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Abstract  

Plus, getingar och siffror. I dag har alla större tidningar ett betygssystem kopplat till sina 

filmrecensioner. Den sista stora dagstidningen som införde sifferbetyg på kultursidorna var 

Dagens Nyheter som införde en sexgradig bedömningsskala den 17 november 2006. Då DN 

införde sifferbetyget främst på grund av kommersiella skäl blev jag intresserad av hur 

sifferbetyget eventuellt förändrat filmrecensentens sätt att skriva om film (Intervju med Helena 

Lindblad, 28 april 2011).  

Denna uppsats analyserar 21 filmrecensioner innan och 18 filmrecensioner efter sifferbetygets 

införande i DN. I min undersökning utgår jag från fem komponenter som jag ser som 

filmrecensionens fem byggstenar. De är: Research, filmens handling, ställningstagande 

kommentarer, personlig reflektion och om recensenten närmar filmen på ett tydligt sätt.  

Jag har försökt att urskilja möjliga tendenser till ökning eller minskning av de olika 

komponenterna före jämfört med efter sifferbetygets införande. Mitt resultat är dock att 

sifferbetyget inte verkar ha påverkat texten nämnvärt i DN:s filmrecensioner. Men det är möjligt 

att om man analyserade en större mängd texter under en längre tid skulle vissa tendenser kunna 

urskiljas.  

Nyckelord: Södertörns högskola, journalistik, Dagens Nyheter, filmkritik, filmrecension, 

sifferbetyg, textanalys.  
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1.1 Inledning  

Den 17 november 2006 infördes sifferbetyg i Dagens Nyheters filmrecensioner. Argumentet  var 

framför allt att göra recensionerna tydligare, ge Dagens Nyheter reklam i anslutning till 

biopremiärer samt att göra kultursidorna mer lättillgängliga för en bredare, och yngre, publik. 

Filmkritikerna på Dagens Nyheter var inte speciellt positiva till sifferbetygssystemet men 

filmchefen Helena Lindblad införde sifferbetyget efter många års tvekande (Intervju med Helena 

Lindblad, 28 april 2011). Fyra år har gått sedan Dagens Nyheter som sista stora dagstidning 

införde sifferbetyget för film och jag undrar hur filmrecensionerna påverkats av detta. Har 

recensionerna blivit tydligare? Har sifferbetyget tvingat recensenterna att i större omfattning ta 

tydligare ställning till om en viss film är ”bra” eller ”dålig”?  

Jag utför denna undersökning då jag är intresserad av hur kommersiella intressen påverkar den 

journalistiska texten. När tidningar tvingas bredda sin publik för att hålla sig över ytan i tider av 

tidningsdöd påverkas självklart innehållet. Hur ser denna påverkan ut?    

När jag ringer upp Helena Lindblad ser hon bara positiva effekter med sifferbetygets införande. 

Lindblad anser att texterna blivit skarpare och mer läsvärda (Intervju med Helena Lindblad 28 

april 2011). Jag ska i detta arbete undersöka om så är fallet. Min hypotes är att skribenterna blivit 

tvingade att förhålla sig till betygssiffran i sina texter. Jag har genom min litteratur tagit fram de 

fem mest tongivande komponenterna som en filmrecensionstext är uppbyggd av. Jag ska med 

utgångspunkt i dessa komponenter undersöka hur skribenterna anpassat sina texter till 

sifferbetyget.  

1.2 Syfte  

Jag ska undersöka vad sifferbetyget gör med filmrecensionen som text. Kan man över huvud 

taget se någon skillnad? Vilka komponenter ökar respektive minskar? Finns det komponenter 

som inte verkar påverkas av sifferbetyget?  

1.3 Frågeställning  

Hur har filmrecensionerna i Dagens Nyheter påverkats av sifferbetygets införande? Mina 

frågeställningar nedan är också de variabler som jag har utgått ifrån i min analys.  
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– Hur påverkas förekomsten av research i recensionen av sifferbetyget?  

– Hur påverkas beskrivningen av filmens handling i recensionen av sifferbetyget?  

– Hur påverkas förekomsten av ställningstagande citat i recensionen av sifferbetyget?  

– Hur påverkas förekomsten av personlig reflektion i recensionen av sifferbetyget?  

– Har frekvensen av recensioner där recensenten närmar sig texten på ett mycket tydligt sätt 

påverkats av sifferbetyget? 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Jag har med utgångspunkt i tre böcker kopplade till filmkritik tagit fram mina fem variabler som 

jag analyserat recensionerna i undersökningsdelen med. I boken A short guide to writing about 

film (Corrigan, 2001) går författaren in i många av filmens analysdelar och ger exempel på hur 

man som recensent kan förhålla sig till dessa. Analysdelar som kommer fram är bland annat 

teknik, musik, tema, historien, scenografi, foto, klippning, närmande och research. Efter att ha 

närläst de olika delarna tog jag fasta på de som jag ansåg mest tongivande. Jag gjorde sen 

likadant med punkterna som tas upp i böckerna Placing movies (Rosenbaum, 1995) samt 

Kulturkritikens grunder (Loman, Sjöberg och Vulovic, 2007).  

De tre böckerna är relativt olika i sitt berättarsätt. I A short guide to writing about film analyserar 

författaren filmens olika beståndsdelar. I Placing movies skriver författaren mer utifrån egna 

erfarenheter vad gäller filmkritik och gör en inte lika övergripande analys som i A short guide to 

write about film. I Placing movies görs däremot djupare analyser av vissa enskilda filmer. 

Kulturkritikens grunder går aldrig in på just filmkritik utan är en generell beskrivning av hur en 

journalist bör förhålla sig till olika kulturyttringar såsom skådespeleri, musik, dramaturgi, 

research, traditioner och regi.  

När jag jämförde de tongivande punkterna i de tre böckerna fann jag att flera av dessa 

förekommer i alla tre eller två av böckerna. Jag tog på detta sätt fasta på böckernas poänger 

angående film/kulturkritik och omvandlade dessa till mina fem variabler.  

Från boken Kritik av kritiken (Forser, 2002) har jag använt mig av Forsers tolkning av vad som 

är en recension och fört in denna tolkning i delen Vad är en recension?  
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Vidare så har jag tagit inspiration av Metodpraktikans (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2004) del om kvalitativ textanalys när jag gjort min egen analys av de 39 

recensioner som jag har undersökt. 

2.2 Tidigare forskning  

I sin uppsats Fågel, fisk eller mittemellan från 2010 försöker Jimmy Widerlund reda ut hur 

filmrecensenter motiverar ett visst betyg till en film i den filmanalytiska texten. Widerlund utgår 

från en analysmetod i fem steg. Steg ett handlar om textens laddning – hur skribenten förhåller 

sig till filmen. Steg två handlar om hur skribentens inställning till filmen motiveras. Steg tre 

handlar om att fastställa textförfattarens sakliga framställning. Steg fyra handlar om hur filmens 

olika komponenter har utvärderats. Steg fem handlar till sist om det övergripande omdömet i 

texten – hur betyget har klargjorts i texten.  

Jag har tagit inspiration av Widerlunds metod i fråga om de fem olika analysstegen. Widerlunds 

metod riktar dock in sig på hur en recensent motiverar ett visst betyg i texten medan min metod 

syftar till att ta reda på om texten har förändrats efter införandet av sifferbetyg.   

 

3.1 Metod och urval av källor  

Jag har med hjälp av Kulturkritikens grunder, A short guide to writing about film och Placing 

Movies tagit fram fem variabler som jag analyserat 39 recensioner genom. Dessa fem variabler 

har jag kommit fram till genom att ta ut de komponenter som är de mest tongivande i de tre 

böckerna. Varje enskild variabel ingår inte alltid i en filmrecension. Det finns också fler variabler 

man kan föra in. Men jag har gjort bedömningen att utifrån mitt syfte är det dessa fem som är de 

mest relevanta. Genom att ha närläst 39 recensioner utifrån dessa variabler har jag kunnat 

sammanställa hur textförfattaren använt sig av dessa variabler. Jag har sedan jämfört fyra 

nedslagsperioder med varandra för att utläsa möjliga tendenser. Nedslagsperioderna är: 1. Tre år 

innan införandet av sifferbetyg på Dagens Nyheter (13 juni till och med 18 juli 2003) 2. Tiden 

precis innan införandet av sifferbetyg i Dagens Nyheter (18 augusti till och med 10 november 

2006). 3. Tiden precis efter införandet av sifferbetyg i Dagens Nyheter (17 november 2006 till 
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och med 5 januari 2007). 4. Fyra år efter sifferbetygets införande på Dagens Nyheter (4 mars till 

och med 6 maj 2011).  

Anledningen till nedslagsperioderna är att möjliga tendenser kan utvecklas över tid men att det 

samtidigt inte går att utesluta att de går att utläsa över en natt. När jag tagit ut de specifika 

recensionerna har jag tagit den eller de två största recensionerna från de datum som jag valt ut. 

Jag har också satsat på att få med en bred variation av genrer på recensionerna. Drama, thriller, 

action, skräck, dokumentär, sci-fi och komedi är representerade genrer i denna undersökning. 

Genren drama är dock överrepresenterad i undersökningen då de största recensionerna ofta är av 

en dramafilm i Dagens Nyheter. Recensionernas rubriker i undersökningen är den rubrik de fått i 

tidningen. När ett datum inte finns representerat under en nedslagsperiod beror det på att det inte 

var någon filmrecension i Dagens Nyheter denna fredag. Den 22 april 2011 finns det ingen 

recension med då det enligt Stadsbiblioteket inte utkom någon Dagens Nyheter denna dag.  

När jag har tagit fram resultat utifrån variablerna har jag utgått från tre olika frågor angående en 

enskild recension. 1. Vilka av variablerna är representerade i texten? 2. Är det någon/några 

variabler som utmärker sig genom att vara svagt representerade? 3. Är det någon/några variabler 

som utmärker sig genom att vara starkt representerade? 7  

3.2 Variabler  

1. Research  

Man kan aldrig ta reda på för mycket om en film som ska recenseras. Eller som Rosenbaum 

uttrycker det: ”Jag anser att ett utav de mest underskattade elementen inom kritik är enkel 

information- relevanta fakta man fått fram genom research- och hur dessa fakta presenteras till 

läsaren i relation till andra element” (Rosenbaum, 1995:77). Ett återkommande mantra i litteratur 

om kulturkritik är att ju mer påläst skribenten är desto bättre analys kan denne göra av det som 

ska recenseras. Om en film är byggd på en bok är det relevant för kritikern att ha läst boken. Om 

en film är en nyversion av en gammal film är det nästan självklart att man som kritiker sett den 

äldre filmen för att kunna recensera den nya. Det är också viktigt att kritikern inte bara har koll 

på historia utan även dagsaktuella data som har relevans till recensionen. Varför kom inte 

huvudrollsinnehavaren till premiären? Vad hette den där nya datatekniken filmskaparna använde 

sig av för att skapa den där flygscenen? För att kritikern ska bli trovärdig och skapa sig auktoritet 
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är research A och O. Att vara påläst som filmkritiker handlar också om att kunna göra kulturella 

jämförelser med andra filmer och på så sätt skapa sig auktoritet som expert.  

Framgår det i texten att skribenten har gjort en ordentlig research?  

2. Beskrivning av filmens handling  

En beskrivning av en film kan göras på många sätt. Här gäller det för textförfattaren att fokusera 

på några delar av det som man vill säga om filmen. Textförfattaren kan till exempel fokusera på 

filmens berättande. Hur är historien uppbyggd? Vad är det som driver historien framåt? Hur 

berättas den (Corrigan, 2001:46)? Man kan också på olika sätt beskriva vad som händer framför 

kameran. Allt från kostym, ljus och bakgrund till ansiktsuttryck och känslor. Att beskriva en film 

kan också handla om hur en viss scen är filmad. Närbild? Grod- och fågelperspektiv samt hur 

filmskaparen har klippt ihop dessa bilder. Musik och ljud är en annan del utav beskrivningen av 

en film. Vad är det för rytm i musiken? Varför är en scen helt tyst (Corrigan, 2001:85 )?  

I varje filmrecension beskrivs filmen på något sätt. Genomsyras texten av denna beskrivning?  

3. Förekomsten av ställningstagande omdömen  

Varje recension innehåller ett visst mått av tyckande och är därigenom en delvis subjektiv åsikt 

signerad recensenten. Dock kan denna bedömning göras mer eller mindre subtil. Genom att 

granska enskilda värdeladdade ord eller omdömen som på ett klart och tydligt sätt säger något 

om en viss films värde kan denna subtilitet skärskådas. Genom att granska recensionerna med 

stöd av denna variabel är förhoppningen att undersökningens frågeställning kan analyseras 

ytterligare. Har förekomsten av värdeladdade omdömen eller ord drastiskt förändrats i och med 

införandet av sifferbetyg? Exempel på värdeladdade ord eller omdömen är ”Outsägligt 

långtråkigt” (DN 13 juni 2003, Benknäckarpartaj), ”torrsim” (DN 15 sep 2006, Under vid 

poolkanten), ”tämligen konventionell” (DN 18 mars 2011, Resande i krig) och ”hyperelegant” 

(DN 4 mars 2011, Ett perfekt sammanbrott).  

Innehåller texten tydliga ställningstagande omdömen om filmen?  
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4. Förekomsten av personlig reflektion  

”De flesta som skriver om film involverar någon form av personlig åsikt och utvärdering” 

(Corrigan, 2001:16). Det kan till exempel vara att textförfattaren för in en självupplevd anekdot 

då de argumenterar för en åsikt om en viss film. Textförfattaren kanske var på dåligt humör när 

denne började se en film men på grund utav att filmen var så fantastiskt rolig blev textförfattaren 

på bra humör igen. Eller textförfattaren kanske drar sig till minnes en gammal kärlek på grund 

utav en viss scen i en film. Det är inte ovanligt att kritiker för in sig själva som personer när de 

skriver om en film, men det kan göras på ett antal olika sätt. Personlig reflektion är också att 

tolka och dra slutsatser av en films olika komponenter.  

Är textförfattaren tydligt personlig i sitt sätt att reflektera kring filmen?  

5. Kritikerns närmande av filmen  

Hur närmar sig textförfattaren filmen? Två olika kritiker skulle kunna välja helt olika närmanden 

när de skriver om samma film. Ta till exempel filmen Avatar. Man skulle kunna närma sig denna 

film på ett politiskt plan där man tar konflikten mellan de krigiska människorna och naturfolket i 

filmen och jämför denna konflikt med en Västeuropas koloniala förtryck av Nordamerikas 

indianer. Man skulle också kunna närma sig filmen på ett kulturellt plan där man analyserar vad 

denna film säger om dagens samhälle. Ett tredje närmande skulle kunna vara att se filmen ur en 

teknologisk vinkel och analysera specialeffekterna. ”Genom att förstå närmandet till filmen och 

de större frågorna bakom detta närmande, är det lättare att identifiera textens gränser, publik och 

mål” (Corrigan, 2001:93).  

Närmar sig skribenten filmen på ett mycket tydligt sätt?  

3.3 Recensenterna som skrivit de texter som jag analyserat:  

Helena Lindblad (fem recensioner), Johan Croneman (sju recensioner), Mårten Blomkvist (fyra 

recensioner), Eva af Geijerstam (sju recensioner), Fredrik Strage (fyra recensioner), Jane 

Magnusson (fyra recensioner), Kerstin Gezelius (sex recensioner), Maaret Koskinen (två 

recensioner).  
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3.4 Begrepp och definitioner   

”En text om en annan text, för så vitt vi begränsar oss till litteraturkritikens fält. Men en annan 

text om vi granskar en recension från 1910-talet i stället för en från 1990-talet. Annan i både 

formspråk och funktionssätt” (Forser, 2002:17). Så skriver Tomas Forser i Kritik av kritiken från 

2002. Om vi för över denna förenkling för vad en recension är på filmkritikens fält skulle 

meningen kunnat se ut så här: En text om en film, för så vitt vi begränsar oss till filmkritikens 

fält. Men en annan text om en film om vi granskar en recension innan den 17 november 2006 i   

Dagens Nyheter i stället för en efter den 17 november i samma tidning. Annan i både formspråk 

och funktionssätt.  

Forser menar att sättet att skriva på skiljer sig från recensent till recensent, från en tid till en 

annan och från vilket funktionssammanhang man utgår ifrån (Forser, 2002:19). Jag håller med 

Forser om detta. Men jag menar också att det finns faktorer som man måste förhålla sig till 

oavsett recensent. Införandet av sifferbetyg i Dagens Nyheter den 17 november 2006 är en sådan 

faktor. Oavsett recensionens funktionssammanhang och oavsett vilken recensent som skrev blev 

alla recensenter på Dagens Nyheter från och med den 17 november 2006 tvungna att förhålla sig 

till sifferbetyget på något sätt.  
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4.1 Undersökningen  

Del 1. (Åtta recensioner)  

Tre år innan införandet av sifferbetyg på Dagens Nyheter (13 juni till och med 18 juli 2003)  

1. ”Det blir inte roligare för att de är svarta”  

Film: Barber shop  

Datum: 13 juni 2003  

Recensent: Helena Lindblad  

I den första tredjedelen av texten beskriver Lindblad handlingen i filmen. Man får en positiv bild 

utav den ”härliga” frisörsalongen där drömmaren Calvin (Ice Cube) försöker få ekonomin att gå 

ihop. Precis när man börjar bli sugen på att se filmen bryter Lindblad bana helt med en mycket 

tydlig mening: ”Det är inte bra”. De resterande två tredjedelarna av recensionen fortsätter hon att 

såga filmen vid fotknölarna. Hon har ingen som helst förståelse för att filmen tydligen är en 

succé i USA då hon ställer sig frågan: ”Vad tycker folk är kul och mysigt”? Hon tar exempel från  

filmen då de svarta skådespelarna skämtar om Rodney King och O.J. Simpson och ställer den 

konkreta frågan: ”Högt i tak”? Lindblad fortsätter med att filmen har en ”oslipad form- med noll 

satirisk udd” och avslutar med denna tydliga mening: ”Jag längtar till och med efter Billy Bob 

Thortons triste autistiske frisör i The man who wasn`t there. Han håller i alla fall käften” (DN, 13 

juni, 2003, Det blir inte roligare för att de är svarta).  

Denna recension består av tre delar. Dels förklarar Lindblad vad filmen handlar om. Dels lägger 

hon in tydliga, syrliga ställningstagande kommentarer. Lindblad avslutar med en egen reflektion 

kopplad till en kulturell referens.  

2. ”Benknäckarpartaj”  

Film: Cradle 2 the grave  

Datum: 13 juni 2003  

Recensent: Johan Croneman  
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Croneman börjar med en kort bakgrundshistoria om regissören Andrzej Bartkowiak och 

huvudrollsinnehavaren Jet Li och deras yrkesval som Croneman ”inte är riktigt säker på att de 

har valt rätt”. Croneman går vidare med att Jet Li är ”en rasande skicklig yrkesman” (och syftar 

på hans kampsportförmågor), men att han samtidigt är ”en riktigt dålig skådespelare”. Croneman 

tycker att kombinationen Bartkowiak/Jet Li är lite av ett ”benkbäckarpartaj” men samtidigt 

”tyvärr närmast outsägligt långtråkigt”. Croneman förtydligar sin kritik av filmen när han lite 

längre ned i texten kommentar filmens story: ”Larvigare än så blir det faktiskt inte”.  

I sista delen av recensionen blir han allvarligare och riktar skarp kritik mot filmens klyschiga 

stereotyper där ”farliga män är svarta och bär coola glasögon” och ”kvinnorna fnaskar och slår 

sina barn”. Cronemans avslutar genom ett feministiskt påpekande: ”I Hollywood rör sig 

kvinnosaken bestämt bakåt” (DN, 13 juni, 2003, Benknäckarpartaj).  

Croneman har i denna recension riktat in sig mest på tre av variablerna. Han ägnar en del av 

texten till beskrivning av filmen. Sen kommer ett långt stycke då han genom tydliga och hårda  

kommentarer sågar filmens skådespelare och handling. På slutet lägger Croneman in ett politiskt 

perspektiv då han problematiserar klyschiga stereotyper. Han har också med lite research.  

3. ”Den onödige mannen i New York”  

Film: Roger Dodger  

Datum: 27 juni 2003  

Recensent: Eva af Geijerstam  

Första halvan av recensionen ägnar Geijerstam åt att beskriva filmens handling och röda tråd. En 

stor plats lämnar hon åt filmens öppningsscen där huvudkaraktären Roger pratar sexualpolitik 

med sina krogvänner. Roger beskriver hon som en cynisk, vänsterprasslande, framgångsrik 

reklamare vars tillvaro kompliceras av en kåt systerson.  

Geijerstam skriver att debutregissören Dylan Kidd ”tar oss med på en underhållande, intelligent 

sanningssägande och överraskande sexualpolitisk bildningsresa i New York-natten”. Geijerstam 

avslutat recensionen med en ställningstagande kommentar: ”en av de mest övertygande 
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amerikanska debuterna på mycket, mycket länge” (DN, 27 juni, 2003, Den onödige mannen i 

New York).  

Geijerstam ger i denna text stort utrymme för filmens handling. Hon reflekterar personligt över 

regissören Kidd och hon ger ställningstagande omdömen.  

4. ”Klassisk tonårsskräckis”  

Film: My little eye  

Datum: 27 juni 2003  

Recensent: Eva af Geijerstam  

I första meningen konstaterar Geijerstam att Big Brother är ”en form av skräckupplevelse redan i 

sin långrandiga vardagsupplaga”. Vad hon menar med denna inledning förstår vi redan i andra 

meningen där vi får veta att filmen handlar om fem ungdomar som stängs in i ett kråkslott i en 

Big Brother-liknande tävling. Geijerstam beskriver huset med en kulturell referens till filmen 

Psycho och ifrågasätter ungdomarnas naivitet då de stannar kvar i denna ”vindpinade 

skräckborg”. Geijerstam anser vidare att filmen aldrig blir djupsinnig och hon saknar paralleller 

till ”verklighetens reality-tv”. Men hon anser ändå att filmen bjuder på ”några snyggt obehagliga 

överraskningar” (DN, 27 juni, 2003, Klassisk tonårsskräckis).  

Geijerstam beskriver filmens handling i korthet. Hon gör kulturella referenser till Psycho och Big 

Brother. Och hon avslutar med en ställningstagande kommentar. Hon reflekterar även på ett 

personligt plan över filmens handling.  

5. ”En subjektiv spark i skrevet”  

Film: Terrorister - en film om dom dömda  

Datum: 27 juni 2003  

Recensent: Johan Croneman  

Croneman inleder recensionen med att hylla öppningsmontaget: ”en välriktad spark i skrevet, ett 

propagandistiskt litet mästerverk, lika enkelt som genialt”. Croneman bygger vidare på den 
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effektiva inledningsscenen och menar att de kalla trummorna som ligger bakom montaget 

”gräver sig in i oss på samma sätt som Stefan Jarls Ett anständigt liv ”. Croneman menar att 

denna inledning har fått oss att ”tydligt se skillnaden mellan en gatsten och ett granatgevär och 

att vi nu öppnat öronen för filmens budskap”. Budskapet är vad filmen handlar om - de oskyldiga 

stenkastarnas historia. Croneman menar att ”ibland är det klart och tydligt” vad regissörerna 

Stefan Jarl och Lukas Moodysson är ute efter och vad aktivisterna säger, men ”minst lika ofta är 

det oväntat lättviktigt, historielöst, naivt”. Croneman skriver också att ”filmen sannerligen inte är 

någon intellektuell utmaning, närmast enbart känslor”. Här byter Croneman delvis spår i sin 

recension och ifrågasätter varför Stefan Jarl inte bidragit med mer politisk erfarenhet. Detta leder 

fram till slutklämmen där Croneman oroligt liknar demonstranterna i filmen med 

”terroristromantiserande embryon” (DN, 27 juni, 2003, En subjektiv spark i skrevet).  

Att Croneman närmar sig denna politiska dokumentär på ett politiskt plan är nästan självklart. 

Han beskriver nästan inte alls filmens handling. Croneman gör en kulturell referens till Stefan 

Jarls Ett anständigt liv. På slutet tar Croneman personlig ställning mot det han anser vara ett 

naivt porträtt av demonstranterna.  

6. ”Obehagligt pornografiskt porträtt”  

Film: Ken Park  

Datum: 4 juli 2003  

Recensent: Eva af Geijerstam  

Geijerstam inleder med en ganska lång bakgrundshistoria om regissören Larry Clark och två av 

hans tidigare filmer Kids och Bully. Geijerstam berättar att Larry Clark prisats för sin känsla för 

autenticitet men att denna autenticitet präglats av ”en obehaglig glidning mot exploatering av de 

unga framför kameran och av en äldre mans voyeuristiska fascination av unga kroppar i 

utsatthet”. Det är också denna syn på Larry Clarks filmskapande som blir Geijerstams röda tråd 

genom recensionen. Geijerstam redogör kortfattat vad filmen handlar om. Hon använder ord som 

”obehag”, ”grym” och ”grotesk” när hon beskriver scener från filmen. Geijerstam lyckas i sitt 

företag att redan tidigt i texten etablera att denna film är något hemskt utöver det vanliga. Hon 

citerar sedan Larry Clark som beskriver filmen som ett porträtt av ”den pornografiska 
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generationen”. Geijerstam frågar sig vem som ”egentligen hör till den pornografiska 

generationen” då hon menar att Larry Clark och medregissören Ed Lachman sätt att dirigera 

kameran visar ett påtagligt exploaterande intresse för unga pojkars bara överkroppar och 

kalsonger. Det enda positiva Geijerstam har att säga om Ken Park är att amatörerna i 

ungdomsrollerna klarat av sina uppgifter (DN, 4 juli, 2003, Obehagligt pornografiskt porträtt).  

I denna recension kommer mycket lite av filmens handling fram. Geijerstam lägger i stället krut 

på bakgrund om regissören Larry Clark och hans tidigare filmer. Hon närmar sig också filmen på  

ett ovanligt sätt då hon starkt kritiserar Clark för att exploatera unga skådespelare. Hon ger också 

utrymme för tydliga kommentarer om filmen.  

7. ”Den belevade mördaren”  

Film: Ripleys game  

Datum: 11 juli 2003  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Gezelius inleder recensionen med en lång utläggning om den fiktive antihjälten Tom Ripley. Om 

hans skapare Patricia Highsmith och hur Ripley porträtterats i tidigare filmer. Het sol och Den 

amerikanske vännen nämns. Sedan går hon försiktigt in på filmens handling och jämför den med 

tidigare filmer om Tom Ripley. Här nämns The talented mr. Ripley. Gezelius tycker att filmen är 

”konstig”, ”obalanserad” och till en början ”fiaskoartad”. Gezelius diskuterar sedan i ett långt 

stycke filmens regissör Liliana Cavani och hennes fascination för erotik och död. Därefter 

kommer ett stycke om skådespelaren John Malkovich tolkning av Tom Ripley. Malkovich 

beskrivs som ”Mr. Cool”. Gezelius beskriver Malkovich motspelare Scott Dougray som först 

”tafatt” men senare i filmen ”oerhört gripande” (DN, 11 juli, 2003, Den belevade mördaren).  

Gezelius ger i denna recension stort utrymme till att diskutera karaktären Tom Ripley. Hon ger 

också stort utrymme till att diskutera regissören Cavanis stil. En gång ger hon ett konkret 

uttalande om filmen. Stort utrymme ges också till att beskriva de två huvudkaraktärerna och då 

speciellt Malkovich.  
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8. ”Auteuil lyser i lögnens svarta hål”  

Film: Motståndaren  

Datum: 18 juli 2003  

Recensent: Eva af Geijerstam  

Geijerstam inleder med att berätta om den sanna mordhistoria som filmen bygger på, men 

påpekar att detta är fiktion precis som också filmens regissör Nicole Garcia har betonat. Garcias 

drivande motto för filmen har varit: ”Det finns en sak som är värre än att avslöjas och det är att 

inte avslöjas”. Geijerstam tycker att huvudrollsinnehavaren Daniel Auteuil är ”koncentrerat 

strålande” i rollen som ljugande familjefar. Geijerstam tycker inte att Motståndaren är lika stark 

som filmen Time out som bygger på samma sanna fall. Även om hon poängterar att 

Motståndaren ligger närmare de verkliga händelserna (DN, 18 juli, 2003, Auteuil lyser i lögnens 

svarta hål).  

Geijerstam ger stort utrymme för att berätta om det sanna fallet filmen bygger på. Hon diskuterar 

också den andra filmen (Time out) som bygger på samma fall. Hon kommenterar 

huvudkaraktären Auteuil med ett positivt citat. Men det enda betyg hon ger filmen är att säga att 

den inte är lika bra som en annan film som bygger på samma historia.  

4.2 Resultat del 1  

Fet stil= starkt representerad variabel. Understruken= svagt representerad variabel.  

Recension 1. 1, 2, 3, 4, 5.  

Recension 2. 1, 2, 3, 4, 5.  

Recension 3. 2, 3, 4.  

Recension 4. 1, 2, 3, 4.  

Recension 5. 1, 2, 3, 4, 5.  

Recension 6. 1, 2, 3, 4, 5.  
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Recension 7. 1, 2, 3.  

Recension 8. 1, 2, 3, 4.  

Sju av de åtta analyserade recensionerna har med variabel ett (research) och utav dessa tar tre 

mycket plats i texten. Åtta av de åtta av de analyserade recensionerna har med variabel två 

(beskrivning av filmens handling) och utav dessa tar en mycket plats i texten. Åtta av åtta av de 

analyserade recensionerna har med variabel tre (ställningstagande omdömen) och tre av dessa tar 

mycket plats medan två tar liten plats. Sju av de åtta recensionerna har med variabel fyra 

(personlig reflektion) och två av dessa tar mycket plats medan en tar liten plats. Fyra av de åtta 

analyserade recensionerna har med variabel fem (tydligt närmande av filmen) och av dessa tar en 

mycket plats.  
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4.3 Del 2. (13 recensioner)  

Tiden precis innan införandet av sifferbetyg i Dagens Nyheter (18 augusti till och med 10 

november 2006)  

9. ”Passagerarnas sista strid”  

Film: United 93  

Datum: 18 augusti 2006  

Recensent: Mårten Blomkvist  

Blomkvist inleder recensionen med en egen reflektion där han minns hur svårt det var att förstå 

vad som hände 9/11 2001. Och han medger direkt att filmen inte ger ”den där pusselbiten vi 

någonstans fortfarande går och väntar på”. Men han tycker ändå att filmen är ”dramatisk och 

medryckande” samt ”påträngande realistisk”. Men Blomkvist tycker att när filmen går mot sitt 

slut försöker den bli någon slags ”ställföreträdande revansch på al-Qaidas terrorbrigad” och detta 

anser han vara något av ett ”barnsligt önsketänkande” (DN, 18 augusti, 2006, Passagerarnas sista 

strid).  

Blomkvist ägnar en stor del av recensionen till att redogöra för händelserna som filmen handlar 

om. Han berättar också om vad som hände efter att filmen kommit ut. Till exempel att anhöriga 

till passagerarna har protesterat mot porträttet. Blomkvist ger bara lite utrymme åt filmens 

handling men desto mer åt sina personliga känslor rörande filmen. Han har också med 

ställningstagande kommentarer.   

10. ”Ingen rökning utan eld”  

Film: Thank you for smoking  

Datum: 25 augusti 2006  

Recensent: Jane Magnusson  

Magnusson konstaterar efter en kort genomgång av filmens handling att denna film innehåller 

fler ”samvetslösa fullblodshoror” än nästan alla andra filmer hon sett. Hon beskriver Thank you 
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for smoking som en trovärdig Wag the dog där ”folk gör vad som helst för pengar och gör det 

jävligt bra”. Magnusson ifrågasätter varför ingen röker i filmen och hon gillar inte Katie Holmes 

som skjutjärnsjournalist (DN, 25 augusti, 2006, Ingen rökning utan eld).  

Magnusson diskuterar i denna recension vad människor är villiga att göra för pengar. Hon visar 

en personlig sida då hon blir illa berörd av filmens känslokalla karaktärer och visar detta genom 

starka citat. Magnusson pekar, i slutat på recensionen, på en dubbelmoral i filmens budskap. Hon 

ger lite utrymme till filmens handling.  

11. ”Ge oss ännu mer om Jordbro”  

Film: Alla mår bra  

Datum: 1 september 2006  

Recensent: Johan Croneman  

Croneman inleder med att ifrågasätta regissörens Rainer Hartlebs livsverk. ”Hur många 

jordbrobarn finns det, tar de aldrig slut”? Han berättar kortfattat om detta livsverk på 16 filmer 

om de så kallade ”Jordbrobarnen”. Sen beskriver han den senaste filmen i ett kort stycke. 

Croneman tycker inte att denna skildring av svensk vardag är särskilt vacker. Han beskriver 

Hartleb som en borrare och ”hade bara banverket gett honom en ärlig chans så hade Rainer 

Hartleb på egen hand varit igenom Hallandsåsen för länge sedan”. Och efter två och en halv 

timme vill Croneman bara ha mera. ”Det gör ont att se Sverige” tycker han. Han tycker också att  

man inte behöver leta efter ingångar till filmen utan den kommer till en (DN, 1 september, 2006, 

Ge oss ännu mer om Jordbro).  

Croneman ger i denna recension störst utrymme till personlig reflektion. Han reflekterar 

personligt över filmens innehåll och känslorna den ger honom. Han reflekterar över Reiner 

Hartlebs livsverk och om bilden av Sverige som filmen ger. Han ger lite utrymme till bakgrund 

och filmens handling. Han ger inga tydligt ställningstagande citat.  

12. ”Sista natten med radiogänget”  

Film: A prairie home companion  
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Datum: 8 september 2006  

Recensent: Fredrik Strage  

Strage inleder recensionen med den bakgrundshistoria som filmen är byggd på. Han beskriver 

det radioprogram som sänts i public service-radio sedan 1974 som heter som filmen A prairie 

home companion. Strage ger därefter en kortare genomgång av filmens handling. Därefter 

kommer en egen reflektion. Strage menar att skådespelarna är ”utmärkta”, men att filmen saknar 

ett bra grundmanus och omsorgsfull klippning. Strage tycker därmed att filmen mer liknar 

regissören Robert Altmans ”tramsiga och osammanhängande” Pret-a-porter än hans klassiker 

McCabe & mrs Miller och Short Cuts. Strage menar vidare att Garrison Keillor som spelar sig 

själv i filmen räddar ett par scener med sina torra vitsar men att han också bidrar med en 

nostalgikänsla som gör filmen ”plågsamt småputtrig”. Strages slutbetyg blir att Altman blivit 

”slarvig och pömsig” (DN, 8 september, 2006, Sista natten med radiogänget).  

Strage ger i denna recension relativt stort utrymme för personlig reflektion. Med syrliga citat 

kommenterar han både klippning, skådespelare, regissör och manus. Han lägger också fokus på 

historien runt filmen. Han har också med lite om filmens handling.  

13. ”Under vid poolkanten”   

Film: Lady in the water  

Datum: 15 september 2006  

Recensent: Mårten Blomkvist  

Blomkvist inleder med att beskriva en scen från filmen där en man ska tvinga fram en 

vargvarelse med en trollformel och konstaterar att han inte är övertygad. Blomkvist känsla är att 

regissören M Night Shyamalan efter att ha gjort succé med filmer som Sjätte sinnet och Signs 

inte lyckats med denna film. ”Allt känns bara krystat”. Vi får veta att filmen bygger på en saga 

som regissören berättade för sina döttrar, en saga ”han aldrig borde försökt göra film av”, enligt 

Blomkvist. Blomkvist undrar också om Shyamalan är ”rubbad” eller ”beundransvärd” i sin 

strävan att filmatisera sina inre röster. Han tycker också att vissa av filmens karaktärer är ”fåniga 
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skisser”. Hans slutliga dom blir att filmen ”mest känns som torrsim” (DN, 15 september, 2006, 

Under vid poolkanten).  

Blomkvist ägnar mycket lite textutrymme åt filmens handling. Han ger desto mer utrymme för 

filmens bakgrundshistoria och sina egna åsikter om skådespelare, foto och filmens olika 

karaktärer.  

14. ”Ömt farväl till Falkenberg”  

Film: Farväl Falkenberg  

Datum: 22 september 2006  

Recensent: Fredrik Strage  

Strage inleder recensionen med en kulturell referens till Stephen Kings Stand by me. En stor del 

av texten är inriktad på filmens handling. Men det som utmärker denna recension är de många 

tydliga citaten. ”Bländande”, ”förhäxande bra”, ”realistisk” och ”drömsk” är ställningstagande 

starka omdömen om filmen. Strage för också in sig själv i texten och tycker till exempel att det 

är skönt att filmen inte moraliserar. Han skriver också om produktionsbolaget Memfis och om 

regissören Jesper Ganslandt (DN, 22 september, 2006, Ömt farväl till Falkenberg).  

Självreflektion, ställningstagande omdömen, research samt filmens handling får ungefär lika 

mycket utrymme i denna recension.  

15. ”Magisk hemkomst”  

Film: Att återvända  

Datum: 29 september 2006  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Gezelius inleder med en kort genomgång av filmens handling. Hon går därefter djupare in i 

filmen som hon menar handlar om starka kvinnor unikt porträtterade av ”det nya Spaniens 

osannolika ambassadör”- regissören Pedro Almodovar. Gezelius drar paralleller med en annan 

Almodovarfilm, Tala med henne, som hon anser har en mer provokativ och intressantare intrig. 
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Hon älskar Penélope Cruz karaktär Raimunda som hon anser ”personifiera spanska flaggans 

jord, blod och eld”, men antyder att Almodovar skulle behöva anstränga sig en aning mer för att 

knyta ihop säcken. Men hon tycker ändå att Almodovar i denna film då och då lyckas ”upphäva 

tiden” genom sin unika mix av modernitet och tradition. Gezelius gör ett feministiskt närmande 

till filmen och lyfter fram kvinnorna i filmen som symboler i ett ”genomsexualiserat” samhälle 

(DN, 29 september, 2006, Magisk hemkomst).  

Gezelius beskriver i denna recension filmens handling. Hon reflekterar personligt över filmens 

innehåll och har med ställningstagande citat i texten. Hon gör även en kulturell referens till en av 

regissörens tidigare filmer.  

16. ”Woody på villovägar”  

Film: Scoop  

Datum: 13 oktober 2006  

Recensent: Maaret Koskinen  

Den första fjärdedelen av recensionen handlar om regissören Woody Allen och hans frånvaro 

som skådespelare i sina egna filmer de senaste åren. Efter att ha sett Scoop är Koskinen tveksam 

om hon tycker att det var en bra idé att Allen spelade huvudrollen själv igen. Hon tycker att 

denne ur-New york-bo ”känns totalt malplacerad” i London där Scoop utspelar sig. Koskinen 

menar att ingen bollar tillbaka mot Allens karaktär Sids one-liners och ”ekot som hänger kvar 

blir förfärande stort och tomt”. Hela recensionen går faktiskt ut på att såga Allens val att sätta in 

sig själv i huvudrollen. Hon avslutar något subtilt med: ”du kan inte stiga ned i samma flod två 

gånger” (DN, 13 oktober, 2006, Woody på villovägar).  

Koskinen ägnar en mycket liten del av recensionen åt filmens handling. I stället diskuterar hon 

Woody Allen som regissör och skådespelare. Hon har med ställningstagande citat om filmen.  

17. ”Vad som helst för lite Prada”  

Film: Djävulen bär Prada  

Datum: 20 oktober 2006  
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Recensent: Jane Magnusson  

Magnusson inleder recensionen med en smått sarkastisk genomgång av filmens handling där hon 

likställer filmen med en klassisk saga där flickan i slutet får prinsen och halva kungariket. Hon 

gör en kulturell referens till filmen Pretty Woman och tackar gudarna för att inte Richard Gere 

och Julia Roberts spelar huvudrollerna i Djävulen bär Prada. Magnusson ger sen en lång 

redovisning av filmens handling där hon också lägger in att huvudrollen är baserad på Anne 

Wintour- ”legendarisk redaktör för Vogue” som porträtteras ”enastående” av Meryl Streep enligt 

Magnusson. Magnusson avslutar med en lång utläggning om att filmen får en att känna sig 

ofantligt oglamorös och att man kommenterar sig själv med orden: ”Jesus, jag ser ju för i helvete 

för jävlig ut”. Magnusson uppmanar också alla som ser filmen att stänga av när det är fem 

minuter kvar då slutet blir för ”sötsliskigt” (DN, 20 oktober, 2006, Vad som helst för lite Prada).  

Magnusson ger i denna recension ungefär lika mycket plats för handlingen som för personlig 

reflektion. Hon har med ställningstagande citat om filmens handling och skådespelare. Men det  

är det stora utrymmet för personlig reflektion som utmärker denna recension. Hon gör en 

kulturell referens och berättar lite om filmens bakgrund.  

18. ”Grandios filmresa”  

Film: Babel  

Datum: 27 oktober 2006  

Recensent: Johan Croneman  

Croneman inleder med en lång genomgång av historien om Babels torn och frågar sig varför 

regissören Alejandro Gonzales Inarritu ”tar rygg på denna klassiker ur Första moseboken”. 

Därefter följer ett kort stycke om filmens handling. Croneman beskriver sen regissören 

Alejandro Gonzales Inarritu som ”en av världens bästa berättare på film, han är brutal och rå och 

politiskt underhållande i samma andetag”. Här berättar Croneman att Babel är den avslutande 

historien i en trilogi och att man ”har svårt att gå rakt när man kommer ut efter två timmar och 

tjugofyra minuters närmast andlös spänning”. Babel är uppbyggd av flera små historier och 

Croneman menar att efter den första vill man ”gråta för alltid”. Croneman tycker att filmen ”gör 

riktigt jävla ont” och att manuset är ”grandiost” (DN, 27 oktober, 2006, Grandios filmresa).  
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Croneman lägger in mycket personlig reflektion i recensionen. Man känner att han är drabbad av 

filmen. Han har också med många välriktade citat i texten. Han koncentrerar sig mer på att 

berätta om känslorna han får av filmen än om själva filmen. Croneman har bara med ytterst lite 

om filmens handling.  

19. ”Borat blottar USA:s hyckleri”  

Film: Borat  

Datum: 3 november 2006  

Recensent: Jane Magnusson  

Det inledande stycket av recensionen målar upp en problematiserad bild som vuxit fram i denna 

films kölvatten som gränslöst driver med huvudpersonen Borats hemland Kazakstan. Kazakstans 

president Nursultan Nazarbajev har under hösten kämpat för att bättra på Kazakstans skamfilade 

rykte i världen. Och det är ingen fin beskrivning filmen ger av Kazakstan får man veta om man 

läser vidare. Kazakerna målas upp som antisemitiska, incestuösa våldtäktsmän som bor sida vid 

sida med kreatur och prostituerade. Men efter halva recensionen förstår man varför Magnusson 

så starkt poängterar filmens hånande av Kazakstan. Filmens hårdaste kängor delas nämligen ut 

till USA, eller rättare sagt till alla fördomar som gror på amerikansk mark. Avslutningsvis tar 

Magnusson till en kulturell referens: ”Sist USA fick en så svidande omgång var när Michael 

Moore jagade sanningen i Bowling for Colombine” (DN, 3 november, 2006, Borat blottar USA:s 

hyckleri).  

Magnusson ägnar största delen av denna recension till att närma sig filmen på ett politiskt plan. 

Hon sätter in filmen i ett politiskt sammanhang genom att föra fram hånandet av Kazakstan. 

Magnusson trycker dock, genom starka citat, på att det är USA som filmen hånar. Hon gör även 

en kulturell referens till filmen Bowling for Colombine. Hon har med ytterst lite om filmens 

handling.  

20. ”Minnen av Iwo Jima”  

Film: Flags of our fathers  

Datum: 3 november 2006  
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Recensent: Eva af Geijerstam  

Geijerstam inleder med att redogöra för filmens budskap om att en enda bild kan vinna eller 

förlora ett krig. Hon problematiserar därefter budskapet genom att poängtera att detta är en grov 

förenkling av verkligheten. I fallet Iwo Jima till exempel har bilden på soldaterna blivit en 

vinstsymbol som överskuggat att många tusen amerikanska soldater dog när man intog ön. 

Geijerstam skriver sedan om bakgrunden till en av världens kändaste bilder och vad som hände 

med soldaterna på bilden. Hon är en smula imponerad över hur den snart 80-årige Clint 

Eastwood behandlar historien, men ställer sig ändå skeptisk till att krigsveteraner alltid ska 

behandlas som hjältar på film. Hon framhåller också att Clint Eastwood gör ett betydligt bättre 

jobb med Flags of our fathers än vad han gjorde i ”machohyllningen” Heartbreak ridge (DN, 3 

november, 2006, Minnen av Iwo Jima).  

Geijerstam ser filmen ur ett politiskt perspektiv och ägnar större delen av recensionen till att 

diskutera krigspropaganda. Hon ger en kulturell referens till filmen Heartbreak ridge. Hon 

reflekterar även på ett personligt plan över filmens innehåll. Hon har endast med lite om filmens 

handling.  

21. ”Tätt drama avlyssnar Stasi-tiden”  

Film: De andras liv  

Datum: 10 november 2006  

Recensent: Maaret Koskinen  

Koskinen inleder med att berätta om regissören som med denna film gått från fattig ung man till 

prisad långfilmsdebutant. En saga i sig menar Koskinen. Koskinen jämför sedan filmen med den 

betydligt lättsammare Good bye Lenin som behandlar samma tema som De andras liv nämligen 

det ”djupt tragiska och absurda samhällssystem som gick under namnet DDR”. Här följer en 

längre genomgång av filmens handling samt jämförelser mellan filmen och Bertoluccis Fascisten 

och Coppolas Avlyssningen. Koskinen anser avslutningsvis att filmens storhet ligger i att, trots 

att filmens antagonist stasiagenten Wiesler börjar sympatisera med paret han avlyssnar, 

”obehaget dröjer sig kvar” vilket resulterar i att ”man sitter som på nålar, ända fram till det lika 

oväntade som gripande slutet- på andra sidan muren”. Hon anser även att regissören 
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Donnersmarck lyckas i sitt företag att berätta, inte bara om en märklig tid utan även om ”vad 

som händer när en undanträngd mänsklighet börjar sippra fram och kräva sin plats”. (DN, 10 

november, 2006, Tätt drama avlyssnar Stasi-tiden).  

Koskinen har valt att närma sig filmen på ett politiskt plan. Hon ger en kortare bakgrundshistoria 

till filmen och berättar om filmens handling. Genom ställningstagande citat kommenterar hon 

filmen. Hon reflekterar även på ett personligt plan kring filmen.  

4.4 Resultat del 2.  

Fet stil= starkt representerad variabel. Understruken= svagt representerad variabel.  

Recension 9. 1, 2, 3, 4.  

Recension 10. 1, 2, 3, 4.  

Recension 11. 1, 2, 4.  

Recension 12. 1, 2, 3, 4.  

Recension 13. 1, 2, 3, 4.  

Recension 14. 1, 2, 3, 4.  

Recension 15. 1, 2, 3, 4.  

Recension 16. 1, 2, 3, 4.  

Recension 17. 1, 2, 3, 4.  

Recension 18. 2, 3, 4.  

Recension 19. 1, 2, 3, 5.  

Recension 20. 1, 2, 4, 5.  

Recension 21. 1, 2, 3, 4, 5.  

Tolv av de tretton analyserade recensionerna har med variabel ett (research) och av dessa tar en 

mycket plats i texten. Alla de tretton analyserade recensionerna har med variabel två 
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(beskrivning av filmens handling) och av dessa tar fem liten plats i texten. Elva av de tretton 

analyserade recensionerna har med variabel tre (ställningstagande omdömen) och av dessa tar en 

mycket plats i texten. Tolv av de tretton analyserade recensionerna har med variabel fyra 

(personlig reflektion) och av dessa tar fem mycket plats i texten medan en tar liten plats i texten. 

Tre av de tretton analyserade recensionerna innehåller variabel fem (tydligt närmande av filmen) 

och av dessa tar alla tre mycket plats i texten.   
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4.5 Del 3. (Nio recensioner)  

Tiden precis efter införandet av sifferbetyg i Dagens Nyheter (17 november 2006 till och med 5 

januari 2007)  

22. ”Rosa resa mot undergången”  

Film: Marie Antoinette  

Datum: 17 november 2006  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Betyg: 4  

Gezelius inleder med att fråga om man inte borde fått nog av filmer som bara är ”bild, stämning, 

kläder, musik och ett läckert koncept som man får klart för sig redan efter att ha sett affischen”. 

Gezelius menar att denna film är ”fullständigt opretentiös”, ”ganska underbar” och ”totalt 

kompromisslös”. Hon hyllar huvudrollsinnehavaren Kirsten Dunst som hon anser är ”perfekt”, 

men att flera av de andra skådespelarna är obekväma med filmens stil. Filmens regissör Sofia 

Coppolas vision är ”både banal och genial” enligt Gezelius. Efter en kulturell referens till Sofia 

Coppolas pappa, regissören bakom Apocalypse now, ger hon filmen betyget ”gulligt, osmakligt 

och väldigt smart” (DN, 17 november, 2006, Rosa resa mot undergången).  

Gezelius går nästan inte alls in på filmens handling. Hon försöker i stället genom personlig 

reflektion reda ut Coppolas tanke med filmen. Och genom en mängd adjektiv beskriva sin känsla 

när hon ser filmen.  

23. ”Gästen som vägrade gå”  

Film: Jag, du och Dupree  

Datum: 17 november 2006  

Recensent: Fredrik Strage  

Betyg: 2  
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Strage inleder med att jämföra filmen med Saturday Night Live-sketchen The thing that wouldn´t 

leave. Sketchen har liksom filmen en snyltgäst som huvudperson och Strage hade hoppats på att 

Jag, du och Dupree hade varit en långfilmsversion av den klassiska sketchen. Men Strage 

konstaterar att efter första halvan slutar filmen helt vara rolig och menar att filmens 

huvudperson, snyltgästen Duprees ”Tao enligt Puh-förnuftiga budskap fastnar i halsen likt en 

slabbig moralkaka”. Strage har sedan en utläggning om att den könsstereotypa grabbigheten i 

form av sport, porr och fisketurer blir ”outhärdlig”. Men Strage tycker avslutningsvis att i alla 

fall Michael Douglas som diabolisk svärfar är rolig (DN, 17 november, 2006, Gästen som 

vägrade att gå).  

Strage inleder med en kulturell referens till Saturday Night Live. Han berättar ytligt om filmens 

handling. Han blir också personlig i sin relation till filmen och uttrycker genom syrliga 

kommentarer vad han tycker. Han problematiserar också filmens fokus på männen.  

24. ”Folkabussen förenar familjen”  

Film: Little miss sunshine  

Datum: 24 november 2006  

Recensent: Mårten Blomkvist  

Betyg: 3  

”Little miss sunshine skildrar familjen som börda”. Med denna personliga reflektion inleder 

Blomkvist denna recension. Han redogör sen utförligt för filmens handling. Ett ”roligt” men 

också ”vemodigt” uppvaknande ur den amerikanska drömmen konstaterar Blomkvist. Blomkvist 

jämför filmen både med Vredens druvor och The squid and the whale. Han beskriver 

skådespelarna både som ”roliga” och som ”charmiga komiska krumelurer”. Slutklämmen blir att  

”det finns hopp om den amerikanska komedin” (DN, 24 november, 2006, Folkabussen förenar 

familjen).  

Blomkvist har med ett långt stycke om filmens handling. Flera personliga reflektioner där han 

även för in citat om främst skådespelarna. Han har även med kulturella referenser till andra 

filmer.  
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25. ”Muskelknippe med karaktär”  

Film: Casino Royale  

Datum: 24 november 2006  

Recensent: Eva af Geijerstam  

Betyg: 3  

Geijerstam inleder plikttroget med att redogöra dels för Casino Royale som var James Bonds 

skapare Ian Flemings första roman och också om den nye Bond- Daniel Craig. Fansen var 

skeptiska till den nye Bondskådisen men Geijerstam menar att fansen ”får ge sig inför det dystra 

muskelknippet Craig”. Geijerstam ser också en föryngring av Bond och konstaterar att de 

”tekniska pryttlarna” som var karaktäristiska för de äldre filmerna är borta. Hon redogör sedan 

för filmens handling och går in i detalj på huvudkaraktärernas olika personligheter. Geijerstam 

ser också, utan att lägga in någon värdering, en avsaknad av specialeffekter. Hon erkänner själv 

på slutet att hon har svårt att avgöra om detta är en ”bra Bondfilm” (DN, 24 november, 2006, 

Muskelknippe med karaktär).  

Geijerstam redogör utförligt för filmens handling och bakgrund. Hon lägger däremot bara in ett 

uns av personlig reflektion och egna kommentarer.  

26. ”Fingerfärdig drömmare”  

Film: The science of sleep  

Datum: 1 december 2006  

Recensent: Fredrik Strage  

Betyg: 3  

Strage inleder med en kulturell referens till en musikvideo med artisten Björk innehållandes en 

lufsande björn. Just denna musikvideo blev startskottet för regissören Michel Gondry som står 

för regin i The science of sleep. Strage redogör sen för filmens handling och gör en kulturell 

koppling mellan filmens drömsekvenser och till en annan musikvideo som Michel Gondry gjorde 
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till rockgruppen Foo Figthers. Han jämför även filmen med Gondrys förra film Eternal sunshine 

of the spotless mind men menar att The science of sleep både saknar förra filmens spänning och 

kärlekshistoria. Andra halvan av recensionen ägnar Strage åt att blanda text om filmens handling 

med anekdoter och citat om regissören Gondrys barnsliga fantasi och knäppa idéer. Strages 

slutkommentar blir att detta är ”en film fylld av väldigt barnsliga och väldigt ludna saker” (DN, 1 

december, 2006, Fingerfärdig drömmare).  

Strage ger i denna recension mest utrymme till fenomenet Michel Gondry och försöker om 

möjligt att reda ut filmens handling. Han har med ytterst lite av personlig reflektion och egna 

kommentarer.  

27. ”Gripande franskt krigsdrama”  

Film: Infödd soldat  

Datum: 8 december 2006  

Recensent: Johan Croneman  

Betyg: 4  

Croneman inleder med att först erkänna att han alltid varit svag för krigsfilmer och redogör 

sedan ytligt över sina personliga favoriter inom genren från 70-talet fram till i dag. Croneman 

konstaterar därefter att det Infödd soldat tillför till genren är att belysa ”sorgligt botglömda fakta” 

om de många nordafrikanska soldater som stred och dog för Frankrike under andra världskriget.   

Härnäst kommer en ganska lång historielektion om dessa soldater. Bland annat att många av 

dessa soldaters pensioner ströps efter kriget samt att Frankrikes president Jacques Chirac blivit 

mycket rörd av filmen. Sen skriver Croneman ett stycke om filmens handling och belyser 

skådespelarna och slutstriden (DN, 8 december, 2006, Gripande franskt krigsdrama).  

Croneman ägnar en stor del av recensionen åt att berätta om filmens verklighetsanknutna 

handling. Han ger bara lite utrymme åt personlig reflektion, filmens handling och egna 

kommentarer. Man kan märka ett politiskt närmande till filmen.  
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28. ”Sepiafärgad b-deckare med lyckligt slut”  

Film: Den svarta dahlian  

Datum: 15 december 2006  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Betyg: 2  

Gezelius inleder med ett stycke om regissören Brian de Palmas fascination för kvinnomord. Hon 

redogör därefter för mordet på Elisabeth Short (alias den svarta dahlian) som filmen bygger på. 

Gezelius tycker att De Palmas bilder i filmen ”skramlar omkring i systemet långt efteråt” och 

tillägger anledningen för detta: ”Plast förmultnar långsamt”. Filmens enda levande inslag består 

enligt Gezelius av Elisabeth Shorts ”provfilmningar” här spelad av Mia Kirshner. Vidare tycker 

Gezelius att De Palmas påkostade scener ”inte berättar ett dyft” och att regin ”saknar tempo och 

rytm” (DN, 15 december, 2006, Sepiafärgad b-deckare med lyckligt slut).  

Gezelius ger stort utrymme åt att kritisera De Palmas sätt att filmatisera berättelsen om mordet 

på Elisabeth Short. Men hon blir sällan konkret i sin kritik. Hon kommenterar Mia Kirshners 

tolkning av Elisabeth Short på ett positivt sätt. Gezelius lägger också stort fokus på den sanna 

bakgrundshistorien. Hon har med ytterst lite om filmens handling.  

29. ”Kärlek över könsgränser”  

Film: En såpa  

Datum: 22 december 2006  

Recensent: Johan Croneman  

Betyg: 3  

Croneman gör klart redan i första stycket att han anser att bilden av utanförskap ofta fått 

symboliseras av en transsexuell man. Croneman tycker att denna bild är ”sliten”, men tycker 

ändå att det är en imponerande debut av regissören Pernille Fischer Christensen. Anledningen är 

till stor del huvudkaraktären David Denciks förtjänst. Här följer en kort sammanfattning av 
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filmens handling. Croneman tycker att en av filmens svagheter är att den inte kan bestämma sig 

om ”den ska ta komedins nätta steg, eller släpa runt på dramats blyfot”. Han berättar även att 

filmen vunnit filmpriset Silverbjörnen (DN, 22 december, 2006, Kärlek över könsgränser).  

Croneman redogör för filmens handling. Han gör flera personliga reflektioner där han bland 

annat hyllar David Dencik och framhåller att han tycker att filmen har svårt att välja genre. Han 

ger också visst utrymme till research och berättar ytligt om regissören Christensen och 

skådespelaren Dencik. Han har ingen direkt ställningstagande kommentar.  

30. ”Laddat drama kring ung död”  

Film: Jindabyne  

Datum. 5 januari 2007  

Recensent: Mårten Blomkvist  

Betyg: 3  

Blomkvist inleder recensionen med att beskriva en scen ur filmen där en man nonchalerar sin 

hustrus kommentar om att deras barnbarn just begått sitt första mord. Blomkvist menar att denna 

scen ”i en handfull ord fångar uppgivenhet, manlighet och kvinnlighet, äktenskapet i allmänhet 

och detta äktenskap i synnerhet”. Men enligt Blomkvist är denna sorts scener filmens svaghet. 

Man får veta att filmen bygger på en novell av Raymond Carver. Blomkvist tycker vidare att 

fotot är ”enastående” och att musiken väcker associationer till de australiska urinvånarnas 

andliga ritualer. Man får sen veta lite om filmens handling. Och trots att Blomkvist anser att 

filmens huvudkaraktärer är ”lysande” så tycker han att filmen slutar röra sig framåt efter halvtid. 

Men slutklämmen blir ändå att det inte är bortkastat att se Jindabyne på bio (DN, 5 januari, 2007, 

Laddat drama kring ung död).  

Blomkvist berättar om filmens handling. Han kommenterar huvudkaraktärerna, fotot och 

musiken. Han lägger in en personlig reflektion när det gäller filmens handling. Blomkvist tar 

även upp boken som filmen bygger på.  
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4.6 Resultat del 3.  

Fet stil= starkt representerad variabel. Understruken= svagt representerad variabel.  

Recension 22. 1, 2, 3, 4.  

Recension 23. 1, 2, 3, 4, 5.  

Recension 24. 1, 2, 3, 4.  

Recension 25. 1, 2, 3, 4.  

Recension 26. 1, 2, 3, 4.  

Recension 27. 1, 2, 3, 4, 5.  

Recension 28. 1, 2, 3, 4.  

Recension 29. 1, 2, 4.  

Recension 30. 1, 2, 3, 4.  

Nio av de nio analyserade recensionerna innehåller variabel ett (research) och av dessa tar tre 

mycket plats. Nio av de nio analyserade recensionerna innehåller variabel två (beskrivning av 

filmens handling) och av dessa tar tre mycket plats och två liten plats. Åtta av de nio analyserade 

texterna innehåller variabel tre (ställningstagande kommentarer) och av dessa tar en mycket plats 

medan två tar liten plats. Nio av de nio analyserade recensionerna innehåller variabel fyra 

(personlig reflektion) och av dessa tar två mycket plats och två tar liten plats. Två av de nio 

analyserade recensionerna innehåller variabel fem (tydligt närmande av filmen).  
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4.7 Del 4. (Nio recensioner)  

Fyra år efter sifferbetygets införande på Dagens Nyheter (4 mars till och med 6 maj 2011)  

31. ”Ett perfekt sammanbrott”  

Film: Black swan  

Datum: 4 mars 2011  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Betyg: 5  

Gezelius inleder recensionen med en lång personlig diskussion om varför det engelska ordet 

”pain” låter så attraktivt medan det svenska ordet ”smärta” låter så passivt. Hon går därefter in i 

en lång utläggning om filmens handling där hon påpekar att Vincent Cassel som spelar den 

manliga huvudrollen är ”ovanligt bra”. En rad adjektiv följer om filmen. ”Sömnlös”, 

”hyperelegant” och ”ljudmässigt banbrytande” för att nämna några. Gezelius jämför även filmen 

med en rad andra filmer som Repulsion och Antichrist. Hon konstaterar också att regissören 

Darren Aronofsky som med sin förra film The wrestler porträtterade sargade kroppar fortsätter 

på samma kroppsfixerade tema i Black swan. Gezelius anser även att crescendot i filmen ”inte 

kan bli bättre” och att Natalie Portman är ”perfekt” (DN, 4 mars, 2011, Ett perfekt sammanbrott).  

Gezelius får i denna recension med filmens handling, personlig reflektion, kulturella jämförelser 

samt personliga kommentarer om skådespelare, filmens ljud, handling och foto. Framför allt 

ställningstagande kommentarer och personlig reflektion syns i texten. En intressant iakttagelse är 

att hon använder sig av förstärkningen ”hyper” framför tre adjektiv i texten. ”Hyperelegant”, 

”hypermodern” och ”hyperbegåvad”.  

32. ”Originellt om kopierad kärlek”   

Film: Möte i Toscana  

Datum: 11 mars 2011  

Recensent: Helena Lindblad  



37 
 

Betyg: 3  

Lindblad inleder med att citera den engelske 1700-talsprofeten Edward Young med orden ”Born 

originals, how come it to pass that we die copies?” Lindblad menar att regissören Abbas 

Klarostami tycks ha haft detta citat för ögonen när han gjorde Möte i Toscana. Lindblad varvar 

sen filmens handling med kulturella jämförelser. Bara en dag, Doften av körsbär och Viaggio in 

Italia för att nämna några. En annan referens görs då det nämns att huvudkaraktärerna en bit in i 

filmen ”börjar gestalta ett skådespel av Norénska mått”. Lindblad ser en film som är ”modig”, 

”annorlunda”, ”stilfull” iscensättning och ”välskriven” dialog men hon saknar en ”varm känsla”. 

Hon tycker också att huvudkaraktärerna blir allt mer ”oattraktiva” mot slutet av filmen (DN, 11 

mars, 2011, Originellt om kopierad kärlek).  

Lindblad ger i denna recension störst utrymme åt att analysera filmens handling ur olika vinklar. 

Dels kärlekshistorien mellan huvudkaraktärerna men också den underliggande historien om 

original och kopia. Hon har med ett stort antal personliga citat och hon gör ett antal kulturella 

referenser.  

33. ”Poetiskt om skör kärlek”  

Film: Norwegian wood  

Datum: 18 mars 2011  

Recensent: Helena Lindblad  

Betyg: 4  

Inledningsvis skriver Lindblad om regissören Tran Anh Hung och hans tidigare film Doften av 

grön papaya. Hon beskriver honom som en av de stora ”filmpoeterna” och hyllar hans bildspråk 

och stilfullhet. Lindblad berättar sen om boken Norwegian wood som filmen är byggd på, och 

tycker att Tran Anh Hung på ett ”elegant” sätt fångar bokens prosa. Ett långt stycke om filmens 

handling följer och Lindblad tycker att det är ett ”ovanligt lyckligt äktenskap mellan bok och 

film”. Hon gör kulturella referenser till filmerna Cyclo och När solen står som högst och 

kommenterar filmens färger och stråkmusik (DN, 18 mars, 2011, Poetiskt om skör kärlek).  
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Lindblad ger i denna recension stort utrymme för att jämföra filmen och boken som filmen 

bygger på. Hon ger flera kulturella referenser och kommenterar filmens färger, musik och att 

filmen lyckas göra boken rättvisa. Endast lite om filmens handling är med.  

34. ”Dödsmärkt kärlek”  

Film: Never let me go  

Datum: 25 mars 2011  

Recensent: Eva af Geijerstam  

Betyg: 3  

Geijerstam inleder med ett långt stycke om den Japanfödde brittiske författaren Kazuo Ishiguro 

som skrivit boken som filmen bygger på. Därefter följer ett stycke om filmens handling som 

Geijerstam varvar med egna kommentarer som att hon inte läst boken och att filmens idé handlar 

om en ”närmast religiös offermentalitet”. Hon beskriver berättelsen som ”mycket estetiskt 

medveten” och ”melankolisk”. Geijerstam gör en kulturell referens när hon tycker att filmens 

huvudperson känns som en ”avlägsen släkting” till Bess i Breaking the waves. Geijerstam 

reflekterar också över att det verkar finnas en ”oemotståndlig dragningskraft i dödsmärkt ung 

kärlek”. Hon tycker också att skådespelarna lägger ner ett ”imponerande allvar” i sina gestalter 

(DN, 25 mars, 2011, Dödsmärkt kärlek).  

Geijerstam ger mycket utrymme åt författaren till boken som filmen bygger på. Hon berättar om 

filmens handling och reflekterar en del över filmens filosofi. Hon gör en kulturell referens och 

hon ger mycket få kommentarer om skådespelare och berättelse.   

35. ”Flera nyanser av sorg”  

Film: Rabbit hole  

Datum: 8 april 2011  

Recensent: Helena Lindblad  

Betyg: 3  
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Första fjärdedelen av recensionen handlar om bearbetning av sorg som en industri genom böcker, 

filmer och legitimerade ”sorge-terapeuter”. Via en presentation av regissören John Cameron 

Mitchell berättar Lindblad om filmens handling. Här följer en tolkning av filmens budskap som 

går ut på att om man försöker hitta en genväg förbi sorg så går man lätt vilse. Lindblad menar 

vidare att Nicole Kidman som spelar rollen som sörjande mamma har en ”fruktansvärd auktoritet 

och närvaro” och att Aaron Eckhart som spelar hennes man är som klippt och skuren för rollen. 

Lindblad tycker också att det är skönt att se att Kidman tagit tillbaka sitt gamla ansikte vilket 

Lindblad anser är att föredra framför hennes botoxlook. Lindblad avslutar med kommentaren att 

det kanske inte finns någon magisk värld i botten på det här kaninhålet men som allvarsdrama är 

det både ”givande” och ”stilsäkert” (DN, 8 april, 2011, Flera nyanser av sorg).  

Lindblad ger i denna recension stort utrymme till egen reflektion angående filmatisering av 

sörjande. Hon berättar om filmens handling och hon kommenterar även huvudskådespelarnas 

insatser. Förutom sista meningen säger hon inte så mycket om filmens styrkor eller svagheter. 

Hon har med lite om filmens regissör.  

36. ”Snyggt fiasko”  

Film: Sucker punch  

Datum: 8 april 2011  

Recensent: Jane Magnusson   

Betyg: 2  

Magnusson förklarar redan från början att hon har legat vaken hela natten inför den här 

recensionen. Anledningen säger hon är att Sucker punch är ”extremt besvärlig att få grepp om”. 

Magnusson tycker att Sucker punch är ”oerhört våldsam”, ”snygg”, ”snabb och svulstig” men 

också ”vansinnigt pretentiös”. Ett stycke om regissören Zack Snyder följer. Magnusson menar att 

Snyder har fått för sig att han är en poet och en historieberättare. ”Det är han inte”, menar 

Magnusson. Magnusson tycker filmen är ett ”fiasko”. Nu följer ett stycke där hon varvar filmens 

handling med kulturella referenser. Hon jämför filmen med Psycho och Gökboet. Magnusson 

tycker att filmen trots snygga slagsmål och cool musik blir ”tradig” och tycker att Snyder skulle 
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ha ”sänkt ribban en smula och kanske anlitat en bättre manusförfattare” (DN, 8 april, 2011, 

Snyggt fiasko).  

I denna recension kommer först och främst Magnussons personliga kommentarer fram. Hon 

kommenterar allt från specialeffekter och skådespelare till handling och musik. Handlingen får 

också stort utrymme. Det som knappt syns är researchdelen.  

37. ”Konsten att överleva värdigt”  

Film: Benda Bilili  

Datum: 15 april 2011  

Recensent: Johan Croneman  

Betyg: 4  

Croneman inleder med en kort beskrivning av de fattiga människorna i denna dokumentär. ”De 

bor på kartong- de sjunger om kartong”. Croneman reflekterar över deras situation. ”Det här är 

historien vi vill se, men inte gärna vara en del av”. Croneman lägger in en historisk anekdot om 

när Sven Lindqvist skrev hem om fattigdomen i Calcutta för snart 45 år sedan. Ett längre stycke 

om filmens handling och bakgrund följer. Sen en epilog som berättar vad som hände filmens 

karaktärer efter filmen. Croneman beskriver filmen som en ”grundkurs i ämnet solidaritet” och 

drar in en vän i recensionen. Cronemans vän jobbar i Etiopien och påminner honom om en annan 

del av världen (DN, 15 april, 2011, Konsten att överleva värdigt).  

Croneman berättar om filmens handling och bakgrund. Men recensionen utmärker sig på grund 

av de många personliga reflektionerna han gör över filmens tema.  

38. ”Sagolikt om själavandring”  

Film: Farbror Boonmee som minns sina tidigare liv  

Datum: 29 april 2011  

Recensent: Kerstin Gezelius  

Betyg: 3  
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I första delen av texten redogör Gezelius ytligt för filmens handling. Enligt Gezelius närmar sig 

regissören Apichatpong Weerasethakul döden, djungeln och erotiken i filmen. Gezelius menar 

att filmen genomsyras av ”buddistisk mindfulness”. En rad olika väsen ur filmen beskrivs. Död, 

sex, förruttnelse och komik är en del utav handlingen. ”Allt bara är” menar Gezelius, och skriver 

att filmen är ”gåtfull”, ”långsam” och ”bitvis tråkig”. Gezelius tycker det är intressant att en film 

som handlar om liv och död inte har ett uns av religiös laddning (DN, 29 april, 2011, Sagolikt 

om själavandring).  

Gezelius redogör för filmens handling och hon reflekterar också över innehållet, men några 

konkreta omdömen är svåra att hitta. Hon kommenterar till exempel inte skådespelare eller något 

annat än handlingen.  

39. ”Brutalt och vackert i Brighton”  

Film: Brighton Rock  

Datum: 6 maj 201140  

Recensent: Helena Lindblad  

Betyg: 4  

Lindblad inleder med att beskriva en obehaglig scen från filmen. Därefter ett kort stycke om att 

filmen är en nyinspelning av en äldre film. Sen lite till om filmens handling. Filmens 

huvudkaraktär pressenteras och Lindblad har ”svårt att slita ögonen” från honom. Hon beskriver 

filmen som ”konsekvent mörk, cynisk och på ett sätt djupt deprimerande”. Men tyngden vägs 

upp av ”det pregnanta och livfulla skådespelet”. Andrea Riseborogh som spelar den kvinnliga 

huvudrollen beskrivs som ett ”fynd”. Lindblad avslutar med att beskriva denna film som 

”visuellt anslående” och ”en mardröm utan tvekan. Men som sådan sensationellt vacker” (DN, 6 

maj, 2011, Brutalt och vackert i Brighton).  

Lindblad beskriver filmens handling. Hon nämner viss bakgrund till filmen och vad filmens 

regissör gjort tidigare. Hon kommenterar skådespelarna och filmens känsla med kraftiga citat. Ett 

uns av personlig reflektion finns också med.  

 



42 
 

4.8 Resultat del 4.  

Fet stil= starkt representerad variabel. Understruken= svagt representerad variabel.  

Recension 31. 1, 2, 3, 4.  

Recension 32. 1, 2, 3, 4.  

Recension 33. 1, 2, 3.  

Recension 34. 1, 2, 3, 4.  

Recension 35. 1, 2, 3, 4.  

Recension 36. 1, 2, 3.  

Recension 37. 1, 2, 3, 4.  

Recension 38. 2, 4.  

Recension 39. 1, 2, 3, 4.  

Åtta av de nio analyserade recensionerna innehåller variabel ett (research) och av dessa tar två 

mycket plats och en tar liten plats. Alla de nio analyserade recensionerna innehåller variabel två 

(beskrivning av filmens handling) och av dessa tar två mycket plats. Åtta av de nio analyserade 

recensionerna innehåller variabel tre (ställningstagande omdömen) och av dessa tar tre mycket 

plats och två liten plats. Sju av de nio analyserade recensionerna innehåller variabel fyra 

(personlig reflektion) och av dessa tar fyra mycket plats och en tar liten plats.  Ingen av de nio 

analyserade recensionerna innehåller variabel fem (tydligt närmande av filmen).  
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5.1 Sammanfattande resultat  

36 av de 39 analyserade recensionerna har med variabel ett (research). En recension i del ett, en 

recension i del två och en recension i del fyra saknar denna variabel. I tre av recensionerna i del 

ett tog variabel ett mycket plats. I en av recensionerna i del två tar variabel ett mycket plats. I tre 

av recensionerna i del tre tar variabel ett mycket plats. I två av recensionerna i del fyra tar 

variabel ett mycket plats. Enbart i en recension i del fyra tog variabel ett liten plats.  

Att föra in fakta kring filmen i texten verkar vara en variabel som inte påverkas märkbart av 

införandet av sifferbetyget. Möjligtvis skulle man kunna säga att förekomsten av research i 

filmrecensioner i Dagens Nyheter har minskat något de senaste åren.  

Alla de 39 recensionerna har med variabel två (beskrivning av filmens handling). En recension i 

del ett ger variabel två mycket utrymme. En recension i del ett ger variabel två litet utrymme. 

Fem av recensionerna i del två ger variabel två litet utrymme. Tre av recensionerna i del tre ger 

variabel två stort utrymme. Två av recensionerna i del tre ger variabel två litet utrymme. Två av 

recensionerna i del fyra ger variabel två stort utrymme.  

Inte helt oväntat har samtliga recensioner med något om filmens handling. Detta verkar inte 

heller vara en variabel som nämnvärt påverkas av sifferbetyget.  

35 av de 39 recensionerna har med variabel tre (ställningstagande omdömen). Två recensioner i 

del två har inte med variabel tre. En recension i del tre har inte med variabel tre. En recension i 

del fyra har inte med variabel tre. Tre av recensionerna i del ett ger mycket utrymme åt variabel 

tre. Två recensioner i del ett ger litet utrymme åt variabel tre. En recension i del två ger mycket 

utrymme åt variabel tre. En recension i del tre ger variabel tre mycket utrymme. Två recensioner 

i del tre ger variabel tre litet utrymme. Tre recensioner i del fyra ger mycket utrymme åt variabel 

tre. Två recensioner i del fyra ger variabel tre litet utrymme.  

Ställningstagande kommentarer verkar inte heller påverkas nämnvärt av sifferbetyget.  

35 av de 39 recensionerna har med variabel fyra (personlig reflektion). En recension i del ett har 

inte med variabel fyra. En recension i del två har inte med variabel fyra. Två av recensionerna i 

del fyra har inte med variabel fyra. Två recensioner i del ett ger variabel fyra mycket utrymme. 

En recension i del ett ger variabel fyra litet utrymme. Sex av recensionerna i del två ger variabel 
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mycket utrymme. En av recensionerna i del två ger variabel fyra litet utrymme. Två av 

recensionerna i del tre ger variabel fyra mycket utrymme. Två av recensionerna i del tre ger 

variabel fyra litet utrymme. Fyra av recensionerna i del fyra ger variabel fyra mycket utrymme. 

En av recensionerna i del fyra ger variabel litet utrymme.  

Personliga reflektioner verkar inte heller vara en variabel som påverkas nämnvärt av 

sifferbetyget. Möjligtvis kan man se en tendens att denna variabel fick mindre utrymme veckorna 

efter införandet av sifferbetyget men att denna variabel sedan ökat igen.  

9 av de 39 recensionerna har med variabel fem (tydligt närmande av filmen). Fyra av 

recensionerna i del ett har inte med variabel fem. Tio av recensionerna i del två har inte med 

variabel fem. Sju av recensionerna i del tre har inte med variabel fem. Nio av recensionerna i del 

fyra har inte med variabel fem. En av recension i del ett ger variabel fem mycket utrymme. Tre 

av recensionerna i del två ger variabel fem mycket utrymme. Ingen recension i del tre eller fyra 

ger variabel fem stort utrymme.  

Att närma sig en film på ett tydligt sätt (ofta politiskt) är en variabel som minskat efter 

sifferbetygets införande. Om detta har med sifferbetyget att göra kan inte detta arbete svara på.  
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6.1 Slutdiskussion  

Jag tänkte i denna del att diskutera de olika variablerna i tur och ordning. Jag hoppas att denna 

del kan ge detta ganska siffertunga arbete lite substans.  

Om vi börjar med variabel ett som jag har valt att kalla ”research”. Nästan alla de texter jag 

analyserat hade med denna variabel och i flera texter var denna variabel den starkast 

representerade. Varför är research så viktigt för recensionen? Min slutsats är mycket enkel. 

Genom att recensenten förmedlar fakta kring filmen visar denne för läsaren att han eller hon har 

gjort sin hemläxa och därmed legitimerar sin roll som expert. Självklart finns det också en 

journalistisk tanke bakom denna form av faktaförmedlande. Texten ska såklart vara intressant 

och rolig att läsa. När jag intervjuade DN:s filmchef Helena Lindblad sa hon att DN:s 

filmrecensenter skriver för filmintresserade och jag är övertygad om att denna läsargrupp kräver 

att textförfattarna ska vara pålästa. Genom att till exempel ”namedroppa” kulturella referenser 

visar recensenten sin auktoritet gentemot läsaren. Jag tror inte ens den mest erkända 

filmrecensenten skulle våga ta bort researchen från recensionen. Den är helt enkelt för viktig. 

Även om min undersökning visar en svag nedgång i användandet av research så har jag svårt att 

tro att sifferbetyget påverkar denna variabel nämnvärt.  

Nästa variabel handlar om filmens handling. Det säger ju sig självt att det är svårt att skriva om 

en film utan att nämna vad den handlar om (även om det görs då och då). Men hur mycket fokus 

som läggs på att berätta om filmens handling varierar avsevärt från recension till recension och 

det visar också mina resultat på även om jag inte inriktat mig på just detta fenomen. Precis som 

med variabel ett tror jag dock att detta är en komponent i recensionen som inte påverkas 

nämnvärt av sifferbetyget.  

Variabel tre handlar om att döma en film med värdeladdade omdömen. Det är svårt att misstolka 

ett ”dåligt” eller ”fantastiskt” men ofta väljer recensenter mer kryptiska adjektiv som 

“hyperintelligent” (DN 4 mars 2011, ”Ett perfekt sammanbrott”), “kompromisslös” (17 

november 2006, ”Rosa resa mot undergången”) eller ”pömsig”(DN 8 september 2006, ”Sista 

natten med radiogänget”). För vidare forskning tror jag att denna variabel är den som man skulle 

rikta in sig på. Jag tror att användningen av värdeladdade omdömen kan se annorlunda ut före 
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och efter införandet av sifferbetyget. Jag tror dock att man måste analysera långt fler texter än 

vad jag gjort i detta arbete för att tydligt se sådana tendenser.   

Den fjärde variabeln som handlar om personlig reflektion är något svårdefinierad. På ett sätt 

handlar allt som recensenten skriver om en film om personlig reflektion. Men den personliga 

reflektionen kan se mycket annorlunda från recension till recension.  

Det kan vara svårt att dra några slutsatser kring om detta har påverkats av sifferbetyget. En 

anledning är att vissa recensenter oftare än andra använder sig själva som analysverktyg i texten. 

En annan anledning är att denna variabel i stor utsträckning är kopplad till recensentens åsikt om 

en film. Jag tror allmänt att det är svårt att mäta graden av personlig reflektion i en filmrecension 

och det gör det besvärligt att se tendenser kopplade till sifferbetyget.  

Den sista variabeln handlar om recensentens närmande av filmen. Denna variabel är till skillnad 

från personlig reflektion lätt att se i texten. Problemet här är dock att närmandet till filmen är 

starkt kopplad till den enskilda filmen. En film med politiska förtecken närmar man sig gärna på 

ett politiskt plan. En film helt byggd på specialeffekter närmar man sig gärna på ett teknologiskt 

plan och så vidare.  

När jag läser igenom denna undersökning har jag svårt att dra slutsatsen att sifferbetyget synbart 

har påverkat texten. Det är möjligt att man skulle kunna se vissa tendenser om man analyserar ett 

mycket stort antal recensioner under lång tid. Men jag ställer mig tveksam till detta. Helena 

Lindblad tycker att filmrecensionerna blivit tydligare och mer lättillgängliga efter det att 

sifferbetyget infördes. Jag skulle säga att det enda riktigt tydliga som sifferbetyget har gjort med 

Dagens Nyheters filmrecensioner är siffran som anger filmens betyg.  
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7.1 Källförteckning  

Källmaterial  

DN, 13 juni, 2003, ”Det blir inte roligare för att de är svarta ”, Helena Lindblad 

DN, 13 juni, 2003, ”Benknäckarpartaj”, Johan Croneman 

DN, 27 juni, 2003, ”Den onödige mannen i New York”, Eva af Geijerstam 

DN, 27 juni, 2003, ”Klassisk tonårsskräckis”, Eva af Geijerstam 

DN, 27 juni, 2003, ”En subjektiv spark i skrevet”, Johan Croneman 

DN, 4 juli, 2003, ”Obehagligt pornografiskt porträtt”, Eva af Geijerstam 

DN, 11 juli, 2003, ”Den belevade mördaren”, Kerstin Gezelius 

DN, 18 juli, 2003, ”Auteuil lyser i lögnens svarta hål”, Eva af Geijerstam 

DN, 18 augusti, 2006, ”Passagerarnas sista strid”, Mårten Blomkvist 

DN, 25 augusti, 2006, ”Ingen rökning utan eld”, Jane Magnusson 

DN, 1 september, 2006, ”Ge oss ännu mer om Jordbro”, Johan Croneman 

DN, 8 september, 2006, ”Sista natten med radiogänget”, Fredrik Strage 

DN, 15 september, 2006, ”Under vid poolkanten”, Mårten Blomkvist 

DN, 22 september, 2006, ”Ömt farväl till Falkenberg”, Fredrik Strage 

DN, 29 september, 2006, ”Magisk hemkomst”, Kerstin Gezelius 

DN, 13 oktober, 2006, ”Woody på villovägar”, Maaret Koskinen 

DN, 20 oktober, 2006, ”Vad som helst för lite Prada”, Jane Magnusson 

DN, 27 oktober, 2006, ”Grandios filmresa”, Johan Croneman 

DN, 3 november, 2006, ”Borat blottar USA:s hyckleri”, Jane Magnusson 



48 
 

DN, 3 november, 2006, ”Minnen av Iwo Jima”, Eva af Geijerstam 

DN, 10 november, 2006, ”Tätt drama avlyssnar Stasi-tiden”, Maaret Koskinen 

DN, 17 november, 2006, ”Rosa resa mot undergången”, Kerstin Gezelius 

DN, 17 november, 2006, ”Gästen som vägrade att gå”, Fredrik Strage 

DN, 24 november, 2006, ”Folkabussen förenar familjen”, Mårten Blomkvist 

DN, 24 november, 2006, ”Muskelknippe med karaktär”, Eva af Geijerstam 

DN, 1 december, 2006, ”Fingerfärdig drömmare”, Fredrik Strage 

DN, 8 december, 2006, ”Gripande franskt krigsdrama”, Johan Croneman 

DN, 15 december, 2006, ”Sepiafärgad b-deckare med lyckligt slut”, Kerstin Gezelius 

DN, 22 december, 2006, ”Kärlek över könsgränser”, Johan Croneman 

DN, 5 januari, 2007, ”Laddat drama kring ung död”, Mårten Blomkvist 

DN, 4 mars, 2011, ”Ett perfekt sammanbrott”, Kerstin Gezelius 

DN, 11 mars, 2011, ”Originellt om kopierad kärlek”, Helena Lindblad 

DN, 18 mars, 2011, ”Poetiskt om skör kärlek”, Helena Lindblad 

DN, 25 mars, 2011, ”Dödsmärkt kärlek”, Eva af Geijerstam 

DN, 8 april, 2011, ”Flera nyanser av sorg”, Helena Lindblad  

DN, 8 april, 2011, ”Snyggt fiasko”, Jane Magnusson   

DN, 15 april, 2011, ”Konsten att överleva värdigt”, Johan Croneman 

DN, 29 april, 2011, ”Sagolikt om själavandring”, Kerstin Gezelius 

DN, 6 maj, 2011, ”Brutalt och vackert i Brighton”, Helena Lindblad 
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Bilaga  

Intervju med Helena Lindblad angående sifferbetygets införande på Dagens Nyheters 

kultursidor.  

Diskussionen om sifferbetyg togs först upp kring år 2000 av DN:s dåvarande chefredaktör 

Joakim Berner. Berner tyckte att DN:s filmrecensenter skulle börja med sifferbetyg. Detta såg 

den dåvarande (och nuvarande) filmchefen Helene Lindblad ingen poäng med då. Lindblad 

kände framförallt en oro över att filmkritikens utrymme i tidningen skulle kortas genom 

införande av sifferbetyg. Och också att texterna skulle gå åt det oseriösare hållet. Åren gick och 

Lindblad såg att allt fler konkurrenter införde sifferbetyg. Hon märkte också att DN allt mer 

sällan citerades på bioaffischer.  

– “ När vi inte syntes på bioaffischerna oroades jag över att folk skulle tycka det var konstigt att 

DN inte tyckt till om filmen i fråga”.  

DN är en kommersiell produkt som ska sälja tidningar. Lindblad kände att om ingen köper DN 

kommer ändå ingen att läsa filmkritiken. Hon kände också att man med jämna mellanrum ska se 

över vad och hur man skriver.  

– “Filmrecensionerna hade blivit lite jämntjocka. Med ett sifferbetyg har man markerat inom 

vilken zon en film ligger”.  

Kritikerna på DN ställde sig inte direkt positiva till införandet av sifferbetyg, men Lindblad tog 

till slut beslutet att införa sifferbetyg. Hon ser nu bara fördelar med införandet.  

– “Nu är kritiken mer tydlig och skarp. Jag tycker också att recensionerna blivit mer läsvärda”.  

Lindblads oro över minskat utrymme för film på kultursidorna visade sig vara obefogad då 

filmrecensionerna fått mer utrymme sen 90-talet.  

Lindblad generellt om filmkritiken på DN:  

- ”Vi vänder oss till läsare som har ett aktivt förhållande till film. Till folk som i alla fall ser 

några filmer i månaden. Man ska inte behöva förklara vem Martin Scorsese är i en 

filmrecension”.  
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Men en generell strävan på kultursidorna är att bjuda in läsaren till texterna. Och inte 

namedroppa alltför svåra författare till exempel.  

Var sifferbetygets införande en strävan mot en ny, kanske yngre, målgrupp?  

-”Ja”. 


