerar sina filmrecensioner. Vi ville undersöka 

hur recensenten använder sig av de retoriska greppen, ethos, pathos och logos, för att 

bygga upp auktoritet som recensent. Vi har även undersökt hur recensenterna 

använder sig av stilnivåer och stilfigurer samt referenser används för att inkludera 

eller exkludera läsare. 

3.1 Material 

Svenska Dagbladets filmredaktion består av sex filmkritiker, fyra kvinnor och två 

män. Två kvinnor på redaktionen är anställda och resten är frilansare. Enligt Jeanette 

Gentele, filmredaktör på Svenska Dagbladet, recenseras alla filmer som går upp på 

bio. Jeanette Gentele skickar ut en lista på kommande filmer där recensenterna får 

önska filmer de vill recensera och efter diskussion delas filmerna ut.
45

 

 

Enligt Stefan Nylén, filmredaktör på Cinema, har redaktionen alltid försökt hålla en 

jämn könsfördelning bland recensenterna på tidningen. För närvarande är det dock tre 

män och två kvinnor som recenserar film då en person har slutat. Under vår 

undersökningsperiod är det fyra kvinnor och tre män som recenserar film. Enligt 

Stefan Nylén, filmredaktör på Cinema, recenseras alla biofilmer, men vissa 

recensioner går direkt till webben. När det gäller biofilmer som ska recenseras skickar 

                                                        
45 Gentele, J; filmredaktör på Svenska Dagbladet. Mailkorrespondens 2011-11-16. 
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Stefan Nylén ut en förfrågan om vilka filmer recensenterna har tid att se. I enstaka fall 

kan det hända att Stefan Nylén skickar en speciell recensent att se en film som han vet 

kommer falla recensenten i smaken.
46

 

 

Under tiden för vår undersökning hade Nöjesguiden tre manliga och två kvinnliga 

recensenter som recenserar film. Amat Levin, redaktionschef och en av de fem 

filmkritikerna, förklarar att de två manliga och två kvinnliga recensenterna är 

anställda på en slags återkommande frilansbasis. Fördelningen av filmerna fungerar 

på liknande sätt som på de andra redaktionerna. En lista med kommande filmer 

skickas ut och recensenterna får anmäla intresse för de filmer de är intresserade av att 

recensera. Den som anmält intresse först har sedan förtur att recensera filmen när det 

är dags. Då Nöjesguiden i pappersformat endast ges ut en gång i månaden och då de 

är fem recensenter menar Amat Levin att det blir svårt att hinna med att recensera alla 

biofilmer. Därför sker ett, vad han kallar, löst urval där filmer som i mindre 

utsträckning riktar sig till Nöjesguidens målgrupp (ca 18-35 år) får lägre prioritet och 

recenseras i vissa fall inte alls.
47

 

 

Under vår undersökningsperiod uppdaterade filmredaktionerna de olika tidningarnas 

och tidskrifternas nätupplagor enligt följande; Cinema, en till två gånger i veckan, 

Nöjesguiden, en till två gånger i månaden, Svenska Dagbladet, två till tre gånger i 

veckan. Samtliga recensioner som ingår i undersökningen finns i fulltext på 

tidningarnas nätupplagor. 

3.2 Kvantitativ metod 

Först samlade vi in recensioner från de tre tidningarna. Insamlingen, som gjordes den 

4 november 2011, bestod av de 20 senaste texterna av män respektive kvinnor, alltså 

sammanlagt 40 texter från varje tidning. Dessa 120 texter gjorde vi sedan en 

kvantitativ innehållsanalys på. Då vi ville samla in de senaste texterna valde vi att 

vända oss till tidningarnas nätupplagor eftersom en del recensioner i tidningen 

Cinema går direkt till webben och alltså inte finns i papperstidningen.  

 

                                                        
46 Nylén, S; filmredaktör på Cinema. Mailkorrespondens 2011-11-23. 
47 Levin, A; redaktionschef och filmkritiker på Nöjesguiden. Mailkorrespondens 2011-11-29. 



 

20 
 

I tidningen Cinema sträcker sig undersökningsperioden mellan den 5 augusti 2011 

och den 4 november 2011 för män och mellan den 16 september 2011 och den 4 

november 2011 för kvinnor. I Svenska Dagbladet sträcker sig undersökningsperioden 

mellan den 26 augusti 2011 och den 3 november 2011 för män samt mellan den 8 

september 2011 och den 3 november 2011 för kvinnor. Vad gäller Nöjesguidens 

periodicitet finns en större skillnad mellan männens texter, som sträcker sig mellan 

den 1 september 2011 och den 3 november 2011, medan kvinnornas texter sträcker 

sig mellan den 2 mars 2011 och den 3 november 2011. Eftersom vi ville ha de senaste 

texterna skrivna av män och kvinnor blir periodiciteten i vår undersökning aningen 

skev. Det är ett val vi har gjort och vi är medvetna om att det kan vara problematiskt. 

 

På grund av periodicitetsproblemet valde vi att göra en provanalys på en del av vårt 

material. Provanalysen gjordes på recensioner i Svenska Dagbladet från den 3 

november 2011 och fyra veckor bakåt (totalt 19 texter under perioden 13/10-3/11 

2011). Detta gav oss också en möjlighet att testa och utvärdera våra variabler. Några 

variabler var onödiga, medan vissa andra saknades. Den gav oss även idéer om till 

exempel hur recensionerna var skrivna, hur långa de var, vilka genrer som täcktes och 

vilka betyg recensenterna gav filmerna. Utifrån dessa resultat kunde vi sedan förbättra 

variblerna och formulera några nya.  

 

Provanalysens resultat visade att 9 texter skrivits av kvinnor och 10 av män, alltså en 

ganska jämn fördelning. Däremot kunde man se att männen i vårt material har en 

tendens att skriva något längre texter än kvinnorna. Det gäller givetvis inte överlag i 

provanalysen, men männens långa texter var ändå längre än kvinnornas långa texter. 

Även männens korta texter innehöll fler tecken än kvinnornas korta texter. 

3.3 Variabler för kvantitativ metod 

Vi har undersökt 10 variabler med underliggande variabelvärden (egenskaper) för 

varje analysenhet (recension). Variablerna är som följande: Publikation (Svenska 

Dagbladet, Nöjesguiden, Cinema), Recensentens kön (Man, Kvinna), Recensentens 

namn (totalt 18 namn), Betyg i procent (totalt 10 olika värden), Genre (totalt 12 

olika), Artikelns totala längd (räknat i antal tecken med totalt 14 olika värden i ett 

spann mellan 0 och 3001+ tecken), Utrymme som går åt till att beskriva filmens 

handling/synopsis (14 värden), Utrymme som recensenten använder för egna 
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åsikter/bedömning av filmen (14 värden), Utrymme som recensenten använder för att 

delge fakta (14 värden) och Antal referenser (räknat från 0 till 14 st). 

3.4 Definitioner av variabler för kvantitativ undersökning 

För att kunna genomföra undersökningen måste vi dela upp recensionerna i mindre 

delar. Vi utgick från det retoriska talets delar; exordium, narratio, argumentatio och 

peroratio. I vår undersökning har vi valt att kalla recensionens delar för synopsis, åsikt 

(bedömning), fakta och övrigt. Vi har alltså fyra variabler att kategorisera en 

recension i. Mer om dessa indelningar längre ned. 

 

Det var förvånansvärt få recensioner som inte gick att dela in i dessa fyra delar. I de 

fall vi har varit osäkra har vi gjort indelningen efter, vad vi ser som, delens 

huvudsakliga syfte. Exempelvis i Jeanette Genteles recension av Lånaren Arrietty i 

Svenska Dagbladet 2 november 2011 där hon skriver: 

 

Den som börjat tröttna på all action i animerade filmer för barn kan med fördel gå och se 

denna japanska version av Mary Nortons älskade bok om Lånarna, de pyttesmå människorna 

som ibland bor gömda i våra hus. Här tillåts miljöer och människor utvecklas i sin egen takt 

och äventyren ta den tid de tar.
48

 

 

I exemplet ovan väver Jeanette Gentele samman både synopsis, bedömning och fakta 

i sin recension. Denna del kan alltså bli svår att placera in i en av våra fyra delar. 

Tittar man i stället på ovan citerade stycke som helhet är det huvudsakliga syftet att 

rekommendera filmen med hjälp av den kunskap Gentele besitter. Hon gör en 

inledande bedömning av filmen. Därför delas ovan citerade stycke in i variabeln 

åsikter i vår undersökning.  

3.4.1 Variabeln “Åsikt” 

Vi har valt att inkludera alla former av åsikter och bedömningar  i variabeln “åsikter”. 

Alltså räknas till exempel recensentens åsikt om en viss regissörs tidigare verk till 

denna variabel, även om åsikterna inte handlar om filmen som recensionen har för 

avsikt att berätta om.  

                                                        
48 Gentele, J. Lånaren Arrietty. Svenska Dagbladet. 2011-11-03. http://www.svd.se/kultur/film/film-

lanaren-arrietty_6436060.svd (Hämtad 2011-12-13) 
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3.4.2 Variabeln “Fakta” 

I variabeln fakta har vi räknat de antal tecken i texten som används för att delge 

läsaren fakta. Detta oavsett om faktadelarna är relaterade till filmen eller om de 

används för bedömning eller referenser och dylikt. Som exempel på vad som räknas 

som fakta kan ges Jan Söderqvists inledning på recensionen av Maktens Män i 

Svenska Dagbladet den 3 november 2011 där han skriver: 

 

Häromveckan sade författaren Jonathan Franzen i dessa kulturella spalter [spalterna 

Söderqvist talar om är Svenska Dagbladets kulturdel] att det numera knappast går att skriva en 

intressant roman om amerikansk politik, eftersom denna skulle ha blivit så allomfattande.49 

 

Den information som inleder recensionen har egentligen inte något att göra med 

filmen på annat sätt än att den i ett ord förklarar vad filmen handlar om. Ovan citerade 

stycke är alltså indelat i variabeln fakta. I stället fungerar informationen som en 

inledning till Söderqvist bedömning av filmen, vilket framgår av andra stycket som 

ligger i direkt anslutning: 

 

Det är så dumt att man blir smått förtvivlad. Och Maktens män är ett vältaligt bevis för att 

åtminstone den politiska filmen har hälsan i USA.50 

 

Det här citatet är alltså indelat i variabeln åsikt. 

3.4.3 Variablen “Övrigt” 

I vår undersökning har vi som nämnts ovan valt att lägga till ytterligare en variabel; 

övrigt. I denna variabel räknar vi sådant som vi inte kunnat avgränsa som synopsis, 

åsikt eller fakta. I variabeln övrigt ingår utdrag ur totalt sju texter av de 120 vi har 

undersökt. Det kan handla om fall där det har varit omöjligt för oss att avgöra vad ett 

styckes huvudsakliga funktion är, som följande exempel ur Karoline Erikssons 

recension av Nader och Simin - En separation, i Svenska Dagbladet den 16 september 

2011, där inledningen är följande: 

 

Årets Guldbjörnsvinnare [tyskt filmpris] ger en ovanligt nyanserad bild av det iranska 

samhälle som tvingar människor att gå i kringelkrokar runt religiösa föreskrifter och 

myndigheters förhållningsorder.51 

                                                        
49 Söderqvist, J. “Clooney i högklassigt rävspel”. Svenska Dagbladet. 2011-11-03. 

http://www.svd.se/kultur/film/film-maktens-man_6495944.svd (Hämtad 2011-12-13) 
50 Ibid. 



 

23 
 

 

Här har recensenten presenterat filmen, dess handling och fakta både kring filmen och 

kring det ämne filmen berör i samma stycke. Därför faller ovanstående exempel under 

variabeln “övrigt”. 

 

Inledningen till Victor Schultz recension av A Dangerous Method (som handlar om 

konflikten mellan Carl Jung och Sigmund Freud) i Nöjesguiden den 3 november 2011 

illustrerar ännu ett exempel på delar av recensioner som fallit under variabeln övrigt. 

Inledningen handlar om en film som parodiserar Hollywood: 

 

I Frat Pack-komedin [syftar till en viss grupp manliga komiker] Tropic Thunder varnar 

karaktärsskådespelaren Kirk Lazarus [filmens huvudkaraktär] för att gå ”full retard”. Han 

menar att en roll som sinnessvag kan vara vägen till framgång som seriös skådespelare, men 

att det också är en farlig väg då man riskerar att dra autismen för långt med pajasstämpel som 

följd.52 

 

Inledningen refererar till en annan film och säger ingenting om filmen som blir 

recenserad. Syftet med denna inledning är sedermera att förklara hur recensenten 

upplever Keira Knightleys rollprestation som Sabina Spielrein, vilket får sin 

förklaring i meningen efter: 

 

I David Cronenbergs historiska drama A Dangerous Method balanserar Keira Knightley på 

denna gräns mellan Oscarsnominering och platt fall.53 

 

Då vi inte har kunnat placera den här inledningen i någon av de variabler vi har 

undersökt får denna typ av formulering hamna i variabeln övrigt. Det är alltså ett antal 

tecken i stycket om Tropic Thunder som har kategoriserats som övrigt. I exemplet 

finns också en referens till filmen Tropic Thunder. Mer om hur referenser räknas i 

nästa stycke.  

3.4.4 Variabeln “Referenser” 

Referenser, det vill säga hänvisningar, i vår undersökning räknas i antal, inte i tecken. 

Att till exempel referera till Astrid Lindgren i en recension räknas som en (1) referens. 

                                                                                                                                                               
51 Eriksson, K. “Lyhört om familj på gränsen”. Svenska Dagbladet. 2011-09-16. 

http://www.svd.se/kultur/film/lyhort-om-familj-pa-gransen_6472676.svd (Hämtad 2011-12-13) 
52 Schultz, V. A Dangerous Method. Nöjesguiden. 2011-11-03. 

http://nojesguiden.se/recensioner/film/dangerous-method (Hämtad 2011-12-14) 
53 Ibid. 
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På detta vis blir det även enklare att hantera referensräkningen i den kvantitativa 

analysen.  

 

Vi har valt att räkna alla referenser till liknande filmer, skådespelare som inte är med i 

filmen, medverkandes tidigare filmer och andra kulturella verk (musik, litteratur, 

etcetera). Är filmen baserad på ett litterärt verk räknas även det, förutsatt att 

recensenten nämner detta. Upprepning av samma referenser räknas inte mer än en 

gång. I nedanstående exempel ur Emelie Gunnarssons recension av Fright Night 

räknas båda referenser till Twilight-serien som en referens: 

 

Och Collin [sic!] Farrell är bara ytterst marginellt roligare än sin lika bleka vampyrpolare 

Robert Pattinson. Finns det någon rättvisa i världen sätter Fright Night och den kommande, 

avslutande Twilight-delen punkt för huggtänder och träpålar för åtminstone ett decennium.
54

 

 

Referenserna till Robert Pattinson och till Twilight-serien räknas som en enda referens 

då de båda syftar till samma verk. 

 

I exemplet nedan räknar Jeanette Gentele upp handlingen i de fyra tidigare Final 

Destination-filmerna (en serie filmer med samma tema) utan att direkt nämna dem vid 

namn: 

 

I tur och ordning har de utvalda hittills tillfälligt undkommit en flygkrasch, en seriekrock, en 

skenande bergochdalbana och en biltävling utom kontroll.55 

 

Jeanette Gentele berättar för läsaren om konceptet för den bioaktuella filmen genom 

att kort nämna vad de tidigare fyra filmerna handlat om. Dessa fyra filmer räknas då 

som fyra referenser i vår undersökning eftersom hon refererar till flera tidigare verk. 

 

I en del texter hittar vi referenser som ger en bestämning till en annan referens. Som 

exempel ges följande referens ur Victor Schultz recension av Mysteriet i Mouthe i 

Nöjesguiden den 3 november 2011: 

 

                                                        
54 Gunnarsson, E. Fright Night. Nöjesgudien. 2011-10-12. 

http://nojesguiden.se/recensioner/film/fright-night (Hämtad 2011-12-14) 
55 Gentele, J. Final Destination 5. Svenska Dagbladet. 2011-09-08. 

http://www.svd.se/kultur/film/bio/film-final-destination-5_6315442.svd (Hämtad 2011-12-13) 
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Den kallt belägna staden Mouthe är så grå och själlös att Rolf Lassgård och en rostig Saab 

skulle innebära en färgexplosion för det lilla samhället.56 

 

I ovanstående exempel har vi alltså räknat Rolf Lassgård och den rostiga Saaben som 

en referens då bilen i detta fall syftar till att påminna läsaren att Rolf Lassgårds 

karaktär Kurt Wallander körde omkring i en rostig Saab. Bilen är alltså en bestämning 

till referensen till Rolf Lassgård.  

 

I en del fall har referenserna varit svåra att räkna. Som exempel kan nämnas Jeanette 

Genteles referens i recensionen av Straw Dogs i Svenska Dagbladet den 7 oktober 

2011. Här skriver hon: 

 

Konflikten är densamma som i originalet. Han är en intellektuell glasögonorm, hon byns 

bombnedslag (tänk Arthur Miller och Marilyn Monroe).
57

 

 

I ovanstående fall har vi valt att räkna detta som en referens och inte två, då Jeanette 

Gentele refererar till Arthur Miller och Marilyn Monroe som ett par och inte som två 

skilda individer. Här jämför hon filmens huvudpersoner med hur paret Arthur Miller 

och Marilyn Monroe uppfattades av allmänheten för att förklara för läsaren hur hon 

upplever filmparets relation. I detta fall är det alltså relevant att räkna referensen i 

texten som en. 

3.4.5 Variabeln “Betyg” 

De tre publikationernas betygskalor skiljer sig. Svenska Dagbladet och Nöjesguiden 

använder skalan 1-6 medan Cinema använder skalan 1-5. För att kunna jämföra 

tidningarnas betyg har vi valt att räkna om deras betygsystem till procent vilket ger 

oss en enhetlig skala att göra jämförelserna utifrån. Till exempel blev högsta betyget 

(5 för Cinema och 6 för de andra två tidningarna) omvandlat till 100% och det lägsta 

betyget omvandlat till 16,7% för Svenska Dagbladet och Nöjesguiden och 20% för 

Cinema. För att sedan räkna ut snittbetyg för vissa filmgenrer fick vi addera alla 

procentbetyg från en genre och sedan dividera detta med antalet recensioner som 

adderats. Då fick vi ett genomsnittligt procentbetyg som vi sedan kunde omvandla till 

betygskalan 1-10 (till exempel 10% = 1 och 100% = 10). Ponera att samma film fått 

                                                        
56 Schultz, V. Mysteriet i Mouthe. Nöjesguiden. 2011-11-03. 

http://nojesguiden.se/recensioner/film/mysteriet-i-mouthe (Hämtad 2011-12-14) 
57 Gentele, J. “Lika obehaglig som 1971”. Svenska Dagbladet. 2011-10-07. 

http://www.svd.se/kultur/film/lika-obehaglig-som-1971_6530888.svd (Hämtad 2011-12-13) 
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tre olika betyg i de tre tidningarna, en etta (16,7%)  i Nöjesguiden, en tvåa (33,4%) i 

Svenska Dagbladet och en tvåa (40%) i Cinema. Dessa adderas för att sedan divideras 

med 3 (antal betyg). Svaret man får är 30,3% vilket kan avrundas till 30% och 

motsvarar i sin tur betyget 3 på en skala från 1 till 10. Se Bilaga 3 för exakta 

uträkningar.  

3.5 Kvalitativ metod 

När vi gjorde den kvalitativa analysen valde vi utifrån vår materialkännedom de 

recensioner som är representativa för hur män och kvinnor skriver i vårt material. Vi 

valde ut två texter skrivna av män och två skrivna av kvinnor i varje tidning, vilket 

gav oss totalt 12 texter att undersöka, alltså 10% av urvalet på 120 texter. Alla 12 är 

relativt långa texter. I den kvalitativa analysen har vi utgått ifrån resonemang i kapitel 

2.3 och 2.4. 

3.6 Bortfall 

Av de totalt 31 recensionerna som föll bort var 27 av dem dokumentärfilmer. Vi 

valde, av tidigare nämnda och diskuterade skäl, att exkludera dokumentärer ur vår 

forskning då vi ansåg att de bland annat inte bedöms på samma sätt och utifrån 

samma premisser som andra filmer. När vi gjorde insamlingen av vårt material förde 

vi in dokumentärerna i ett bortfallsdokument och började fundera på om det är flest 

män eller kvinnor som recenserar dokumentärer. Vi kunde se i protokollet att ungefär 

lika många män som kvinnor recenserade dokumentärer med undantag för Cinema 

där männen var i klar majoritet.  

 

Orsakerna till varför ytterligare fyra filmer blev bortfall varierade, men huvudorsaken 

till alla fyra var att något har blivit fel när webbredaktörerna publicerat texterna. Tre 

av de fyra texterna hittade vi i Svenska Dagbladet och en i Nöjesguiden. Recensentens 

namn på Svenska Dagbladets text om Cowboys & Aliens saknades och därför kunde 

vi inte sortera in texten under manligt eller kvinnligt.
58

 Texten om Tower Heist bestod 

bara av en synopsis-beskrivning och inget som enligt recensions-definitionen var 

skrivet av en recensent.
59

 Texten om Nalle Puh: Nya äventyr i Sjumilaskogen hade 

                                                        
58 Recensent okänd. Yxig action. Svenska Dagbladet. 2011-08-26. 

http://www.svd.se/kultur/film/bio/film-cowboys-aliens_6143301.svd (Hämtad 2011-12-09) 
59 Gentele, J. Tower Heist. Svenska Dagbladet. 2011-11-03. http://www.svd.se/kultur/film/film-tower-

heist_6454764.svd (Hämtad 2011-12-09) 
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flera publiceringsfel, bland annat hade en recensionstext av en annan film hamnat på 

samma sida och det var omöjligt att bedöma vilken text som hörde till vilken 

recension.60 Det bör poängteras att vid tidpunkten för insamling av materialet såg det 

ut som beskrivet, men den sistnämnda texten är nu uppdaterad. Recensionen av 

Svensson, Svensson - I nöd och lust i Nöjesgudien består endast av en mening:  

 

Föräldragenerationen, fuck off.61  
 

Vi ansåg att denna mening inte var tillräcklig för en den analys vi bestämt oss för i vår 

undersökning. 

4. Undersökning: Resultat och analys 

4.1 Resultat av kvantitativ analys 

Som vi skrev i kapitel 3.2 är vår periodicitet något skev då undersökningsperioden av 

naturliga skäl skiljer sig tidningarna emellan. Undersökningen visar att männen har 

skrivit fler texter på kortare tid än vad kvinnorna har gjort. Detta bör sättas i relation 

till att det är fler kvinnor än män som recenserar film på Cinema och Svenska 

Dagbladet medan det är en manlig recensent mer än kvinnliga recensenter på 

Nöjesguiden. Enligt Wiberg var det 2006 ungefär lika många kvinnor och män som 

skriver om film. Men ändå får vi gå längre tillbaka i tiden för att hitta lika många 

texter skrivna av kvinnor som av män. Alltså blir männen i vår undersökningsperiod 

publicerade oftare än kvinnorna. Vad det beror på kan vi inte veta. Det behövs en mer 

omfattande undersökning för att kunna dra någon slutsats om hur det verkligen ser ut. 

Det är inte vårt huvudsakliga syfte att undersöka hur ofta män och kvinnor blir 

publicerade och därför lämnar vi denna diskussion.  

 

I 35 av 120 texter delger recensenten också läsaren fakta av olika slag som är i direkt 

eller indirekt anslutning till filmen. Skillnaden här ligger i att kvinnor har skrivit fler 

texter som innehåller mer fakta än männen har. Vi har också sett en liten skillnad 

                                                        
60 Gentele, J. Nalle Puh - Nya äventyr i Sjumilaskogen. Svenska Dagbladet. 2011-10-20. 

http://www.svd.se/kultur/film/nalle-puh-nya-aventyr-i-sjumilaskogen_6567817.svd (Hämtad 2011-12-

09) 
61 Viita, K. Svensson, Svensson - I nöd och lust. Nöjesguiden. 2011-11-03. 

http://nojesguiden.se/recensioner/film/svensson-svensson-i-nod-och-lust (Hämtad 2011-12-09) 
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mellan manliga och kvinnliga recensenter i hur stor del av texten som går åt till att 

presentera filmens synopsis eller att presentera åsikter. Texter skrivna av män 

innehåller fler tecken som presenterar åsikter men det bör också klargöras, som 

tidigare diskuterats, att fler texter skrivna av män också är aningen längre texter 

generellt. Männen refererar även mer än kvinnorna gör.  

 

En iakttagelse vi har gjort är att enbart 10 filmer som ingick i vår undersökning hade 

en kvinnlig regissör, varav 7 var recenserade av kvinnor. Dessa filmer ingick i sin tur 

i de genrer som kvinnor recenserat majoriteten av. Detta tyder på att det är möjligt att 

könsmärkning inom området fortfarande existerar.  

4.1.1 Filmgenrer som recenserats av respektive kön i Svenska Dagbladet, 
Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 2/3 - 4/11 2011 

 
 

I diagram 4.1.1 ser vi att det bara är män som har recenserat actionfilmer medan 13 

texter i genren familj har recenserats av kvinnor och bara 3 texter av män inom 

samma genre. Det är också något fler texter inom genrerna science fiction/fantasy (9 

mot 3) samt komedier (14 mot 6) som har manliga författare. Genren drama är vår 

undersöknings största genre, det vill säga den genre som flest texter kan kategoriseras 

under (totalt 28 texter). Det är därför intressant att se att den också är nästintill helt 

jämnt fördelad mellan könen.  

 

n = 120 
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4.1.2 Kvinnliga och manliga recensenters betyg omvandlat till procent i 
Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 2/3 - 
4/11 2011 

 
 

I diagram 4.1.2 är betygskalorna i de olika publikationerna omvandlade till procenttal. 

Den övre radens procenttal i diagrammet (16,7 procent till 100 procent) avser 

betygskalorna i Svenska Dagbladet och Nöjesguiden. Den undre radens procenttal 

avser betygskalan i Cinema. Av de 40 recensioner som är skrivna av kvinnor i 

Nöjesguiden och Svenska Dagbladet är 18 försedda med betyget 3 (motsvarande 50,1 

procent i diagrammet). 

n = 120 

SvD & 

Nöjesguiden 

Cinema 

100% 
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4.1.3 Textens längd i antal tecken i filmrecensioner av respektive kön i 
Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 2/3 - 
4/11 2011 

 
 

Diagram 4.1.3 visar att endast 16 av 120 texter är över 2000 tecken långa. Majoriteten 

av texterna är mellan 751 och 1750 tecken (83 av 120 texter). 

 

Mer än hälften av kvinnornas texter är medellånga, inom ett spann av 1001 till 1750 

tecken. Inte lika många av männens texter befinner sig i detta spann. Deras texter 

håller sig snarare i ytterkanterna, dvs. 251 till 1000 tecken samt 1751 till över 3000 

tecken (15 texter, jämfört med kvinnornas 7 i samma spann).  

 

Det är värt att påpeka att Cinema inte har en enda text under 1000 tecken. Hälften av 

Svenska Dagbladets texter är under 1000 tecken och majoriteten av Nöjesguidens 

texter ligger mellan 750 och 1000 tecken.  

 

Genomsnittslängden för en recension skriven av en man i vårt material är 1394 

tecken, medan genomsnittslängden för en kvinna i materialet är 1271 tecken. Männen 

skriver alltså längre texter än kvinnorna. 

  

n = 120 
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4.1.4 Antal tecken som används till åsikter i filmrecensioner av respektive 
kön i Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 
2/3 - 4/11 2011 

När recensenterna skriver kortare texter (upp till 1000 tecken) består ofta nästan hela 

texten av åsikter. Detta gäller alla tidningarna men främst Nöjesguiden.  

 

 

Diagram 4.1.4 visar att över en tredjedel av kvinnornas texter (23 av 60) innehåller 

751-1000 åsiktstecken.  

 

Nästan exakt en tredjedel av männens texter (19 av 60) innehåller 501-750 

åsiktstecken. Det är möjligt att en majoritet av dessa kortare texter tillhör 

Nöjesguiden, både på männens och kvinnornas sida. 

 

Genomsnittslängden för antalet tecken som används till åsikter av männen i vårt 

material är 892 tecken, medan genomsnittslängden för hur många tecken som används 

till åsikter av kvinnor i materialet är 832 tecken. Enligt vår uträkning består männens 

texter i genomsnitt av 64% åsikter, medan samma siffra för kvinnorna är 65%. (Se 

Bilaga 3.) Vi är medvetna om att det inte är någon stor skillnad. 

n = 120 
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4.1.5 Antal tecken som används till synopsis i filmrecensioner av respektive 
kön i Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 
2/3 - 4/11 2011 

 
 

Diagram 4.1.5 visar att männen i vårt material skriver mer om synopsis i längre texter 

än vad kvinnorna gör.  

 

Om vi ser till genomsnittslängden för antalet tecken som används till synopsis har 

männen i vårt material 421 tecken, medan genomsnittslängden för hur många tecken 

som används till synopsis av kvinnor i materialet är 339 tecken. Staplarna i 

ovanstående diagram som representerar 0 och 251-500 tecken är högre på kvinnornas 

sida. Detta drar ned deras genomsnittslängd eftersom värdet på staplarna är lågt. 

n = 120 
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4.1.6 Antal tecken som används till fakta i filmrecensioner av respektive kön 
i Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 2/3 
- 4/11 2011 

 
 

Diagram 4.1.6 visar att faktamaterial förekommer i få filmrecensioner överlag (se de 

första staplarna). Som vi kan se i de två sista staplarna (251-500 och 501-750) lägger 

kvinnorna i vårt material bevisligen en aning mer fakta i sina recensioner än männen.  

 

Genomsnittslängden för antalet tecken som används till fakta av männen i vårt 

material är 61 tecken, medan genomsnittslängden för hur många tecken som används 

till fakta av kvinnor i materialet är 91 tecken. 

4.1.7 Antal referenser som används i filmrecensioner av respektive kön i 
Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema i vår undersökningsperiod 2/3 - 
4/11 2011 

Diagram 4.1.7 visar att fler kvinnor i vårt material använder få referenser medan fler 

män använder många referenser. Endast 14 av kvinnornas texter innehöll tre 

referenser eller fler, medan 28 av männens texter innehöll tre referenser eller fler. 

Totalt har männen använt 196 referenser i 60 texter, medan kvinnorna har använt 

totalt 109 referenser i 60 texter. I snitt har männen använt ungefär en referens mer per 

text än kvinnorna. Vi diskuterar hur referenser används i kapitel 4.3. 

 

n = 120 
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4.2 Analys av kvantitativ metod 

Både kvinnor och män i vår undersökning, oaktat tidning de skriver för, bygger upp 

sina recensioner genom att först återberätta handlingen och sedan presentera och 

argumentera för deras åsikt om filmen, alltså ganska likt det retoriska talets 

uppbyggnad. I diagram 4.1.4 samt i uträkningen av hur mycket av recensenternas 

texter som består av åsikter (Bilaga 3) fann vi att det bara skiljer 1 procent mellan hur 

många tecken männen och kvinnorna i vår undersökning använder för att uttrycka 

åsikter. Trots att männen i vårt material har skrivit 15 texter i det övre spannet (1751-

3001+ tecken) och kvinnorna bara 7 texter i samma spann lägger männen generellt 

sett lika mycket utrymme på att delge sina åsikter. Genomsnittsdisponeringen av 

texterna verkar vara ungefär den samma oavsett hur korta eller långa texterna är.  

 

Enligt våra uträkningar (se Bilaga 3) kan vi se att män och kvinnor generellt sätter 

ungefär samma betyg på samma genrer. Man kan därför anta att det inte finns stöd i 

vår undersökning för McCreadies teori om att män och kvinnor uppfattar film på olika 

sätt. Visserligen kan det också vara så att teorin stämmer men att kvinnor och män 

sätter samma betyg inom samma genrer på grund av olika orsaker. Den enda genre 

där betygssättningen skiljer nämnvärt är science fiction/fantasy, där män sätter högre 

betyg än kvinnor. Givetvis kan det skilja sig i genren action också, men det kan vi inte 

se i undersökningsmaterialet eftersom kvinnorna inte betygsatt eller recenserat några 

filmer inom den genren.  

n = 120 
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4.3 Resultat och analys av kvalitativ analys 

Efter den kvalitativa analysen kan vi se att både männen och kvinnorna i vårt material 

använder sig av de klassiska retoriska greppen ethos, pathos och logos för att övertyga 

läsaren, däremot skiljer sig sättet de använder dessa retoriska grepp något män och 

kvinnor emellan.  

 

Kvinnor i vårt material är generellt mer beskrivande i sitt sätt att författa recensioner. 

Att kvinnorna är mer beskrivande kan handla om att motivera en åsikt med hjälp av 

en beskrivning. Caroline Ringskog Ferrada-Noli skriver i Nöjesguiden följande om 

filmen Lånaren Arrietty: 

 

På samma sätt som min största önskan som barn var att vara blond, flippar [här menar 

recensenten att manusförfattaren har en barnslig dröm som i filmen får gå överstyr] han med 

engelska villor, schweiziska byar och kalufser i cendré som om det inte fanns någon 

morgondag.62 

 

Här förklarar recensenten sitt resonemang genom att jämföra detta med ett personligt 

minne. När kvinnor refererar är de också mer måna om att publiken ska förstå 

referensen till skillnad ifrån männen som i större utsträckning räknar upp referenser 

och endast i ett fåtal recensioner förklarar dem. Jeanette Gentele recenserar filmen En 

enkel till Antibes med följande referens i Svenska Dagbladet: 

En enkel till Antibes kan ses som Richard Hoberts [filmens regissör] egen version av 

Strindbergs vandringsdrama Till Damaskus, alltså en uppgörelse med och rannsakan av ett 

förfelat liv.
63

 

 

Jeanette Gentele drar paralleller till Strindbergs Till Damaskus och förklarar sin 

referens i efterföljande mening. Det kan jämföras med recensionen av Huvudjägarna i 

Cinema av Stefan Nylén där han skriver: 

 

Tänk No Country For Old Men, och du är helt rätt ute.
64

 

 

                                                        
62 Ringskog Ferrada-Noli, C. Lånaren Arrietty. Nöjesguiden. 2011-10-12. 

http://nojesguiden.se/recensioner/film/lanaren-arrietty (Hämtad 2011-12-14) 
63 Gentele, J. “Tidlös Taube på rymmen”. Svenska Dagbladet. 2011-09-30. 

http://www.svd.se/kultur/film/tidlos-taube-pa-rymmen_6512368.svd (Hämtad 2011-12-13) 
64 Nylén, S. Huvudjägarna. Cinema. 2011-11-04. http://www.cinema.se/recensioner/huvudjagarna 

(Hämtad 2011-12-14) 
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Man bör ha i åtanke att målgruppen skiljer sig något mellan tidningarna och att det 

därför kan tänkas vara mer motiverat att förklara en referens i Svenska Dagbladet än i 

Cinema då målgruppen för Cinema är något snävare.  

 

Männen och kvinnorna i vår undersökning avslutar sina recensioner på olika vis. Jan 

Lumholdt avslutar en av sina mer kritiska texter i Svenska Dagbladet så här: 

 

Det bygger för övrigt på teaterpjäsen Svensson Svensson på semester från 1937… förlåt, 2009. 

Pensionat Paradiset var det som gjordes 1937. Och den är ju rolig.
65

 

 

Detta kan jämföras med hur Malena Jansson avslutar en av sina recensioner i samma 

tidning på det här viset:  

 

En Jane Eyre som nästan är så ändlöst spännande, mångbottnad och i alla avseenden stark som 

Charlotte Brontës egen.
66

 

 

Man kan även applicera en annan egenskap på manligt skrivande med hjälp av 

ovanstående exempel av Jan Lumholdt. Män skriver med den så kallade lågstilen 

(kraftuttryck, slang och talspråk) oftare än kvinnor. Det vill säga, Jan Lumholdt bland 

andra kommer med starka påståenden, särskilt när han anser att filmen är dålig (detta 

är något som är tydligt för både män och kvinnor i recensioner där de upplevt filmen 

som dålig, men mer framträdande i männens recensioner). Män använder språket för 

att roa publiken och gör detta med lågstilen, bland annat för att stärka sin trovärdighet 

(ethos). Kvinnor riktar sig snarare till läsarens pathos för att stärka sitt ethos, som till 

exempel när Desirée Hansson skriver om filmen Footloose i tidningen Cinema: 

 

Om du som jag tyckte att handlingen om en småstad där det är strikt förbjudet att dansa kändes 

lite sval då, så är konceptet kanske ännu mer förlegat idag.
67

 

 

Desirée Hansson skriver inte ut om hon tycker konceptet är mer förlegat idag eller 

inte, det är upp till läsaren. I stället försöker hon att få med läsaren på samma spår 

                                                        
65 Lumholdt, J. “Lätt att hålla sig för skratt”. Svenska Dagbladet. 2011-10-13. 

http://www.svd.se/kultur/film/bio/film-svensson-svensson-i-nod-och-lust_6418596.svd (Hämtad 2011-

12-13) 
66 Jansson, M. “Andlöst tät passion”. Svenska Dagbladet. 2011-09-16. 

http://www.svd.se/kultur/film/andlost-tat-passion_6472648.svd (Hämtad 2011-12-13) 
67 Hansson, D. Footloose. Cinema. 2011-11-02. http://www.cinema.se/recensioner/footloose (Hämtad 

2011-12-14) 
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som hon själv genom att skapa igenkänning och vi-känsla med läsaren. Jämför det 

med att Jan Lumholdt skriver hur en film är roligare än en annan utan att ge läsaren en 

chans att bedöma nivån på humorn själv.  

 

Både männen och kvinnorna i undersökningsmaterialet använder pathos som retoriskt 

grepp för att övertyga läsaren att tycka som dem. Man kan dock se en tydlig skillnad i 

hur männen och kvinnorna gör detta. Kvinnorna låter läsaren avgöra om denne 

kommer att dela recensentens åsikt. Kvinnorna skapar ett förhållande till läsaren 

genom att använda sig av ord som riktar sig till läsarens känslor (pathos), såsom 

exempelvis “man”, “förvånansvärt”, “faktiskt” och dylikt. Detta syns tydligt i Desirée 

Hanssons recension av Footloose både i exemplet ovan och lite längre in i 

recensionen där hon skriver: 

 

Footloose är en ganska lättsmält film, men om man lägger manken till blir det en mycket 

trevlig upplevelse som kan locka både till skratt och tårar.68 

 

Recensenten riktar sig här till publikens pathos, hon vill få publiken att känna som 

hon utan att tala om för dem hur de ska känna inför filmen. Männen i vår 

undersökning ger inte publiken samma utrymme att själva få en uppfattning om hur 

de kommer uppleva filmen, vilket illustreras i Stefan Nyléns recension av 

Huvudjägarna, också ur tidningen Cinema:   

 

Nesbøs historia är så pass oberäknelig att du aldrig upphör att överraskas – eller 

överrumplas, om du så vill. Huvudjägarna vänder och vrider på varje kliché. Den skruvar 

upp tempot när du inte trodde det var möjligt. Du tappar hakan mer än en gång.69 

 

Exemplet är talande för hur männen har en mer bestämd framtoning och talar snarare 

om för läsaren hur denne kommer uppleva filmen.  

 

Männen och kvinnorna i vårt material skapar också vi-känslan med publiken på lite 

olika sätt. Kvinnorna använder oftare personliga minnen, erfarenheter, åsikter eller sig 

själva som exempel för att skapa förhållandet till läsaren. Männen skapar förhållandet 

genom att dra paralleller till upplevelser och liknande som inte direkt har med film att 

                                                        
68 Ibid. 
69 Nylén, S. Huvudjägarna. Cinema. 2011-11-04. http://www.cinema.se/recensioner/huvudjagarna 

(Hämtad 2011-12-14) 
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göra. Som exempel på detta kan Teresa Axners recension av Tanyas sista resa i 

Cinema och Mattias Dahlströms recension av En dag, också i Cinema, ges: 

 

Jag älskade den här filmen, men med min helhjärtade rekommendation vill jag skicka en 

varning: Det kommer långa, tysta scener. Det kommer monologer på ryska om olika sätt att 

tappa livslusten. Lider du den minsta risk att drabbas av akut dödsångest – se en trevlig 

komedi i stället.70 

 

Teresa Axner skapar vi-känsla med publiken genom att berätta hur hon kände inför 

filmen och tar in publiken i texten genom att ge dem en rekommendation. I Mattias 

Dahlströms text nedan ägnas ett helt stycke att först redovisa hur sportjournalistiken 

visar helgens snyggaste fotbollsmål men också de värsta missarna, detta kopplar han 

sedan till vår kulturkonsumtion överlag och avslutar med att direkt koppla det till 

filmen som ska recenseras: 

 

En dag är på sätt och vis den filmiska motsvarigheten till att stå två meter från mållinjen med 

bollen vid fötterna, målet är vidöppet, inte en motståndare på tio meters avstånd – och ändå 

bara träffa ribban.71 

 

Mattias Dahlström har här skapat vi-känsla med publiken genom att dra paralleller till 

fotboll och får med sig den delen av publiken som kan känna igen sammanhanget.  

 

I detta material finns det bevisligen skillnader i hur män och kvinnor författar 

filmrecensioner men längre än så här kommer vi inte. För att komma fram till något 

mer konkret behöver vi göra en ny och mer omfattande undersökning. 

5. Diskussion, slutsatser och reflektioner 

5.1 Diskussion om resultat 

När det gäller genrer har vi också här sett en ganska tydlig skillnad mellan könen. 

Enligt alla tidningar delar man ut en lista på de filmer som ska recenseras och sedan 

får recensenterna anmäla intresse för vilka filmer de vill recensera. Efter diskussion 

fördelas filmerna sedan. Är det alltså så att männen hellre recenserar science 

                                                        
70 Axner, T. Tanyas sista resa. Cinema. 2011-10-14. http://www.cinema.se/recensioner/tanyas-sista-

resa (Hämtad 2011-12-14) 
71 Dahlström, M. En dag. Cinema. 2011-10-14. http://www.cinema.se/recensioner/en-dag (Hämtad 

2011-12-14) 



 

39 
 

fiction/fantasy och actionfilmer än kvinnor? Väljer kvinnor att recensera familjefilmer 

eller romantiska filmer?  

 

Kvinnor recenserar ofta filmer regisserade av kvinnor. Det kanske kan förklaras 

genom att filmerna kategoriserats i genrer som kvinnor ofta recenserar (romantik, 

drama, familj). Även om vi inte använt oss av exakt samma urval som Charlotte 

Wiberg gjorde i sin studie har vi kommit fram till ungefär samma resultat. Det vill 

säga vilka genrer kvinnor och män vanligtvis recenserar. 

 

Både kvinnorna och männen i vårt material skapar ett förhållande till läsaren genom 

att referera till sina egna minnen och känslor. De riktar sig båda till läsarens pathos för 

att bygga upp sin auktoritet som recensent och skapa detta förhållande till läsaren. 

 

Kvinnorna i vårt material använder ofta uttryck som “man kan tycka” eller “jag 

upplevde”. Männen talar snarare om för läsaren vad denne ska tycka. Att använda sig 

av uttryck som ”man kan tycka” eller ”jag upplevde” kan också vara ett sätt att bjuda 

in läsarna eller resonera kring filmen. Det kan också vara en strategi rent retoriskt för 

att positionera sig. Det kan handla om att kvinnor försöker skapa en överenskommelse 

med läsaren. Det ligger dock utanför vår studie att diskutera denna eventuella strategi 

ytterligare eftersom en undersökning inom fler områden än bara filmkritik då bör 

göras.  

 

Kvinnorna är mer beskrivande och förklarar referenser eller motiverar tydligt sina 

åsikter jämfört med männen som kan presentera åsikter eller referera utan att motivera 

eller förklara sig. Kopplar man detta till Forsers teori om förhållandet mellan kritiker 

och läsare kanske manliga recensenter är mer övertygade om att förhållandet kritiker–

läsare är befäst, medan kvinnliga recensenter är mer måna om att bygga detta 

förhållande och inte lika övertygade om att detta redan finns.  

 

Männens referenser är som tidigare nämnts mer rakt på sak och förklaras sällan av 

recensenten. Detta kan vara exkluderande i och med att läsaren kanske inte är bekant 

med referenserna som ges och om de inte förklaras finns en risk att recensenten tappar 

läsaren. Men att rada upp referenser kan också vara inkluderande. Läsaren kan få en 

känsla av kunskap och igenkänning. Att förklara sina referenser, som kvinnorna ofta 
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gör, kan vara inkluderande eftersom läsaren då förstår sammanhang och perspektiv 

bättre.  

 

När recensenten anser att en film är riktigt dålig sätter sig han eller hon gärna över 

verket, det handlar oftast om att göra sig lustig över en film på ett eller annat vis. Det 

vi ser är ett av Forsers kriterier, självcentreringen, som medför att recensenten tar över 

texten. Recension handlar då inte längre om att bedöma en film och berätta huruvida 

en film är sevärd eller ej. I stället har recensionen blivit en typ av underhållning som 

både recensent och läsare kan njuta av. Detta är i sin tur så kallad lågstil där texten 

roar läsaren med ett enkelt och arrogant språk. Självcentrering är något som gäller för 

både männen och kvinnorna i vårt material.  

 

Vi har i tidigare kapitel nämnt och fört en kort diskussion kring hur det komprimerade 

formatet spelar roll för hur recensioner författas. Recensenter får anpassa textens 

längd och form efter hur mycket utrymme som finns att tillgå. I dag är det därför 

mycket svårare att upptäcka och dela in en recension i tydliga delar som exempelvis 

synopsis, åsikt och fakta. Detta är något vi har stött på i en del fall under vår 

kvantitativa undersökning. Som nämnts har vi, i en del recensioner (cirka 20 texter), 

haft svårt att avgöra vad som kan tänkas vara vad när recensionen är så pass 

komprimerad och där flera av dessa delar vävs in i varandra. I dessa fall har vi, som 

nämnts, fått göra en avvägning eller en tolkning av innehållet. Problemet med att 

tolka innehåll är förstås det faktum att olika personer kan tolka texter på många olika 

sätt. Trots att formatet för recensioner numera är kortare och mer komprimerat kunde 

vi ändå se att de flesta recensenter i vår undersökning gjort en uppdelning av 

innehållet i sina texter. Sju av texterna innehöll meningar eller stycken som inte gick 

att dela in i någon av våra variabler, inte ens med ovan nämnda avvägning. Vi fick 

således använda variabeln ”övrigt”. 

 

Vad gäller recensionernas längd i de olika tidningarna har Nöjesguiden de kortaste 

texterna, medan Cinema har de längsta och Svenska Dagbladet varierar längden på 

sina texter. Detta beror helt enkelt på vilken typ av publikation tidningen är och i sin 

tur vilken målgrupp den har. I en morgontidning är det ganska naturligt att utrymme 

varierar beroende på vad det andra materialet i tidningen består av och vilken typ av 

film det handlar om. I en månadstidning som enbart skriver om film är det också 
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naturligt att texterna blir längre eftersom man vill lägga mer tid på att utvärdera och 

belysa varje film. En gratistidning som Nöjesguiden handlar mer om underhållning 

och snabba tips för de som vill få en bra överblick av biografernas aktuella utbud, 

därför är det logiskt att deras texter är de kortaste.  

 

Svenska Dagbladets recensenter använder sig av mellanstil, som sig bör av en 

nyhetsbaserad morgontidning. Nöjesguiden innehåller klart mer jargong, svordomar 

och talspråk, alltså lågstil. Cinemas recensenter använder sig av mellanstil och skriver 

med ett mer lättillgängligt språk än en nischad tidning brukar ha. Detta kan givetvis 

bero på flera olika faktorer, men en tanke är att det handlar om den svenska 

marknaden. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många filmintresserade läsare i 

Sverige, i alla fall inte av de som är intresserade av att läsa om film i tidningsformat. 

Och de som faktiskt är filmintresserade köper antagligen brittiska filmtidningar, som 

är de största i genren (Total Film, Empire och Little White Lies till exempel). Vi antar 

att Cinema har anpassat språket för att de ska få en så bred målgrupp som möjligt.  

5.2 Slutsatser 

Den kvantitativa metoden visar att männens texter är längre än kvinnornas. Kvinnorna 

dominerar genrerna familj och romantik, medan endast män har recenserat 

actionfilmer. Männen använder sig av fler referenser än kvinnorna.  

 

Den kvalitativa metoden visar att kvinnorna är mer förklarande i sitt sätt att skriva och 

skapar förhållandet till läsaren genom igenkänning och känslor. Männen har en rakare 

ton och förklarar sällan sina referenser.  

 

Trots att tidningen Cinema alltid har försökt att hålla en jämn könsfördelning bland 

recensenterna på tidningen och är väldigt medvetna om jämställdhetsfrågor är det värt 

att notera att männen i vår undersökning har tagit mer utrymme att författa sina texter 

på än vad kvinnorna har. Männen skriver längre recensioner än kvinnorna. På de 

andra tidningarna ser det mer jämlikt ut. Nöjesguidens texter, som generellt är korta, 

skiljer sig lite mellan kvinnor och män på det sätt att det finns tre texter skrivna av 

kvinnor som är längre än alla männens texter. Men trots det generellt sett korta och 

komprimerade formatet består recensionerna ofta av delarna ”synopsis” och ”åsikt”. 
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För att jämföra kvinnors och mäns betygssättning inom specifika genrer fick vi räkna 

ut deras snittbetyg inom varje genre. Utöver faktumet att män sätter något högre betyg 

inom genren science fiction/fantasy än kvinnor fann vi inga större skillnader.  

5.3 Reflektioner och förslag till vidare forskning 

Skillnaderna mellan de tre publikationerna som vi har valt att ha med i vår 

undersökning är den frågeställning som varit svårast att besvara. Vi insåg under 

arbetets gång att formatet i Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och Cinema skiljer sig så 

pass mycket åt att det är svårt att jämföra hur formatet i sig påverkar recensenterna. 

Att sedan ta det till nivån där man jämför manligt och kvinnligt gör det ännu mer 

komplicerat. Vi har försökt att besvara denna frågeställning så bra som möjligt.  

 

Att svara på vilka skillnader och likheter det finns i hur män och kvinnor författar sina 

texter visade sig vara svårare än vi trodde. Många av de retoriska grepp som vi valt att 

ha som delfrågor går nämligen in i varandra på samma sätt som recensenternas 

bedömningar ibland går in i beskrivningen av filmens synopsis. Exempelvis används 

pathos både för att skapa ett förhållande till läsaren och för att stärka recensentens 

auktoritet. Därför blev det lite svårt att göra den kvalitativa analysen.  

 

Vi kanske hade tjänat på att inkludera en ytterligare tidning i undersökningen, eller 

jämfört enbart morgontidningar (till exempel Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

Göteborgs-Posten och Sydsvenskan). Eftersom vi har undersökt tre olika typer av 

tidningar kan det vara så att recensenterna skriver annorlunda inte beroende på kön 

utan beroende på riktlinjer från tidningens redaktion. Vi kunde ha gjort ett diagram 

där man kunde se alla datum som recensenterna blivit publicerade på. Där kunde man 

till exempel fått en bättre överblick av hur frekvent männen respektive kvinnorna blev 

publicerade. 

 

Kanske hade det underlättat att jämföra exakt samma filmer, på det sätt som Charlotte 

Wiberg gjorde i sin undersökning, för att kunna dra mer generella slutsatser utifrån 

genusperspektivet. Wiberg använde sig också av 120 texter, det vill säga 30 filmer, 

men vi funderar på om resultatet skulle se annorlunda ut om man har ännu fler, 

kanske dubbelt så många. Vårt urval kunde även ha varit ett systematiskt strategiskt 



 

43 
 

urval där vi till exempel kunde ha valt en film från varje månad tills vi kom upp i ett 

visst antal filmer, i stället för att välja de senaste 40 texterna från varje tidning.  

 

Det vore intressant att forska vidare kring de fyra kritikerprofilerna som Wiberg 

presenterar och som diskuterades i kapitel 2.5 av denna uppsats. Beroende på vilken 

kritikerprofil recensenten kan tänkas tillhöra är det möjligt att den skriver på ett visst 

sätt. Till exempel kanske akademikerna använder sig av högstilen mer än 

kulturskribenterna. Skribenter som tillhör populärkulturprofilen kanske skriver för 

mer nischade tidningar som Nöjesguiden och Cinema och kanske använder sig mer av 

låg- eller mellanstilen.  

 

Då Cinema hävdar att man strävar efter en jämn könsfördelning på redaktionen är det 

kanske intressant att undersöka hur det ser ut på andra redaktioner. Är det fler män 

som recenserar dokumentärer och hur förhåller det sig till hur könsfördelningen ser ut 

på redaktionen? Och eftersom kvinnorna i vår undersökning oftare skrivit om 

romantiska filmer är vi nyfikna på om det är så att de väljer att göra det. Ett förslag till 

vidare forskning är att undersöka vilka genrer manliga och kvinnliga filmrecensenter 

väljer att recensera.  

 

När vi väl kom igång med vår forskning dröjde det inte länge förrän vi insåg hur brett 

ämnet filmkritik är och hur komplexa jämförelser man måste göra. Oavsett om det 

handlar om att jämföra betygssystem eller recensioner i allmänhet är det ett brett 

ämne. Vi märkte tidigt att vi var tvungna att bena ut en hel del begrepp och definiera 

på vilket sätt vi hade valt att tolka dessa begrepp för att genomföra vår undersökning. 

Vi har i tidigare kapitel diskuterat problematiken när det gäller filmgenrer och 

betygssystemet, vilka kan se olika ut beroende på land och typ av tidning. Även om vi 

och många andra har diskuterat problematiken kring dessa bitar anser vi att ämnet 

ständigt är aktuellt att undersöka då filmindustrin utvecklas hela tiden, vilket föder 

ännu fler genrer och crossovers.  

 

Ett möjligt problem med vår undersökning är att vi båda är intresserade av film och 

därför har vissa förkunskaper inom området. Jargong, namn och annan kunskap om 

film som är självklara för oss kanske inte är det för andra. Detta är något vi har varit 

medvetna om från början och därför har vi försökt förklara så mycket som möjligt. 
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Undersökningen har varit oberoende i den mening att ingen av oss är anställd av 

någon av de tre publikationer vi har undersökt. Vi skriver inte heller om film för 

någon annan arbetsgivare och vi har inga personliga relationer till någon av de 

recensenter som undersökts. Ett etiskt dilemma vi funderat på är om recensenternas 

namn ska förekomma i uppsatsen. Vi resonerade som så att eftersom varje citat och 

referens hänvisar till en viss recension kan den som tar del av uppsatsen ändå ta reda 

på vem som skrivit vad.  

 

Vi har försökt att i så stor mån som möjligt resonera kring definitionerna till den 

kvalitativa undersökningen och definiera samt motivera våra variabler till den 

kvantitativa undersökningen. Vi är medvetna om att det är problematiskt att tolka 

texter vid kvalitativa och kvantitativa undersökningar och att det på grund av detta 

kan bli svårt för andra forskare att göra om vår undersökning. 

 

För att kunna göra en generalisering utifrån vårt material om huruvida kvinnor och 

män skriver filmrecensioner på olika vis bör man göra en djupare och mer omfattande 

undersökning på ett större material. Man bör även komplettera en sådan undersökning 

med exempelvis intervjuer. Vi har endast skrapat på ytan av detta ämne och anser 

därför att det kan vara intressant att fortsätta undersöka hur män och kvinnor skriver 

filmrecensioner samt hur det skiljer sig redaktioner emellan i Sverige.  
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Hansson, Desirée. Our Idiot Brother. Cinema. 2011-10-28. http://www.cinema.se/recensioner/our-idiot-brother (Hämtad 

2011-12-14) 

Hansson, Desirée. Tower Heist. Cinema. 2011-11-02. http://www.cinema.se/recensioner/tower-heist (Hämtad 2011-12-14) 

Jansson, Malena. “Andlöst tät passion”. Svenska Dagbladet. 2011-09-16. http://www.svd.se/kultur/film/andlost-tat-

passion_6472648.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Jansson, Malena. Fright Night. Svenska Dagbladet. 2011-10-13. http://www.svd.se/kultur/film/fright-night-svd-1-c-013-

kul-1-svdse_6549499.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Jansson, Malena. Savannens hjältar. Svenska Dagbladet. 2011-09-30. http://www.svd.se/kultur/film/savannens-

hjaltar_6512518.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Jansson, Malena. “Svindlande sagoäventyr”. Svenska Dagbladet. 2011-10-27. http://www.svd.se/kultur/film/svindlande-

sagoaventyr_6587536.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Jansson, Malena. Vem är var?. Svenska Dagbladet. 2011-10-07. http://www.svd.se/kultur/film/bio/filmtrailer-vem-ar-

var_6527088.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Larsson, Elin. Lånaren Arrietty. Cinema. 2011-11-02. http://www.cinema.se/recensioner/lanaren-arrietty (Hämtad 2011-

12-14)  
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benefits_6472664.svd (Hämtad 2011-12-14) 
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roar_6549497.svd (Hämtad 2011-12-13) 

Söderbergh Widding, Astrid. “Gastkramande samtidskritik”. Svenska Dagbladet. 2011-11-03. 
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Bilaga 1 – Variabler för kvantitativ undersökning 
- V1 Publikation 

 1 Svenska Dagbladet 

 2 Nöjesguiden 
 3 Cinema 

 

- V2 Recensentens kön 

1  Man 

2 Kvinna 

 

- V3 Recensentens namn 

 1 Jeanette Gentele (Svenska Dagbladet) 
 2 Astrid Söderbergh Widding (Svenska Dagbladet) 

 3 Jan Lumholdt (Svenska Dagbladet) 

 4 Jan Söderqvist (Svenska Dagbladet) 
 5 Malena Jansson (Svenska Dagbladet) 

 6 Karoline Eriksson (Svenska Dagbladet) 

 7 Kristoffer Viita (Nöjesguiden) 
 8 Victor Schultz (Nöjesguiden) 

 9 Amat Levin (Nöjesguiden) 

 10 Emelie Gunnarsson (Nöjesguiden) 
 11 Caroline Ringskog Ferrada-Noli (Nöjesguiden) 

 12 Stefan Nylén (Cinema) 

 13 Mattias Dahlström (Cinema) 
 14 Stefan Malmqvist (Cinema) 

 15 Elin Larsson (Cinema) 

 16 Teresa Axner (Cinema) 
 17 Desirée Hansson (Cinema) 

 18 Rosie Gibson (Cinema) 

 

- V4 Betyg i procent 

 16,7% = 1 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 

 20 % = 1 (Cinema) 
 33,4% = 2 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 

 40% = 2 (Cinema) 

 50,1% = 3 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 
 60% = 3 (Cinema) 

 66,8% = 4 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 

 80% = 4 (Cinema) 
 83,5% = 5 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 

 100% = 5 (Cinema) 

 100% = 6 (Svenska Dagbladet, Nöjesguiden) 
 

- V5 Genre 

 1 musikal (sång och dans) 

2 komedi (fysisk och verbal humor) 

3 romantik (kille möter kille, tjej möter kille, osv.) 

4 biografi (livshistorier) 
5 västern (cowboys) 

6 action (våld, krig) 

7 thriller (spänning på hög nivå, mysterium) 
8 skräck (monster, spöken, chockerande effekter) 

9 science fiction/fantasy (vetenskaps- och eller framtidsrelaterade, specialeffekter) 

10 kriminal (poliser, tjuvar) 
11 familj (äventyr, barnvänliga, tecknade eller animerade) 

 12 drama (realistiska karaktärer och förhållanden) 

 

- V6-9 Följande variabler har alla mätts med samma spann av variabelvärden i antal tecken: Artikelns totala längd (antal 

tecken), - Utrymme som går åt till att beskriva filmens synopsis (antal tecken), - Utrymme som recensenten använder för 

egna åsikter (antal tecken), - Utrymme som recensenten använder för att delge fakta (antal tecken) 
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1 0 

2 1-250 

3 251-500 

4 501-750 

5 751-1000 
6 1001-1250 

7 1251-1500 

8 1501-1750 
9 1751-2000 

10 2001-2250 

11 2251-2500 
12 2501-2750 

13 2751-3000 

14 3001+ 
 

- V10 Antal referenser i texten.  

 1 0 
 2 1 

 3 2 

 4 3 
5 4 

6 5 

7 6 
8 7 

9 8 

10 9 
11 10 

12 11 
13 12 

14 13 

Bilaga 2 – Lista över filmer i vår undersökning, perioden 2/3 – 
4/11 2011 

Alla recenserade filmer Regissör 

A Dangerous Method         David Cronenberg 

Abduction             John Singleton 

Apflickorna             Lisa Aschan 

Apornas planet: (R)evolution        Rupert Wyatt 

Attack the Block            Joe Cornish 

Born to Be a Star             Tom Brady 

Captain America: the First Avenger Joe Johnston 

Cirkus Colombia Danis Tanovic 

Colombiana           Olivier Megaton 

Contagion            Steven Soderbergh 

Cowboys & Aliens         Jon Favreau 

Crazy, Stupid, Love. Glenn Ficarra, John Requa 

Drive                Nicolas Winding Refn 

En dag                 Lone Scherfig 

En enkel till Antibes     Richard Hobert 

Final Destination 5        Steven Quale 

Footloose             Craig Brewer 

Franska nerver             Jean-Pierre Améris 

Friends with Benefits        Will Gluck 

Fright Night               Craig Gillespie 

Förbjuden kärlek     Maryam Keshavarz 

Happy end          Björn Runge 

Horrible bosses          Seth Gordon 

Huvudjägarna          Morten Tyldum 

Hysteria               Tanya Wexler 

In time               Andrew Niccol 

Incendies - Nawals hemlighet Denis Villeneuve 

Jag saknar dig Anders Grönros 

Jane Eyre          Cary Fukunaga 

Johnny English Reborn          Oliver Parker 

Julias ögon               Guillem Morales 

Kronjuvelerna              Ella Lemhagen 

Kärlek i Normandie          Alix Delaporte 

Larry Crown          Tom Hanks 

Livet efter detta         Clint Eastwood 

Lånaren Arrietty        Hiromasa Yonebayashi 

Maktens Män                George Clooney 

Midnatt i Paris           Woody Allen 
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Miral                  Julian Schnabel 

Motståndets tid              Andres Veiel 

Mysteriet i Mouthe             Gérald Hustache-Mathieu 

Nader och Simin - En separation Asghar Farhadi 

Nalle Puhs film - Nya äventyr i Sjumilaskogen Stephen J. Anderson, Don Hall 

Never Let Me Go Mark Romanek 

Niceville             Tate Taylor 

No Strings Attached         Ivan Reitman 

Norwegian Wood         Anh Hung Tran 

Our Idiot Brother Jesse Peretz 

Paranormal Activity 3 Henry Joost, Ariel Schulman 

Prinsessan Mononoke        Hayao Miyazaki 

Rabbit Hole John Cameron Mitchel 

Sarahs nyckel              Gilles Paquet-Brenner 

Savannens hjältar       Reinhard Kloos, Holger Tappe 

Something Borrowed         Luke Greenfield 

Source Code Duncan Jones 

Spy Kids 4D Robert Rodriquez 

Stockholm östra       Simon Kaijser 

Straw Dogs           Rod Lurie 

Submarine           Richard Ayoade 

Svensson, Svensson - I nöd och lust Leif Lindblom 

Tanyas sista resa          Aleksei Fedorchenko 

The Green Lantern Martin Campbell 

The King's Speech Tom Hooper 

The Thing Matthijs van Heijningen Jr. 

The Three Musketeers Paul W.S. Anderson 

Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet Steven Spielberg 

Tower Heist          Brett Ratner 

Vackra lögner            Pierre Salvadori 

Vem är var? Jessica Laurén 

Vi har en påve! Nanni Moretti 

What’s Your Number          Mark Mylod 

Zookeeper            Frank Coraci 

Bilaga 3 - Uträkningar 
Uträkningar av snittbetyg 

Här har vi samlat uträkningar av snittbetyg i de genrer vi ansett tillräckligt avvikande. Med detta menas att vi tittade på diagram 

4.1.1 (Genrer som recenserats) och tog fram de genrer som hade långt ifrån jämn könsfördelning av recensenter. Till exempel 

skrevs 13 texter i genren familj av kvinnor och bara 3 av män i samma genre. Detta har vi gjort för att se om kvinnor eller män 

ger högre betyg till en genre de oftare recenserar eller tycker mer om. Resultatet av uträkningarna visar att snittbetygen inte är 

särskilt avvikande från varandra men eftersom vi har använt oss av dessa data i vår uppsats behövs denna bilaga. Följande 

uträkning är ett exempel på hur övriga uträkningar av snittbetyg ser ut. Hela listan på uträkningar finnes hos uppsatsförfattarna. 

 

Recensentens kön: Kvinna.  

Filmens genre: Scifi/Fantasy 

Gammalt betyg omvandlat till decimaler och procent Antal texter 

 2 = 0,334 = 33,4% 1 

  3 = 0,501 = 50,1% 1 

  3 = 0,600 = 60% 1 

  Total 3 

 
(33,4+50,1+60) / 3 = 47,8 ≈ 50 

 

50% kan likställas med 5 på en betygskala från 1 till 10. Det genomsnittliga betyget utdelat av kvinnor till genren scifi/fantasy är 

alltså 5.  

 

Recensentens kön: Man.  

Filmens genre: Scifi/Fantasy 

Gammalt betyg omvandlat till decimaler och procent Antal texter 

 2 = 0,334 = 33,4% 1 

  2 = 0,400 = 40% 1 
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  3 = 0,600 = 60% 1 

  4 = 0,668 = 66,8% 2 

  4 = 0,800 = 80% 2 

  5 = 0,835 = 83,5% 2 

  Total 9 

 
(33,4+40+60+66,8+66,8+80+80+83,5+83,5) / 9 = 66 ≈ 70 

 

70% kan likställas med 7 på en betygskala från 1 till 10. Det genomsnittliga betyget utdelat av män till genren scifi/fantasy är 
alltså 7.  

 

Uträkning av hur stor del av männens och kvinnornas texter som består av åsikter, synopsis och fakta 
Här har vi räknat hur mycket recensenterna tillsammans har skrivit totalt och sedan hur mycket av det som är åsikter, allt i antal 

tecken. Sedan har vi delat åsiktsantalet med totala antal tecken för att få fram en decimal som vi kan omvandla till ett procenttal 

som i sin tur berättar hur stor del av texterna som utgörs av åsikter. Samma metod används för fakta och synopsis. Männen får 
agera exempel i denna bilaga, uträkningarna av kvinnornas texter finnes separat. 

 
Männens texter:  

Totala antal tecken i de 60 texterna: 

749+3334+770+786+1072+2540+794+2064+817+1536+1668+727+744+752+3064+736+774+1043+2017+1558+1221+950+ 
1447+792+1130+822+1139+915+910+1103+662+919+763+833+785+419+911+929+690+749+2829+1620+2463+1117+2906

+1219+1416+1821+1461+1396+1463+2481+1586+2279+1816+1682+1781+2665+2690+1290 = 83614 

 
Totala antal tecken som är indelade i variabeln åsikter i de 60 texterna: 

368+498+302+576+572+1547+398+630+92+1305+567+727+744+370+1573+383+774+418+1294+579+577+751+1093+677+

608+504+570+825+910+687+662+579+763+314+413+208+688+469+337+749+1914+952+1895+546+2137+731+1137+1071
+1263+1090+1226+2287+1366+2071+1334+836+1406+2065+1536+531 = 53495 

 

53495 / 83614 = 0,639 ≈ 64% 
 

Alltså består 64% av männens texter av åsikter/bedömningar. 

 
Totala antal tecken som är indelade i variabeln synopsis i de 60 texterna: 

381+2396+468+576+335+391+395+1434+417+231+1101+0+0+382+1491+182+0+575+723+714+644+199+354+115+283+ 

318+317+90+0+416+0+240+0+519+202+211+223+460+188+0+915+668+224+91+280+488+279+750+198+306+147+194+ 
220+208+287+846+196+600+1154+214 = 25236 

 

25236 / 83614 = 0,302 ≈ 30% 
 

Alltså består 30% av männens texter av synopsis. 

 
Totala antal tecken som är indelade i variabeln fakta i de 60 texterna: 

0+422+0+0+165+602+0+0+0+0+0+0+0+0+0+171+0+50+0+265+0+0+0+0+239+0+0+0+0+0+0+100+0+0+170+0+0+0+0+0+0

+0+344+480+0+0+0+0+0+0+90+0+0+0+195+0+179+0+0+174 = 3646 
 

3646 / 83614 = 0,044 ≈ 4% 

 
Totala antal tecken som är indelade i variabeln övrigt i de 60 texterna: 

308+252+165+489+371 = 1585 

 
1585 / 83614 = 0,019 ≈ 2% 

 

Alltså består 2% av männens texter av övrigt. 

 

Totala antal referenser i de 60 texterna:  

10+20+12+40+25+12+7+24+10+11+12+13 = 196 
 

 

Uträkning av genomsnittslängd av männens texter 
Total textlängd: 

83614 / 60 = 1393,57 ≈ 1394 tecken 

 
Åsiktslängd: 

53495 / 60 = 891,58 ≈ 892 tecken 

 
Synopsislängd: 

25236 / 60 = 420,6 ≈ 421 tecken 
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Faktalängd:  

3646 / 60 =  60,77 ≈ 61 tecken 

 

Övrigt: 

1585 / 60 = 26,42 ≈ 26 tecken 
 

Referensantal: 

196 / 60 = 3,27 referenser 
 

Bilaga 4 - Bortfall 

Här följer listan på de recensioner som skulle ha ingått i vår undersökning men av en eller annan anledning föll bort. Det handlar 
om dokumentärer (som vi motiverat i uppsatsen varför de uteslutits), okänd recensent eller att (i ett fall) recensionen består av 

enbart en mening. 
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