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Denna studies syfte är att analysera ett flertal litteraturkritiska verk från ett språkligt perspek-

tiv. En stilistisk analys har utförts, och jag har därmed fördjupat mig i aspekter som är grund-

läggande för att identifiera en texts stilistiska drag, med fokus på lexikala och syntaktiska 

aspekter. De kanaler som tas upp är Goodreads.com, två bokbloggar och två tidningar. Tesen 

som denna studie grundar sig på är att texternas språkliga innehåll och framförallt svårighets-

grad påverkas av författare och spridningskanal. För att utföra studien har jag använt mig av 

totalt sex litteraturkritiska verk som handlar om två romaner skrivna av debutanter. Det som 

är studiens primära avsikt är att sätta de identifierade stilistiska drag i relation till texternas 

författare samt vilken kanal som varit huvudsaklig för att sprida texten vidare. Analysens 

struktur har som syfte att visa på skillnader och likheter både mellan kritiska verk skrivna för 

samma kanal och för olika kanaler. Studiens resultat pekar på att faktorer såsom författare och 

spridningskanal påverkar språket på ett sätt som har inverkan på texternas stilistiska drag. 

Därmed är slutsatsen att en recensions stil påverkas av vem det är som skriver recensionen 

och vilka kanaler används för att sprida recensionen vidare. 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: Stilistisk, litteraturkritik, kritiker, recension, recensent, bloggare, boktips, kanal, 

digitalisering, morfologi, syntax, semantik, grammatik. 
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1. INTRODUKTION 

 

”Kritik består av många olika sysslor, inte bara en… kritik har inget primärt syfte, ingen 

primär uppgift eller funktion, om man nu inte räknar med sekundära eller generella 

uppgiften, nämligen att underlätta och berika förståelsen för konstverk”. 

Så skriver Morris Wietz (1964) i sitt verk Hamlet and the Philosophy of Literary Criti-

cism. Här sammanfattar författaren det som enligt honom är litteraturkritikens roll, alltså 

att, bland annat, ”underlätta” och ”berika”. I detta citat kan vi identifiera kritikerns trad-

itionella roll, alltså att nå ut till de individer som behöver vägledning i förståelsen av 

konstverk, och inte minst litterära verk. I boken Alla är vi kritiker skriver Thomas An-

derberg (2009) att ”kritiken uppstod som en självständig, om en tjänande, konstform 

samtidigt som konsten frigjorde sig från sin tjänande funktion, hamnade på en marknad 

med en borgerlig publik och blev Konst” (321). Han skriver alltså att kritiken föddes då 

konsten slet sig från sin tidigare normnära roll och inte längre ”förväntades vara till 

gagn för den religiösa dogmaframställningen, eller för rent dekorativa syften”  

(Anderberg 2009, 321). Det är alltså när man börjar betrakta konsten som ett ”rent este-

tiskt” ting som är subjekt för smak som konstkritiken kom till. Kritikerns syfte, roll och 

status har förändrats radikalt sedan dess.  

          Kritikens officiella historia må vara kort i Sverige, men den har trots det gått ige-

nom många olika faser och förändringar; från att vara ett yrke som under sena 1800-

talet kopplades starkt till svenska dagspressens genombrott, igenom de stora kritikernas 

tid i början av 1900-talets till vår tids diversifiering och subjektivism. Alla dessa faser 

har medverkat i att utforma den nutida litteraturkritiken, som inte endast avgränsas till 

litteratursamhällets innersta kretsar, men breder ut sin inverkan och roll till allmänheten 

och allas värderingsförmåga. Alla är vi kritiker, beroende på hur man väljer att se på 

definitionen av ”kritiker.”  

          Kritiken är idag ett varierat spektrum som rör sig mellan många olika medier, och 

erhåller en position och status som också varierar beroende på sammanhang. Vi kan läsa 

recensioner och ”boktips” i princip var vi vill. Det kan i många fall handla om recens-

ioner skrivna av välkända individer inom litteratursamhället som skriver för de tradit-

ionella kanalerna som kritiken använt sig av sen dess uppkomst, alltså dagspressen och 

tidskrifter. I andra fall kan vi leta efter recensioner i nyare medier och kanaler, så som 

bokbloggar skrivna av individer som ofta saknar en traditionell utbildning, men vars 
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omdöme anses vara trovärdigt beroende på ett flertal faktorer som till exempel populari-

tet och erfarenhet som bloggare. Ett välkänt exempel är Sandra Beijer som driver en 

blogg sedan 2004. Bloggens popularitet är idag så pass hög att den påverkar Beijers 

trovärdighet, och faktum att hon idag arbetar som bland annat författare gör att hon an-

ses vara tillräckligt kompetent inom litterära branschen för att driva en ”boktipshörna”. 

Idag kan vi även hitta ”recensioner” i kommentarsfält som många hemsidor använder 

sig av för att samla in den ”vanliga” läsarens intryck och synpunkter, för att på så sätt ge 

ett varierat spektrum som den potentiella köparen och läsaren kan använda sig av för att 

välja bok.  

Att studera olika aspekter av litteraturkritiken kräver att man först och främst har en 

tydlig bild av det som menas med ordet ”kritiker”.  Svenska Akademiens Ordlista ges 

flera definitioner av ordet ”kritiker”, bland annat följande två: 

 

- person som (i tidning l. tidskrift o. d.) övar kritik av vittra (l. vetenskapliga) skrifter l. av konstverk 

l. konstnärliga prestationer; konst- l. smakdomare, (litteratur- l. konst- l. musik- l. teater) anmä-

lare, recensent.  

- person som kritiserar l. övar kritik, granskare, bedömare” 

            (Svenska Akademiens Ordbok. 2019) 

 

Här kan vi se två olika koncept som förknippas med ordet ”kritiker”. Här finns en mer 

specifik definition, som grundar sig på idén att en kritiker är någon som arbetar med att 

recensera, samarbetar med tidningar och tidskrifter samt är smakdomare för konstnär-

liga prestationer. Det andra är en mer allmän definition och kretsar kring idén att en 

kritiker är någon som kritiserar, granskar och dömer. Det handlar alltså inte nödvän-

digtvis om någon som är kritiker till yrket, utan någon som äger värderingsförmåga och 

använder den. Det är någonting som vi alla har. I föreliggande uppsats kommer jag att 

fördjupa mig i dessa två definitioner och ställa dem i relation till varandra, till kritiker-

yrket och kritikens utveckling från dess uppkomst till hur den ser ut idag. Detta kommer 

sedan sättas i relation till uppsatsens ståndpunkt, alltså viljan att sätta kritiska verks 

språkinnehåll i fokus.  
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1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Denna uppsats grundar sig i viljan att observera litteraturkritiken från ett perspektiv som 

skiljer sig från den renodlade litteraturvetenskapens sätt att se på kritik. Perspektivet 

som kommer användas i denna uppsats utgår från kritikens språkliga innehåll och vär-

deringar. För att detta ska ske på det mest effektiva sättet har jag valt att utföra en stila-

nalys. Den stilistiska analysen har som syfte att se djupare i hur språket används, och 

hur olika aspekter som kritikerns roll, status och verksamhet kan påverka det språkliga 

innehållet, samt vilken kanal verket är skrivet för. 

         Syftet med denna studie är att analysera språkskillnader och likheter mellan litte-

raturkritiska verk skrivna för tre olika medier för att på så sätt kunna titta på hur den 

stilistiska utformningen av dessa verk påverkas av faktorer såsom författare och digital 

kanal. Jämförelsen kommer ske mellan två litteraturkritiska inslag skrivna för tidningar-

na Dagens Nyheter och Aftonbladet, två blogginlägg och två recensioner tagna från 

hemsidan Goodreads.com.  

         Den stilistiska analysen kommer att beröra olika aspekter som morfologi, syntax, 

semantik och grammatik för att på bästa sätt se hur de utvalda verkens språkliga inne-

håll utformas beroende på faktorer som genre, syfte, vilket medium texten är tillämpad 

för samt textens författare. En på så sätt utformad analys har som syfte att sätta textens 

språk i relation till textens inre och yttre kontext. Jag kommer utgå ifrån följande fråge-

ställningar: 

- Hur ser texten ut från ett stilistiskt perspektiv? 

- Vilka likheter och skillnader går att identifiera mellan de olika texterna? 

- Påverkas texternas stilistiska drag av kritikerns status? 

- Påverkar texternas stilistiska drag av den valda digitala kanalen? 

Min tes är att språket är föremål för variation beroende på faktorer som vem det är som 

skriver texten och vilken digital kanal den är syftad för. 

 

1.2 AVGRÄNSNINGAR 

För att skapa en sammanhållen analys och få en så övergripande blick som möjligt har 

jag valt att begränsa analysen till totalt sex inlägg som behandlar två romaner som har 

statusen ”debut-romaner”.  Dessa två romaner är Jag for ner till bror av Karin Smirnoff 

och Harungen av Ina Sundsvall. Det handlar alltså om romaner skrivna av författare 

som inte uppmärksammats tidigare och vars verk publicerats för första gången. Det 
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handlar alltså om författarnas första publicerade roman.  Båda romanerna släpptes 2018, 

vilket betyder att det handlar om relativt nya romaner, och att deras författare inte hun-

nit publicera någonting ännu nyare.  

         Att jag valt att fokusera på just debutromaner beror på sammanhangets författar-

status. Trots att ”debutstatusen” också kan beskrivas som en status som kan påverka 

kritikerns inställning till romanen så har inte litteratursamhället hunnit skapa sig en tidi-

gare uppfattning om författaren. Detta betyder att de analyserade recensionerna inte 

kommer innehålla förutfattade meningar eller jämförelser med författarnas tidigare 

verk. Fokusen kommer befinna sig helt och hållet på det recenserade verket. Detta 

kommer att påverka analysen då man inte kommer behöva ta hänsyn till hur författarsta-

tusen verkar på kritikerns formuleringar, utan kommer kunna fokusera helt och hållet på 

det språkliga och stilistiska innehållet. 
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 

 

       ”Litteraturkritiken har, precis som boken, vid upprepade tillfällen dödförklarats. Men liksom bok-

branschen genom historien visat på en förmåga att dra nytta av nya tekniker har också kritiken med fram-

gång anpassats till nya medier. Recensionen var en av de första genrerna i den tidiga pressen. Litteratur-

bevakning var också en av de första uppgifterna för nationell radio när dess sändningar inleddes i Sverige 

i mitten av 1920-talet och när svensk press började publicera material på internet på 1990-talet var kultur-

sidorna bland de första som lades ut. Sedan har vi fått kritik i poddar, appar och vloggar.”  

(Samuelsson 2017, 69) 

 

I det återgivna citatet identifierar Lina Samuelsson (2017) ett av kritikens främsta kän-

netecken: Dess kapacitet att konstant anpassa sig till hur samhället ser ut. Från att vara 

en beståndspunkt i den tidiga svenska pressen till att idag närvara i alla de moderna me-

dierna som till exempel bloggar, poddar och appar, har litteraturkritiken använt sig av 

teknikens utveckling för att överleva. Trots att man, så som Samuelsson påstår, mer än 

en gång ”dödförklarat” denna verksamhet så har dess anpassningsbara natur gjort att 

den lyckats hålla samhällsutvecklingens tempo, och därmed förändrats på grund av att 

samhället förändrats. I följande avsnitten kommer jag gå igenom de historiska moment 

som gjort svenska litteraturkritiken till det den är idag. 

 

2.1 HISTORISK BAKGRUND: FRÅN DAGSPRESSENS GENOMBROTT 

TILL DIGITALISERING. 

I boken Litteraturen i mediesamhället går Ann Steiner (2012) igenom vissa perioder i 

svenska kritikhistorian som anses vara avgörande för litteraturkritikens utveckling. Hon 

refererar här till Per Rydéns Domedagar: svensk litteratur efter 1880 (1987) och upp-

delningen som han gör av litteraturkritikens olika historiska faser. 

- Genombrott: Rydén daterar litteraturkritikens uppkomst till slutet av 1800-talet, 

men påstår att det var en verksamhet som existerade även tidigare och uttrycktes 

på ett annat sätt. Det var den så kallade anmälan som förekom, alltså annonser 

som informerade tidningens läsare att en ny bok släppts. Litteraturkritik i dess 

mer traditionell definition utövades även tidigare, men i mer nischade tidskrifter. 

Han skriver även att litteraturkritikens uppkomst är tätt sammanlänkad med 

svenska dagspressens genombrott. På hemsidan ”Tidningsfakta” (2019) kan man 
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läsa att det tidigare nämnda genombrottet skedde i sammanband med tryckfri-

hetsförordningen som dateras 1845.  

-  1880 - 1906: Det är under dessa år som litteraturkritiken ser sitt riktiga genom-

brott. Steiner skriver att ”under perioden blir tidningarna, böckerna och läsarna 

fler, och behovet av litteraturkritik som svarar mot denna förändring uppstår. 

- 1907 - 1928: Den här perioden kallas för ”De stora kritikernas tid”. Detta beror på 

att många litteraturkritiker blev kända och etablerade under denna period. I av-

handlingen Kritikens ordning (2012) nämner Lina Samuelsson några av dessa 

kända kritiker, bland annat Fredrik Böök som Rydén påstår vara kritikern ”det 

började med” (Steiner 2012, 195). Samuelsson (2013) påstår at ”recensionssyss-

lan var inte något heltidsarbete utan sköttes vanligtvis vid sidan av andra kultu-

rella verksamheter, exempelvis litteraturhistorisk forskning, författarskap eller 

journalistik” (25). Man börjar alltså skapa bilden av den traditionella ”littera-

turkritikern”, det vill säga någon som inte endast arbetar med att vara ”recen-

sent”, utan är en del av litteratursamhället i stort och är därmed insatt i någon 

annan form av kulturell verksamhet. 

- 1929 - 1964: Under denna period står den konservativa kritikerkåren i strid med 

modernismen. Att något som ansågs vara så konservativt som kritikerkåren tap-

par status under dess år är ingen överraskning, då många kritiker uttalat sig ne-

gativt och utvecklingen och därmed vägrat följa dess riktning. Detta orsakar kri-

tikens minskade     inflytande på litteraturen. I Nationalencyklopedin ges föl-

jande definition av modernismen: 

 ”Benämningen modernism avser vanligen de nya avantgardistiska litterära strömningarna vid   

sekelskiftet och i början av 1900-talet vilkas experimentella inriktning kommit att prägla stora 

delar av århundradets senare litteratur.” 

(Nationalencyklopedin. 2019) 

 

- 1946 - 1964: Den här perioden kallas av Steiner (2012) för maktägande modern-

ism (195). Detta händer i samband med efterkrigsperioden, då kritiken under-

ordnades modernismen och en ny kritikerkår utvecklades. Steiner (2012) skriver 

att ”till skillnad från de tidigare dominerande kritikerna som kunde påverka och 

styra vad som skrevs hade efterkrigstidens kritiker ingen sådan position. Kriti-

kern skulle förklara litteraturen snarare än att hävda vad som borde göras” (195). 

Kritikens roll gick alltså från att vara vägledande till att vara tolkande.  
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- 1965 - 1990: Under denna period så upplever det svenska litteratursamhället det 

som kallas för diversifiering (Steiner 2012, 196). Litteraturkritikens läsarkrets 

utvecklas och utvidgas. Tidigare riktade man sig till en väl definierbar krets av 

utbildade medelklassmänniskor. När välfärden utbyggs i Sverige så börjar det 

svenska folket utbilda sig mer och mer, vilket orsakar att kritikens läsarkrets blir 

mer odefinierbar. Kritikerna utvidgar då sitt tilltal och sträcker sig därmed till en 

allt större, allmännare grupp läsare.  

- 1990-: Den här perioden kallas för subjektivismens tid (Steiner 2012, 196). Innan 

dess var litteratursamhället präglat av en viss ”genrestabilitet”, vilket betyder att 

kritiken ofta grundade sig på liknande stil, struktur och upplägg som de flesta 

kritikerna använde sig av. Efter 1990 upplever vi en utveckling på den fronten. 

En allt större användning av diversifierade stil och formegenskaper började an-

vändas, vilket beror på att nya medier började bli allt viktigare, nya skribenter 

började operera och läsarkretsens förväntningar började förändras. Man går 

alltså mot ett allt mer subjektivt sätt att skriva kritik. Steiner (2012) skriver där-

med att ”Utvecklingen efter 1990 kan därför sägas ha gått mot högre grad av 

subjektivitet”. (196) 

 

2.2 KRITIKENS DIGITALISERING 

I artikeln ”Upsala Nya Tidnings e-bokprojekt och kritikens digitalisering”, skriven för 

Tidskrift för litteraturvetenskap, berättar Samuelsson (2017) om kritikens senaste om-

vandling, alltså digitaliseringen. Det handlar om ett omtalat ämne som lyft debatter 

inom svenska och internationella litteratursamhället, bland annat genom att skapa kon-

traster mellan de individer som ställer sig bakom behovet av att följa utvecklingen och 

de som ser den ökade digitaliseringen som ” (…) ett hot mot den seriösa litteraturkriti-

ken.” (2017, 69) 

         Hon påstår även att man inte kan se digitaliseringen som en enkelriktad företeelse. 

Hon skriver att ”digital kritik kan dessutom vara allt från användaromdömen i nätbok-

handlar till avancerade litterära onlinetidskrifter”. (Samuelsson 2017, 70). Man kan 

alltså inte prata om en typ av litteraturkritik. Det handlar om ett fenomen som kan se ut 

på många olika sätt. Det som för alla dessa företeelser samman är att det sprids via digi-

tala medier. I boken The digital Critics: Literary Culture Online, mer specifikt i artikeln 

“Fragmentation and aggregation: The future of Criticism?” går Luke Niema (2017) i 
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diskussion med författaren Robert Coover, som uttryckt sin oro för att kritiken som yrke 

och verksamhet hotas av digitaliseringen, och att den traditionella kritiken kommer tas 

över helt av online verksamheten. Angående detta uttrycker sig Niema på följande sätt: 

 

“Coover proved far more prescient in his prophecy for literary criticism, which has been heavily 

digitized—along with much of contemporary cultural discourse. This is because forums for lit-

erary criticism and comment have long been reliant on larger platforms, whether this be news-

papers, magazines, or editions of collected essays. It is the organization of these kinds of media 

platforms that have been most transformed (and disrupted) by digitization. (Niema 2017, 685). 

 

Han refererar dock även till Venkatesh Rao, som ställer sig på andra sidan debatten och 

ser digitaliseringen som en del av den traditionella kritikens naturliga utveckling och 

modernisering, och inte som någonting som hotar den traditionella kritiken. Angående 

detta skriver han att tidningar och tidskrifter har i vår tid tvingats omdefiniera deras 

verksamhet online, på grund av en allt mer begränsad cirkulation av tryckt material. 

             I dessa två påståenden kan vi identifiera litteratursamhällets olika synpunkter på 

digitaliseringen: Man ställer sig antingen bakom den, eller ser den som ett hot. I denna 

uppsats kommer jag att fokusera på två företeelser av denna digitalisering, alltså bok-

bloggar och recensioner på Goodreads, samt sätta det i relation till vår tids ”tradition-

ella” litteraturkritik som använder dagspress som huvudsakliga media.  

        I artikeln ”Upsala Nya Tidnings e-bokprojekt och kritikens digitalisering” skriver 

Samuelsson (2017) om ett projekt som inleddes år 2012 av Upsala Nya Tidning, vars 

syfte var att låta flera individer läsa samma e-böcker efter att ha låtit en professionell 

kritiker skriva marginalanteckningar om dem. Projektets resultat visade på att anteck-

ningarnas natur och struktur varierade beroende på vilket ”kritikerperspektiv” recensen-

ten använde sig av. Resultatet är viktigt i samband med denna studie och kommer för-

djupas i avsnitt 4.1 

 

2.3 ENKELT OCH SVÅRT 

I boken Språknormer och Språkvärdering skriver Per Lagerholm (2018) att ”det finns 

texter som befogat måste vara svårare än andra” (124). Med detta menar han att en del 

texter, såsom juridiska och ”officiella” texter, måste anpassa språket till sammanhanget. 

Han påstår även att en texts begriplighet beror på faktorer såsom ämne, läsare, veten-
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skapliga ideal och annat. I kategorin annat kan man till exempel lägga till aspekter som 

genre och kanal.  

       I boken behandlar Lagerholm (2018) LIX-metodens trovärdighet. Med LIX menar 

man det som kallas för läsbarhetsindex. Han skriver att det handlar om en metod som 

mest ger ”ett symptom på en eventuell svår text” (Lagerholm 2018, 25) eftersom att det 

handlar om en statisk mätare som mest grundar sig på andel långa ord och genomsnittlig 

medellängd. 

         Lagerholm (2018) menar alltså att det handlar om en metod som kan ge en idé om 

textens svårighetsgrad, men att den inte är ”en förklaring till varför texten är svår” 

(125). I denna analys kommer LIX-värdet behandlas i relation till andra faktorer som 

kan ge en djupare insyn i anledningen till att en text uppfattas som lätt eller svår. 

 

2.4 TEORETISK REFERENSRAM 

 

2.4.1 Varför stilistik? 

        ”Varje text gör vissa intryck på sin läsare. Dessa vad-som-sägsdimension får läsaren att lik-

giltigt rycka på axlarna, livligt instämma eller indignerar protestera. Dessa hur-det-sägs dimens-

ion ger upphov till upplevelser av typen ”den här texten var rolig/bra/långsam/tråkig/högtidlig”. 

Det är upplevelser av det senaste slaget som vi tycker bör vara utgångspunkten för stilanalysen.” 

(Melin& Lange 2000, 7). 

 

På så sätt beskriver Melin och Lange (2000) stilanalysens utgångspunkt i boken Att 

Analysera text: Stilanalys med exempel. De pekar alltså på att stilanalysens syfte är att 

sätta ord på individens läsupplevelse, som annars förblir obearbetad.  

Läsupplevelsens intryck ska alltså sättas i relation till en specifik forskningsmetod. Per  

Lagerholm (2008) skriver i boken Stilanalys att ”Genom en beskrivande stilistisk analys 

av ett språkligt material ökar du din kunskap om hur språket verkar i ett givet samman-

hang.” (25).  

      Textens teoretiska referensram grundar sig på vissa stilanalytiska grundkoncept som 

kan beskrivas med följande nyckelord: Ordet, satsen, frasen och meningen.  
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2.4.2 Ordet 

Melin och Lange (2000) konstaterar att ”orden och deras betydelser och associations-

potential är helt centrala för varje stilstudie.”. Här är det alltså ordet som är av intresse, 

vilket beskrivs som den ”lexikala nivån” av analysen. Lagerholm (2008) skriver att ”or-

den är tillsammans med syntaxen en central roll i stilistiken, och det går allmänt i all-

mänhet att utreda betydligt mer om orden än om de fonetiska och morfologiska detal-

jerna.” (91). Lagerholm (2008) identifierar ett flertal nivåer som är värda att titta på om 

man ska utföra en stilistisk analys av textens lexikala egenskaper, som bland annat stil-

nivå, värdering och precision, Vi kommer dock följa Melin och Langes metod för stilist-

isk analys, vilket betyder att man här främst kommer ta till sig av de lexikala aspekter 

som de urskiljer. På den lexikala nivån identifieras de fyra ”stödpelare” som analysen 

av ordet ska grunda sig på för att urskilja dess stilistiska relevans. 

- Betydelse: Hur analyserar man ordens betydelse i relation till andra ord och asso-

ciationer? I denna dimension är semantiska särdrag relevanta. Semantiken är ”lä-

ran om ordens betydelser” (Cassirer 1986, 146). Ord har ingen given betydelse, 

betydelsen skapas via bestämmelser och konventioner som kan beskrivas med s 

k semantiska särdrag. Kognitiva, emotiva och associativa betydelser bidrar till 

ordets semantiska relevans. Cassirer (1986) påstår att dessa aspekter är relevanta 

inom stilanalysen eftersom att de kan kopplas till stilvalör och stilnivå. (21).  

- Abstraktion: på vilken nivå av abstraktionsskalan befinner sig de analyserade or-

den? Detta är relevant i relation till ordets betydelseinnehåll och betydelseom-

fång. Dessa två termer står i direkt relation till varandra. Betydelseinnehållet 

krymper när betydelseomfånget växer, på samma sätt står ett större betydelsein-

nehåll för ett mindre betydelseomfång. Ordet stiger i abstraktionsskalan ju bre-

dare betydelseinnehållet blir. 

- Komplexitet: Hur ”svårt” är ett ord? Melin och Lange (2000) skriver att ”ord kan 

vara hur komplexa som helst, så komplexa att de rymmer subjekt och predikat, 

och till och med bisatser. (64). Till denna dimension tillhör termer som stilnivå 

och stilvalör som beskrivs av Cassirer.  

- Värdeladdning: Vilka värderingar kopplar man till ordet? Melin och Lange (2000) 

skiljer på tre typer av värdeladdning, alltså värdeord, ord med neutrala synony-

mer som associeras till vissa värderingar och ord vars värdeladdning varierar be-

roende på individuella erfarenheter och därmed associationer. Cassirer (1986) 
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skriver att ”till ordens stilvalör hör deras förmåga att vara mer eller mindre lad-

dade, mer eller mindre neutrala” samt att ”stilvalör beror bl.a. de två variablerna 

intensitet och värdeladdning” (68). Han identifierar ett flertal uttryck som be-

tecknar stilvalör, alltså positiv - negativ, smeksamt, nedsättande, vulgärt, stark-

svag. 

- Informationspackning: Här ser man på hur mycket information ryms i ett visst 

ord. Detta beror på vilken ordklass ordet tillhör, då ”olika ordklasser har väsent-

ligt olika informationsvärde” (Melin&Lange 2000, 67). Infopackningen mäts 

med den så kallade ”nominalkvoten NQ”, som räknas ut enligt följande ekvation 

(normalvärde är lika med 1): 

 

 

 

 

2.4.3 Frasen, satsen och meningen 

Melin och Lange identifierar frasen som en grundläggande del av stilanalysen (2000, 

66). Fraser är inte annat än satsdelar, en grupp ord, som fungerar som kärnord. Fraser är 

alltså satsens biståndsdelar, och man kan identifiera ett flertal typer av fraser. Den vik-

tigaste frasen är nominalfraser, det vill säga ett eller flera ord som tillsammans fungerar 

som ett substantiv. Nominalfraser beskrivs av Melin och Lange som ”byggbara”, vilket 

tyder på att nominalfraser kan komponeras av bland annat adjektiv, pronomen och andra 

nominalfraser. Det finns ingen gräns till hur lång en nominalfras kan vara (2000, 67). 

Melin och Lange skriver att man kan grafiskt arrangera nominalfraser för att identifiera 

aspekter som höger-resp vänstertyngd samt bestämningsdjup, detta gör man genom att 

arrangera nominalfrasen enligt en ”skala”. Melin och Lange påstår att ”principen är att 

huvudordet ställs längst till vänster, skalsteg 1. Bestämningar till huvudordet ställs på 

skalsteg 2” (2000,67). Efter det placeras bestämningar till bestämningar på skalsteg 3 

och så vidare.  

         Hur man kombinerar dessa fraser till satser och bestämmer dess böjning beroende 

på vilken satsfunktion de här beskrivs av satsläran, även kallad syntax. Lagerholm 

(2000) skriver att ”den syntaktiska nivån är liksom den lexikala en central nivå vid stil-

analys. Det finns ju alltid en syntax, och oavsett hur den är formad påverkar den stilen i 

hög grad. Alltså är syntaxen inget som får nonchaleras om stilen ska kunna förklaras 
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utförligt.” (120). Han påstår även att stilistiken fokuserar på ”konstruktioner som har en 

verkan” (Lagerholm 2008, 121) och att den syntaktiska analysen bör därmed anpassa 

sig till stilistikens behov, utan att ställa syntaxen i centrum. Syntaxen ska komplettera 

stilanalysen, så fokus kommer endast ligga på de aspekter som faktiskt bidrar till den 

sistnämnda analysen.  

          Melin och Lange (2000) skriver att ”till den syntaktiska nivån räknas allt som har 

med sats- och meningsbyggnad, meningarnas längd, struktur och komplexitet att göra” 

(16). I stilistiska sammanhang talar man ofta om språkets komplexitet. Lagerholm 

(2008) påstår att denna komplexitet beror på graden av underordning, alltså ” (…) i vil-

ken omfattning som sändaren väljer att integrera information syntaktiskt.” (126). Man 

delar upp satser i två huvudsakliga kategorier, alltså huvudsatser och bisatser. Kombi-

nationen av dessa två kategorier skapar fulländade meningar. De meningar som domine-

ras av samordning kallas för parataktiska, medan de som domineras av underordning 

kallas för hypotaktiska. Cassirer (1986) skriver att ”det hävdas ofta att texter med över-

vägande huvudsatser (paratax) är enklare än texter med ett utvecklat bisatssystem (hy-

potax)” (77).  Det är såklart svårare att läsa en text med långa, komplicerade meningar 

än en text med relativt korta, enkla meningar. Detta påverkar självfallet läsupplevelsen 

och intrycket man får av texten i fråga, och kan därmed vara värt att observera inom en 

stilistisk analys.  

            Melin och Lange (2000) skriver att det bästa sättet för att få en överblick över en 

svensk mening är att dela upp den i ett positionsschema och observera hur satsdelarna 

”fyller ut” detta schema (68). Schemat kan utformas på följande sätt: 

             

         Att använda sig av ett liknande schema kan vara till hjälp under en stilanalys, då 

ett flertal aspekter som är stilistiskt relevant kan identifieras. Man kan till exempel se 

om en sats är mättad eller omättad, alltså om satsen består av minst subjekt och predi-

kat, och kan därmed anses vara ”fulländad”. Man kan observera viktprincipen och där-

med fastslå om en mening är vänstertung eller högertung, samt observera faktorer som 

klyvningar och inbäddningar. 

Fund 
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          Som tidigare nämnt så kommer den syntaktiska analysen inte ske för sin egen 

skull. Den kommer komplettera den stilistiska analysen så fokus kommer ligga på de 

aspekter som kan anses vara relevanta från det perspektivet, då det inte handlar om en 

renodlad satsanalys. Alla de nämnda delar av stilanalysen kommer endast tas upp om de 

relevanta för de analyser som kommer utföras och beskrivas.  
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3. VAL AV METOD OCH MATERIAL 

 

Utformningen och utförandet av denna c-uppsats kommer att metodiskt grunda sig på 

den tidigare beskrivna teoretiska referensramen, och kommer därmed grunda sig på en 

stilistisk analys. 

       Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida språket i recensioner kan påverkas av 

aspekter som författarstatus och vald digital kanal. Detta betyder att analysen kommer 

att utformas för att på bästa sätt kunna identifiera de aspekter som kan signalera stilist-

isk variation bunden till dels det litteraturkritiska verkets författare och därmed författa-

rens sätt att uttrycka sig skriftligt. Därmed faller valet av en stilistisk analys naturligt, då 

det är uppsatsens syfte att se in i lexikala och syntaktiska val som karakteriserar kriti-

kerns stilistiska uttryck, och sätta den i relation till kritikerns status. Uppsatsen har även 

som syfte att analysera om den utvalda digitala kanalen har något inflytande på materi-

alet stilistiska utformning, och därmed om det går att koppla stilanalysen till den sist-

nämnda kanalen och se hur den kan påverkas av det. Författarstatus och digitala kanaler 

kommer alltså att vara i fokus i denna uppsats. 

         Uppsatsen kommer metodiskt grunda sig på den tidigare beskrivna teoretiska refe-

rensramen, det vill säga: 

- Semantiska särdrag 

- Abstraktionsnivå 

- Nominalkvot 

- LIX-värde 

- Antal långa ord 

- Meningslängd 

- Hypotax/Paratax 

- Höger/Vänster-tyngd 

Valet av metod är sammanlänkad med metoden som beskrivs av Melin och Lange 

(2000) i boken Att analysera text: Stilanalys med exempel då den på ett utförligt sätt 

behandlar alla de utvalda aspekterna och är därmed användbar för att få en helhetsbild 

av det som analysen kretsar kring, alltså författarstatus och val av kanal kopplat till stil-

istisk utformning av språket.  

         Analysen kommer alltså täcka alla de tidigare nämnda begreppen som beskrivs i 

avsnittet ”teoretisk referensram” och kommer utformas på följande sätt: 
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Analysen behandlar totalt sex olika inlägg från tre olika digitala kanaler. Två av dem är 

tagna från Goodreads, två av dem från två olika bokbloggar (Boklysten samt Sandra 

Beijer) och slutligen är två av de recensioner tagna från en dagstidning, nämligen Da-

gens Nyheter, och en aftontidning, nämligen Aftonbladet. Alla dessa inlägg är relate-

rade till två romaner, det vill säga Harungen av Lin Sundsvall och Jag for ner till bror 

av Karin Smirnoff. Valet av material grundar sig på viljan att se hur inlägg från olika 

kanaler behandlar samma roman, samt hur inlägg från samma kanal behandlar olika 

böcker. Man kan alltså påstå att analysen är uppdelad i tre olika faser: Först kommer 

den behandla de inlägg som är relaterade till Jag for ner till bror, alltså ett inlägg från 

Goodreads, ett ”boktips” från bokbloggen Boklysten och en recension skriven av Jesper 

Högström för Dagens Nyheter. Den andra delen kommer att ha en liknande utformning, 

skillnaden är att den kommer behandla recensioner förknippade med romanen Har-

ungen, alltså ett inlägg från Goodreads, ett boktips skrivet av Sandra Beijer och en re-

cension skriven av Mikaela Blomqvist för Aftonbladet. Den sista delen kommer att vara 

en sammanfattning av den utförda analysen för att så sätt klarlägga vilka aspekter som 

för dessa recensioner samman, samt om det finns stilistiska olikheter som är värda att 

nämna.  

        Valet av material följer uppsatsens behov av att identifiera skillnader och olikheter 

i recensioner av liknande samt icke liknande natur. Detta sker genom valet av recens-

ioner kopplade till två olika romaner som är rent tidsmässigt och formellt liknande. De 

är båda debutromaner, båda släpptes 2018 och är därmed relativt nya. Romanernas in-

nehåll är i det här skedet inte relevant då det handlar om en analys av recensioner kopp-

lade till romanerna, och inte av romanerna i sig. Valet av material skedde på följande 

sätt: Sex olika sökningar gjorde på sökmotorn Google. De första två är länkade till in-

lägg på Goodreads, så de utvalda nyckelorden var ”Goodreads” och ”harungen”, samt 

”Goodreads” och ”Jag for ner till bror”. Valet av inlägg på Goodreads föll på det inläg-

get som mest förhöll sig till aspekter som längd, omfång och datum av publicering. 

Båda inläggen är alltså relativt nya. Den tredje och fjärde sökningen var däremot inrik-

tad på bokbloggar och skedde via nyckelord som ”bokblogg, recension, Harungen” och 

”bokblogg, recension, Jag for ner till bror”. Valet skedde här slumpmässigt. Valet av 

journalistiska recensioner skedde också slumpmässigt via nyckelord som ”recension, 

tidning, Harungen” och ”recension, tidning, Jag for ner till bror”. 

         De utvalda inläggen har som syfte att skapa ett mönster i analysen, för att på så 

sätt ge en helhetsbild av de aspekter som används för att utföra analysen, samt vad ana-
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lysen vill åstadkomma. De utvalda inläggen kommer från följande kanaler som redovi-

sas för i avsnitt 3.1 - 3.3: 

3.1 GOODREADS.COM 

På hemsidan Goodreads.com kan vi läsa om dess verksamhet.  Det handlar om en digi-

tal kanal som grundar sig på viljan att ge den ”vanliga människan”, nämligen sådana 

som inte är kända eller verkar inom det traditionella litteratursamhället, möjligheten att 

uttrycka, dela och ta till sig av intryck och idéer kring litterära verk. Företagets VD 

lämnar ett personligt meddelande på företagets underside” about us”, och skriver att” 

One afternoon while I was scanning a friend's bookshelf for ideas, it struck me: when I 

want to know what books to read, I'd rather turn to a friend than any random person or 

bestseller list.” (Goodreads.com, 2019). Det man vill komma åt är alltså en “trygg” 

miljö där alla kan uttrycka sin åsikt, och betrakta andra ”recensenter” som ”vänner” som 

därmed ger läsaren ”vänskapliga boktips”. Principen är samma som den som karakteri-

serar onlinebokhandlars kommentarsfält, så som till exempel den som Amazon använ-

der sig av. I artikeln ”Private Criticism in the Public Space: Personal writing on litera-

ture in readers’ reviews on Amazon” skriven av Ann Steiner (2008), påpekar hon att 

”reviews written by general readers on websites like the internet bookstore Amazon can 

be described as private criticism in the public sphere.” och att “readers commenting 

publicly on literature are not a novel phenomenon, but the various mechanisms involved 

on the web include both new and old practices of reading and writing” (2008). Det 

handlar alltså om ett nytt sätt att sprida information om böcker från privatperson till 

privatperson, och detta sker så att alla kan se och läsa. 

          De utvalda inläggen från Goodreads kan läsas i bilaga 1  

3.2 BOKBLOGGAR 

I boken Litteraturen i mediesamhället skriver Ann Steiner (2012) att fenomenet bok-

bloggar uppstod i Sverige redan under 1990-talet, men ökade i popularitet efter år 2005. 

Hon påstår att den största delen bokbloggare är kvinnor som inte arbetar som kritiker, 

utan vill dela med sig av deras läsupplevelser.  De två bloggarna som presenteras i av-

snitt 3.2.1 och 3.2.2 är ett exempel av det påståendet.  
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3.2.1 Boklysten 

På bloggens sida ”Om” beskriver bloggaren sig själv på följande sätt: 

 

        ”Kvinna 50+ som älskar böcker. Jag läser alltid och överallt.  Och eftersom jag numera är 

sjukpensionär så har jag all tid i världen att läsa så mycket jag vill. Lider av allvarlig abibliofobi 

"the morbid fear of running out of books to read". Läser på svenska, engelska och finska. Har inte 

fastnat för någon specifik genre utan läser all slags böcker från klassiker till deckare.”(Boklysten, 

2019) 

 

Här kan man alltså läsa om bloggarens identitet. Det handlar om en ”amatör”, alltså 

någon som inte är recensent till yrke, utan gör det på fritiden. Hon fortsätter sedan på 

följande sätt: 

 

        ”Jag har inte utbildning inom litteratur, men har däremot läst böcker hela mitt liv och det blir en 

hel massa böcker med tanke på att jag ändå läst under nästan 50 år. Jag recenserar alla böcker jag 

läser, alltså t o m de som jag inte tycker om. Som tur är så tycker inte alla likadant, så en bok som 

jag inte gillar kanske tilltalar någon annan. ” (Boklysten, 2019) 

           

Här klargör hon att hon inte har någon utbildning inom litteratur, men anser sig själv 

vara en aktiv läsare. Hon är alltså inte en individ som man skulle påstå tillhöra den 

”traditionella” litteratursamhället där de som yttrar sig om litteratur oftast har en utbild-

ning och bakgrund som grundar sig i litteratur, men är en del av det ”bredare” litteratur-

samhället, bildat av dem som anser sig själva ha någon slags relation till litteraturen, 

även om de inte har någon formell eller professionell utbildning inom det. I sista delen 

av beskrivningen påstår hon följande: 

        

         ”Det jag skriver på bloggen om böckerna är min högst personliga, subjektiva åsikt och tankar 

om boken jag läst. Och om jag inte gillar boken så skriver jag det även om jag fått boken från en 

författare eller ett förlag, bara för att jag får en bok betyder inte att jag automatiskt ger en positiv 

recension.” (Boklysten, 2019) 

 

 Här skriver hon att hennes personliga smak kommer stå i centrum för recensionen, 

alltså kommer hon uttrycka subjektiva intryck oberoende av bok, författare eller förlag.  

            Boklystens recension kan läsas i bilaga 2. 
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3.2.2 Sandra Beijer  

        ”För de flesta av er läsare är Sandra ett välkänt ansikte och en uppskattad, både bloggare och förfat-

tare. Bloggen startade hon för 13 år sedan, idag är den en av landets största och mest populära. Från och 

med idag hittar du den på sandrabeijer.elle.se.”  

(Elle.se,2018.) 

     Så beskrivs Sandra Beijer på Elle.se, välkänd modetidning som sträckt sin påverkan 

över sociala medier och bloggar. Idag arbetar Sandra Beijer för dem, och hennes blogg 

kan därmed hittas på deras hemsida. Sandra Beijer beskriver sig själv på följande sätt: 

“My name is Sandra Beijer and I’m from Stockholm. I like Fridays, pasta carbonara, 

scrabble and young handsome men. I have one of Sweden’s biggest blogs with over 150 

000 visits a week.” (2019). 

      Det handlar alltså om en mångfacetterad bloggare som i sitt arbete behandlar många 

olika aspekter som mode, matlagning, livsstil och inte minst, böcker. Sandra Beijer är 

nämligen även författare och driver en välkänd ”boktipshörna” där hon låter sina följare 

veta vad hon läser och vad hon tycker om det hon läser. Det är alltså om en välkänd 

personlighet vars popularitet och faktum att hon arbetar som författare gör att hennes 

status inom den litterära världen växer, trots att hon inte kan anses vara en traditionell 

kritiker. 

        Sandra Beijers boktips kan läsas i bilaga 3. 

 

3.3 PROFESSIONELLA RECENSIONER I PRESSEN 

Som tidigare nämnt befinner sig den professionella kritiken i ett avgörande skede i dess 

historia. Från att vara vägledande och undervisande i allmänhetens val av litteratur till 

att behöva anpassa sig till samhällets digitalisering, har kritiken utvecklats enormt under 

de senaste årtionden. (se avsnitten 2.1 och 2.2). Frågan som vill besvaras är vilka skill-

nader kan identifieras mellan professionell och amatörmässig kritik på en språklig nivå. 

För att göra detta har två professionella litteraturkritiska verk valts ut. 

https://sandrabeijer.elle.se/
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3.3.1 Jag for ner till bror av Jesper Högström för Dagens Nyheter 

Jesper Högström är ett välkänt ansikte inom svenska litteratursamhället. På Weylers 

Förlag hemsida kan man läsa att ” Jesper Högström debuterade 2004 med romanen Den 

andra stranden. Han har givit ut tre böcker om fotboll, medverkar regelbundet som 

skribent i Offside och skriver litteraturkritik i Expressen. Jesper har även översatt Hilary 

Mantels succéromaner Wolf hall och För in de döda till svenska.” (2019). 

          Det handlar alltså om en författare med erfarenhet inom både skönlitterära kretsar 

och journalistiska situationer. Han är recensent, romanförfattare, sportjournalist och 

fotbollsförfattare. Alla dessa aspekter medverkar i att ge Högström en viss trovärdighet 

som gör honom till en del av det traditionella litteratursamhället. Han arbetar även som 

översättare, vilket ger honom ännu mer status eftersom att han även arbetar bakom 

radaktionskulisserna. Han arbetar främst för Expressen och Offline, men just denna re-

cension är skriven för Dagens Nyheter.  

           Recensionen kan läsas i bilaga 4. 

 

3.3.2 Harungen av Mikaela Blomqvist för Aftonbladet. 

Mikaela Blomqvist är en frilansande kritiker och arbetar främst för Göteborgsposten, 

men samarbetar även med andra tidningar så som Aftonbladet. Hon är främst teaterkri-

tiker, men som i detta fall kan även recensioner av andra litterära verk så som romaner 

hittas som är skrivna av Blomqvist. Hon har under sin karriär vunnit flera stipendiater 

såsom Hooglandsstipendiatet och kommer år 2020 vara med i kritikergruppen som 

kommer utse årets Nobelpristagare i litteratur. 

     Det handlar alltså om ett välkänt ansikte i kritikervärlden och är en respekterad med-

lem i det traditionella litteratursamhället, och njuter därmed av statusen som detta inne-

bär. 

       Hennes recension av Harungen kan läsas i bilaga 5. 
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4. RESULTAT  

 

I följande kapitel kommer jag att redovisa för resultatet av den genomförda analysen, 

som förhåller sig till de aspekter som beskrivs i avsnitten 2 och 3, det vill säga den be-

skrivna teoretiska referensramen för stilanalysen (avsnitt 2.4) och valet av metod och 

material (avsnitt 3). Jag kommer även förhålla mig till aspekter som tillhör den be-

skrivna forskningsbakgrunden, så som kritikens digitalisering (2.2) och konceptet ”en-

kelt och svårt” språk (2.3). 

 

4.1 GOODREADS: JAG FOR NER TILL BROR 

4.1.1 Ordet 

På den lexikala nivån så kan man först och främst konstatera att ordens semantiska 

egenskaper, alltså vilka associativa processer orden går igenom i relation till andra ord 

(se avsnitt 2.4.2), förhåller sig till vissa semantiska särdrag. Recensenten kopplas ord 

som ”misär”, ”äckligheter” och ”hemskheter” till ord som ”incest”, ”våld” och ”våld-

täkt”. De negativa substantiven förknippas med andra negativa substantiv. Dessa ord 

hör ihop då de alla kan relateras till koncept som brutalitet. Alla dessa ord uttrycker 

någon form av råhet, som är miserabelt, äckligt och hemskt så som incest, våld och 

våldtäkt kan vara. Substantiv som ”misär”, ”äckligheter” och ”hemskheter”, samt 

”misshandel”, ”incest”, ”missbruk” rör sig på en hög abstraktionsnivå, vilket betyder att 

betydelseinnehållet växer och betydelseomfånget krymper (se avsnitt 2.4.2). I boken 

Stilistisk och Stilanalys skriver Cassirer (1986) att stilvalören anger ordets attityd till det 

som det betecknar. I det här fallet handlar det om ord vars värdeladdning och intensitet 

skapar starka associationer till vissa semantiska betydelser. Man väljer att använda sig 

av dessa ord för att på så sätt påverka textens stilvalör som i det här fallet kan betecknas 

med uttryck som negativ och stark.  Utöver detta semantiska särdrag kan man identifi-

era ytterligare ett, som förknippas med konceptet ”tyckande”. Många verb kan associe-

ras till detta, som ”gillar”, ”tycker”, ”funderade” och ”undrade” och ”håller med”.  Utö-

ver de semantiska egenskaperna kan det påstås att textens lexikala innehåll karakterise-

ras av aspekter som till exempel en tydlig prevalens av korta ord över långa ord. An-

vändningen av korta ord påverkar ordets informationspackning. I texten ” Packat och 

oklart: Informationspackningens roll för begriplighet i text ” skriver Lars Melin (2007) 
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att packade texter kräver längre lästider, vilket beror på, bland annat, textens höga 

nominalkvot. (2). Texten presenterar en verbdominerad struktur, vilket gör att dess 

nominalkvot (se avsnitt 2.4.2) sjunker och detta gör att själva informationspackningen 

begränsas. Verben agerar oftast i dess aktiva form och förknippas i det flesta fallen med 

subjektet, som i de flesta fallen är pronomen ”jag”. Denna text presenterar en nominal-

kvot som ligger genomsnittligt kring 05–1, vilket upplevs som en låg nominalkvot. 

Detta orsakar textens begränsade informationspackning. Den låga nominalkvoten gör 

även att språket upplevs som ”vardagligt” och ”lätt”. För att stödja detta påstående kan 

man även beräkna LIX-värdet (se avsnitt 2.3) som i detta fall ligger kring 24, vilket gör 

att den upplevs som ”mycket lättläst”. Detta är ett värde som mest förknippas med 

barnböcker. Detta stödjer alltså att det handlar om en text vars stilinnehåll närmar sig 

det vardagliga, det talspråkliga.  

4.1.2 Frasen satsen meningen 

Angående den syntaktiska nivån i detta inlägg från Goodreads kan man identifiera ett 

flertal aspekter som karakteriserar denna recensions stil. Som tidigare nämnt så handlar 

det om en text vars struktur domineras av aktiva verb och vars nominalkvot är därmed 

ganska låg, så man kan även påstå att antalet nominalfraser är begränsad (se avsnitt 

2.4.3). De nominalfraser som kan identifieras i denna text består av ett enda substantiv, 

som till exempel ”misär”, ”äckligheter” och ”hemskheter”, vilket gör att texten inte bara 

presenterar ett begränsat antal nominalfraser, utan även har ett begränsat bestämnings-

djup. Cassirer (1986) påstår att meningsstrukturen är av ”stilistisk relevans framför allt 

på grund av dess betydelse för läsbarheten av en text och som återspegling av innehål-

lets grad av komplikation” (77). Detta återkopplas till textens informationspackning och 

medellängd, då de är substantiv och därmed nominalfraser som är grundläggande för 

fastställandet av dessa två aspekter. Detta leder till att textens komplexitet upplevs som 

låg. Det handlar alltså om en text med korta, enkla meningar där parataxen dominerar. 

(se avsnitt 2.4.3). Detta betyder att texten främst presenterar en samordnad struktur som 

grundar sig på en huvudsatserna har övertag gentemot bisatserna. Texten består främst 

av huvudsatser som följs åt och kopplas samman av konjunktioner som ”och” och ”då”, 

som till exempel när recensenten skriver att ”tyckte tunnelbanan gick för snabbt då jag 

ville läsa ett till kapitel” och ”var dock fast när jag läste den och spenderade flera tim-

mar i sträck med boken”. Som tidigare nämnt så finns ingen underordning i dessa me-

ningar, utan de består endast av huvudsatser. Detta gör att texten blir lättare att läsa, då 
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en text med många bisatser oftast karakteriseras av längre meningslängd, högre nomi-

nalkvot och högre läsbarhetsindex. Om man tar en av de tidigare nämnda meningarna 

och delar upp dem i ett positionsschema så kan man även identifiera hur texten förhåller 

sig till viktprincipen (se avsnitt 2.4.3). Det är en främst högertung text, då de flesta be-

stämningarna i satsen följer substantivet. Detta påverkar, såsom de aspekter som beskri-

vits tidigare, läsbarheten, då en högertung text upplevs som mer lättläst än en vänster-

tung, där bestämningarna kommer före substantivet eller pronomen som agerar som 

subjekt. Ytterligare en aspekt som karakteriserar denna text är att de flesta meningarna 

är omättade. Detta betyder att de inte är fulländade och saknar därmed en del som gör 

mening komplett. I detta fall så är det oftast subjektet som upplevs som underförstådd. 

Ett flertal exempel finns, som ”(jag) var dock fast när jag läste den”, ”(jag) måste fun-

dera på vad jag tycker mer konkret” och ”Och (jag) undrade varför det ens skulle vara 

med”. 

          Sammanfattningsvis kan man påstå att det handlar om en text som upplevs som 

lättläst, både tack vare lexikala och syntaktiska egenskaper som påverkar textens stil 

och därmed läsarens upplevelse. 

 

4.2 BOKBLOGGARENS RECENSION: JAG FOR NER TILL BROR AV 

BOKLYSTEN 

4.2.1 Ordet 

Den utvalda recensionen presenterar ett antal semantiska egenskaper som kan kopplas 

till främst två semantiska särdrag. Det första särdraget inkluderar ord som kan relateras 

till ett bredare, abstrakt koncept som är ”känsla”. Recensenten uttrycker sig med ord 

som ”jätteglad, nyfiken, chockad, fascinerad, känns (som)…” vilket kan relateras till 

den emotionella sfären. Recensenten inkluderar alltså sina egna åsikter och känslor, 

vilket kan indirekt vidare kopplas till sfären ”tyckande”. Detta gör att texten blir allmänt 

”jag” bunden, alltså kretsar kring pronomen som ”jag” och ”mig”. Detta skapar en intim 

känsla. Vid en vidare läsning kan man identifiera ytterligare ett semantiskt särdrag, som 

är ”berättarteknik”. Recensenten använder sig av ord som ”korta” och ”enkla” angående 

ordet ”mening”, samt ord som ”lättläst, snabbläst, tankeflöde”. Skribenten ger alltså ett 

omdöme om det recenserade verkets berättarteknik och därmed stil. Så dessa ord kan 
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alltså kopplas vidare till begreppet ”stil”. I texten kan man även identifiera kopplingar 

till konceptet ”brutalitet”, som i ord som ”våld” och ”incest”.  

          Angående textens abstraktionsnivå så kan man identifiera en tendens att använda 

sig av ett konkret ordval och vokabulär. Flera av de berättartekniska begreppen som 

används relaterar till en konkret sfär, till exempel. Hon använder sig av konkreta ord 

som till exempel ”text, berättelse, mening, kommatecken och tankeflöde”. Detta kan ses 

i hela texten, speciellt i recensentens tendens att beskriva läsupplevelsen sakligt och 

sätta konkreta ord på den, texten rör sig alltså på en abstraktionsnivå vars betydelsein-

nehåll växer medan betydelseomfånget krymper. (se avsnitt 2.4.2).  Som tidigare nämnt 

så är principer som betydelseomfång och betydelseinnehåll centrala i stilistiken, då de 

ger återspegling av ordens abstraktionsnivå. Detta påverkar informationspackningen. 

Dock så kan man även identifiera ord som rör sig på en hög abstraktionsnivå, som till 

exempel våld och incest. Språkets värdeladdning och därmed stilvalör pekar på vissa 

attityder hos recensenten, som använder sig av intensiva och starkt laddade ord som 

”jätteglad, nyfiken, fascinerad, klockrent, favorit”. Dessa ord har en positiv laddning 

som visar på gillande och välvilliga attityder. Vissa ord har en lika intensiv men negativ 

laddning och syftar mer på det recenserade verkets innehåll än på recensentens attityd, 

alltså ord som ”våld” och ”missbruk”.  

          Stilnivån kan i det här fallet beskrivas som vardaglig och ”lätt” men som trots det 

inte närmar sig talspråksnivån. Textens nominalkvot ligger kring 1–1,5, vilket även be-

ror på att språket som används är aktivt och stödjer sig därmed mer på verb än substan-

tiv. De orden som är mest frekventa i texten är konjunktionen ”och” och pronomen 

”jag”, vilket kopplas till de aktiva verben som används i relation till pronomen. Detta 

gör att språket upplevs som lättare. Om man sedan analyserar textens LIX-värden, det 

vill säga hur texten förhåller sig till ett visst läsbarhetsindex (se avsnitt 2.3), så kan man 

se att medelvärdet av textens läsbarhetsindex ligger på 39, vilket står för valörer som 

”lättläst, skönlitteratur, populärtidningar”. Nivån är alltså inte den lägsta, men befinner 

sig fortfarande på en nivå som anses vara ”lättläst”.  

 

4.2.2 Frasen satsen meningen 

Om man analyserar Boklystens recension från ett syntaktiskt perspektiv så finns det ett 

antal iakttagelser som är värda att nämna. Som tidigare nämnt så stödjer sig texten först 

och främst på användningen av aktiva verb, vilket gör att texten upplevs som aktiv och 



 28 

inte nominalbaserad, vilket i sin tur gör att texten upplevs som lätt. Texten presenterar 

dock ett antal nominalfraser vars bestämningsdjup varierar, från nominalfraser som 

endast består av ett substantiv, som till exempel ”meningarna” till nominalfraser vars 

djup når upp till bestämningsdjup 3, som till exempel ”i den skönlitterära klassen” (se 

avsnitt 2.4.3). Det är alltså en text vars bestämning varierar. Meningslängden ligger i det 

här fallet kring 21,5 ord per mening.  

           Analyserar man vidare genom att observera textens satsstruktur så kan man kon-

statera att det handlar om en text där parataxen dominerar (se avsnitt 2.4.3), och att man 

därmed kan identifiera fler huvudsatser än bisatser. Huvudsatserna kopplas oftast sam-

man av konjunktionen ”och”, som är ordet som kräver mest frekvent i texten tillsam-

mans med ”jag”. Man kan dock identifiera ett flertal fall där satsstrukturen grundar sig 

på underordning, som till exempel när recensenten skriver att ” Nu har inte jag läst de 

andra nominerade böckerna men för mig känns Jag for ner till bror definitivt som en 

vinnare.”, där man använder sig av bindeordet ”men” för att skapa hierarki. Samma sak 

händer i meningen ” Visst är det mörkt och sorgligt men samtidigt på ett sätt så äkta att 

jag fastnade totalt”. Texten presenterar alltså mestadels en parataktisk struktur, som gör 

texten lätt att läsa, men bisatser kan hittas vilket gör läsningen något mer komplicerad 

som i meningen ” För mig som kommer från en liten ort i norr finns det en hel del i 

boken som känns så hemtamt, inte själva händelserna utan det där att det händer mer än 

man anar under ytan och alla vet men ingen säger något, det är nog mycket själva stäm-

ningen som känns igen.” 

         Textens vikt går att identifiera om man använder sig av ett positionsschema (se 

avsnitt 2.4.3). Det som framkommer från en sådan analys är att texten är för mesta dels 

högertung. Detta beror på att de flesta bestämningarna befinner sig på högra sidan av 

det bestämda verbet, och att meningen har korta fundament (1986). Cassirer skriver att 

ju tyngre och längre fundamentet är desto mer upplever vi frasen som skriftspråklig 

(83). Detta påverkar läsbarheten, och i det här fallet kan man påstå att de korta funda-

menten gör att texten upplevs som mindre skriftspråklig, och därmed mindre svårläst. 

Inga ofullständiga menar finns att identifiera, vilket gör att texten tar distans från tal-

språket. 

            Sammanfattningsvis kan man påstå att det handlar om en text vars stil är ”lätt-

läst” och närmar sig den som används inom skönlitteratur och populärtidningar. Det är 

alltså en aktiv och rättfram struktur som används, med enkla och konkreta ord. Trots 
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detta så finns det ett antal element, som till exempel saknaden av ofullständiga mening-

ar, som gör att texten inte kan kallas för ”talspråklig”. 

 

4.3 KRITIKERNS RECENSION: JAG FOR NER TILL BROR AV JESPER 

HÖGSTRÖM (DN) 

4.3.1 Ordet 

Den utvalda artikeln är skriven av Jesper Högström för Dagens Nyheter. Om man börjar 

analysen genom att observera recensionens lexikala egenskaper så finns det ett antal 

aspekter att beakta. Recensionens semantiska särdrag rör sig mestadels kring konkreta 

koncept och därmed ordval, vilket i vanliga fall pekar på att texten kan anses vara lätt-

läst. Trots detta är texten medelsvår, vilket kopplas till andra aspekter som kommer att 

analyseras. Ett särdrag som kan identifieras är till exempel det som har ordet ”roman” 

som huvudbärare. Dessa ord är ”deckare, kriminalgenren, miljön, intrigen, huvudperso-

nen, läraren, klichéer, personteckning, grepp, (litterär) kvalitet, språket, stildrag.” Ytter-

ligare ett särdrag som kan hittas är den kopplad till ordet ”geografi”, som till exempel 

”Shetlandsöarna, Yttre Hebriderna, Wales, Västerbotten, Smalånger, bygden, landsbyg-

den, Västmanland.”. Ännu ett särdrag är det som kan förknippas med konceptet ”veder-

värdighet”, som till exempel ord som ”incest, bortbytning, (blodiga) våldsdåd, (gruvlig) 

sadism, ondskans (krafter). 

           Som tidigare nämnt kretsar textens lexikala nivå kring ett ordval som rör sig på 

en låg abstraktionsnivå, detta betyder alltså att ordvalets betydelseinnehåll växer medan 

betydelseinnehållet krymper (se avsnitt 2.4.2).  Här används ord som förknippas med 

konkreta ting, så som romanens beståndsdelar och existerande geografiska platser. Det 

semantiska särdraget som rör sig på en högre abstraktionsnivå är den som förknippas 

med konceptet ”vedervärdighet”, och innehåller därmed abstrakta ord som ondska och 

våldsdåd. 

         Analyserar man ordvalets svårighet så kan man konstatera att vissa aspekter bidrar 

till att språket i texten upplevs som medelsvår. Riktar man in analysen på textens nomi-

nalkvot (se avsnitt 2.4.3) så kan man se att den rör sig kring värden mellan 1,2 och 2,5, 

vilket kan ses som medelhögt. Detta betyder att texten är bygd kring nominalfraser och 

därmed substantiv och substantivens bestämningar mer än kring en aktiv användning av 

språket grundad på många verb.  Om man analyserar till exempel meningen ”Intrigen är 
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den väl beprövade där en bygdens son (i detta fall en dotter) återvänder till hemorten 

och väcker till liv det förflutnas spöken, som på ett även det väl beprövat sätt visar sig 

bestå av incest, bortbytingar, blodiga våldsdåd, heroiska fylleslag och gruvlig sadism i 

folkloristiska miljöer” kan man konstatera att antalet substantiv är 15, medan meningen 

endast innehåller 5 verb. Texten innehåller totalt 366 ord, varav 31,15 anses vara långa. 

Detta betyder att texten innehåller som mest korta ord.  Slutligen så kan man ta textens 

LIX-värde i beaktning, som ligger kring värdet 49 som beskrivs som ”medelsvårt, nor-

malt tidningsspråk.” 

 

4.3.2 Frasen satsen meningen 

Angående Högströms recensions syntaktiska egenskaper så kan vissa aspekter identifie-

ras och analyseras för att få en helhetssyn av textens stilistiska egenskaper och värde. 

         Observerar man textens meningslängd så kan man se att den landar på värdet 

19,26 ord per mening. Detta bidrar till att fastställa textens svårighetsgrad, som även 

indikeras av LIX-värdet och nominalkvoten. Textens struktur grundar sig även mesta-

dels på en hypotaktisk satsbyggnad, vilket betyder att de flesta meningarna består av 

komplicerade sammanbindningar av huvudsats och bisatser, vilket gör att meningen kan 

bli längre som i fallet ”miljöerna skiftar, men bidrar alltid med de exotiska kulisser och 

de begravda hundar (inavel, släktfejder, ouppklarade mord) som i stadsmänniskans in-

billning är ett lika naturligt inslag i lantlivet som EU-bidragen och de thailändska fruar-

na” och ”Ett kuriöst men för intrigen nödvändigt grepp är att en stor del av de förgångna 

vedervärdigheterna visar sig vara sådant som huvudpersonerna själva varit med om, 

men sedan glömt bort – osannolikt, men inget som sticker ut bland alla de andra orim-

ligheter romanen består av”. Andra meningar är kortare, men man kan fastslå att hypo-

taxen är mer frekvent då man inte kan hitta en mening som består av sammanlänkade 

huvudsatser. 

           Utför man ett satsschema för att observera textens allmänna tyngd så kan man 

fastslå att det handlar om en text där högertyngden dominerar, då meningens bestäm-

ningar kommer efter subjektet. Textens fundament består oftast av nominalfraser som i 

vissa fall kan anses vara långa, som till exempel när författaren skriver ” Ett kuriöst men 

för intrigen nödvändigt grepp …” och Ett populärt koncept inom kriminalgenre”. Tex-

ten presenterar inga satsförkortningar eller ofullständiga satser, utan bygger på en kom-

plex dock alltid komplett satsstruktur. 
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         Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det handlar om en text vars 

svårighetsgrad når det som i ”LIX-språket” kallas för ”medelsvår”, alltså sådan som 

används i journalistiken och är därmed traditionellt korrekt och välformulerad, men 

kan än inte anses nå nivån ”svår” som mest passar i andra, mer officiella samman-

hang. Detta reflekteras i meningslängd, nominalkvot och satsstruktur. 

 

4.4 GOODREADS: HARUNGEN 

4.4.1 Ordet 

Om man analyserar recensionens stilistiska drag utifrån ett lexikalt perspektiv så finns 

det ett antal aspekter som är värda att iaktta. Även om texten är så pass kort som den är 

så finns det en del semantiska särdrag som karakteriserar dess innehåll, som till exempel 

det som kopplas till konceptet ”känsla” dit vissa ord som ”stämning, känsla, avstånd och 

på ett mindre direkt sätt ”bubbla” tillhör. Sedan kan även särdraget ”syfte” urskiljas, 

som till exempel i orden ”syfte, meningen med allt” och på ett mindre direkt sätt ”livet”.  

          Det man kan säga om textens abstraktionsnivå är att den främst rör sig på en hög 

sådan, eftersom att recensentens ordval oftast består av ord vars betydelseomfång är 

högre än dess betydelse. Orden som beskriver ”känslor” och ”syfte” rör sig på en högre 

abstraktionsnivå vilket gör att själva textens konkretion försvagas. Analyserar man se-

dan ordens svårighetsgrad så kan man konstatera att det handlar för det mesta om korta, 

lätta ord. Antalet långa ord i texten är i snitt 25 ord av 59, vilket betyder att ordvalet 

mest komponeras av kortare ord. Om man sedan observerar nominalkvoten så kan man 

dra slutsatsen att det handlar om en text vars nominalkvot rör sig kring värdarna 0,5 och 

1. Detta pekar också på att det är en text som rör sig på lättare nivåer. Detta beskrivs 

även av textens likvärde som ligger på 37, vilket beskrivs som ”lättläst, skönlitteratur 

och populärtidningar”. Texten landar alltså på det som kan beskrivas som ”lättläst”, 

utan att dock landa på de lägsta LIX värdena. Det handlar även om ett främst neutralt 

laddat språk, då inga direkta värderingar utlämnas.  

 

4.4.2 Frasen satsen meningen 

På den syntaktiska nivån kan man först och främst konstatera att detta inlägg från 

Goodreads är en text med meningar. Den genomsnittliga meningslängden ligger kring 
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12 ord per mening, vilket betyder att meningarna är genomsnittligt kortare än medelme-

ningen vars längd ligger kring 15–20 ord. Man kan även konstatera att texten skapar en 

bra balans mellan hypotax och paratax, vilket betyder att texten byggs upp både med 

huvudsatser och bisatser. Till de flesta huvudsatserna kopplas en bisats främst genom 

konjunktioner som i meningarna ”Allt i huvudkaraktärens liv präglas av ett avstånd, 

som om hon är i en bubbla.” och ” Vackra beskrivningar och skarpa iakttagelser gör 

boken mer än själva handlingen, som känns underordnad stämningen.”. I båda fallen 

fungerar ”som” som konjunktion. Man kan även säga att kopplingen mellan huvudsatser 

sker på att asyndetiskt sätt, vilket betyder att inga bindeord används. Analyserar man 

textens tyngd så kan man se att den befinner sig på subjektets vänstra sida, vilket gör 

texten till högertung då de flesta bestämningar följer subjektet. Subjektet är oftast även 

textens fundament, vilket gör att vi har en rak uppbyggnad. 

         Sammanfattningsvis kan man påstå att det handlar om en text vars stil är ”lättläst” 

och närmar sig den som används inom skönlitteratur och populärtidningar. Det är alltså 

en aktiv och rättfram struktur som används, samt enkla, dock främst abstrakta, ord. 

 

4.5 BLOGGARENS RECENSION: HARUNGEN AV SANDRA BEIJER 

4.5.1 Ordet 

Det som kan konstateras när man observerar recensionens semantiska egenskaper är att 

vissa särdrag finns att identifiera. Ett särdrag som kan analyseras är det som förhåller 

sig till ordet ”bok”, som till exempel ”framsida, boken, insidan”. Om man läser vidare 

så kan man hitta särdrag som förknippas till konceptet ”djur”, som ”insekter, fåglar, 

däggdjur, djurexperiment, djuren” och inte minst, ”harungen” som är titeln romanen 

som recensionen kretsar kring. Ännu ett semantiskt särdrag som kan hittas är det som 

kretsar kring konceptet ”forskning”, då man kan hitta ord som ”forskare, superdator, 

laboratorium och djurexperiment”. Slutligen kan vi konstatera att vissa ord kan förknip-

pas med ”tyckande”, då vi har vissa adjektiv som ” Spännande, märklig och skör” och 

verb som ”kändes (så mycket) och tyckte (så mycket om…)”. 

          Analyserar man texten vidare så kan man observera textens abstraktionsnivå (se 

avsnitt 2.4.2). Resultatet är att texten använder sig av ord som har en låg abstraktions-

nivå och är därmed konkreta och förhåller sig till konkreta koncept som till exempel 

djur, forskning och böcker. Det som kan ses som mer abstrakt är det som förhåller sig 
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till tyckandet, och därmed förknippas med ord som spännande, märklig och skör. Detta 

påverkar informationspackningen då textens betydelseomfång krymper när betydelsein-

nehållet växer (se avsnitt 2.4.2). Det konkreta ordförrådet förhåller sig inte till någon 

specifik värdeladdning då de inte uttrycker recensentens attityd gentemot det recense-

rade verket, men de ord som däremot befinner sig längre upp i abstraktionsskalan säger 

mer om recensentens attityd och värderingar.  

                  Stilnivån kan i det här fallet beskrivas som vardaglig och ”lätt” men som 

trots det inte närmar sig talspråksnivån. Textens nominalkvot ligger kring 1–1,5 vilket 

beror på att texten stödjer sig främst på en aktiv form grundad på verb, pronomen och 

adverb snarare än substantiv, particip och konjunktioner. Detta gör att språket inte upp-

levs som ”tungt”. Textens LIX- värde ligger på medelnivån 35 vilket definieras som 

”lättläst” och förhåller sig till genrer som skönlitteratur och populärtidningar. Orden 

som används mest är pronomen som ”som” och konjunktionen ”och”. Observerar man 

antalet ord, som ligger på 202 stycken, och sätter summan i relation till summan ord 

som är formade av mer än 6 tecken, alltså 47 stycken, kan vi konstatera att endast en 

fjärdedel av hela innehållet består av längre ord. Antalet långa ord faller i det här fallet 

på 22,84. Även detta påverkar textens svårighetsgrad som här landar på en låg nivå.  

4.5.2 Frasen satsen meningen 

Beijers recensions stilistiska drag kan analyserar lexikalt, men det finns även en del 

syntaktiska aspekter som är värda att uppmärksamma för att få en helhetsbild av textens 

innehåll från ett stilperspektiv. 

         Först och främst kan man konstatera, som tidigare nämnt, att det handlar om en 

text som byggs upp genom en aktiv formulering av språket, som alltså grundar sig på 

främst verb. Många substantiv kan även identifieras, och därmed nominalfraser. Det 

som sker inom dessa nominalfraser är att dess bestämningsdjup (se avsnitt 2.4.3) oftast 

inte når längre än nivå ett, vilket betyder att de flesta nominalfraserna endast består av 

ett substantiv. Meningslängden ligger i det här fallet på ett genomsnitt lika med 11,88, 

det handlar alltså mest om korta meningar som ibland även är ofullständiga, som i fallet 

” Tyckte så mycket om Ina Rosvalls språk”, där subjektet ”jag” är underförstått. 

         Observerar man textens satsstruktur genom ett positionsschema så finns det ett 

antal slutsatser som kan dras, som till exempel att det handlar om en främst paratak-

tisk text. Detta betyder att strukturen domineras av huvudsatser som inte kopplas 

samman av bindeord. Trots detta finns det ett flertal fall där bisatser används, som till 
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exempel när recensenten skriver att ”Harungen handlar om en kvinna som jobbar som 

forskare på ett laboratorium där man undersöker djurens medvetande.”. Här introduce-

ras bisatsen med konjunktionen ”där”. Om man sedan fortsätter analysen genom att för-

djupa sig i textens vikt så kan man konstatera att det är en text där vänstertyngden är 

dominant. Detta beror på att texten inte presenterar många fundament, alltså så befinner 

sig satsens bestämningar främst på nominalfrasens högra sida. Ett exempel är meningen 

”Harungen handlar om en kvinna som jobbar som forskare på ett laboratorium där 

man undersöker djurens medvetande. ” 

         Sammanfattningsvis kan man påstå att det handlar om en text vars stil är ”lättläst” 

och närmar sig den som används inom skönlitteratur och populärtidningar. Trots detta 

så finns det ett antal element, som till exempel saknaden av ofullständiga meningar, som 

gör att texten inte kan kallas för ”talspråklig”. 

 

4.6 KRITIKERNS RECENSION: HARUNGEN AV MIKAELA BLOMKVIST 

(AFTONBLADET) 

4.6.1 Ordet 

Det man kan konstatera om textens semantiska innehåll är att det finns ett flertal seman-

tiska särdrag (se avsnitt 2.4.2) som kan analyseras. Dessa semantiska särdrag kan sedan 

kopplas indirekt vidare till varandra, vilket skapar en komplex sammanbindning mellan 

textens alla delar. Till exempel så kan man identifiera särdraget som kopplas till ordet 

”Hjärna”, som ”medvetande, biologiskt, balansen i hjärnan, signalsubstanser, aktivitets-

nivå, uppmärksamhet (hjärnans) plasticitet, nervceller, synapser, nervbanor, (mänsk-

liga), psyket, hjärnan”. Observerar man sedan vidare så kan man hitta ord som kan 

kopplas till konceptet ”människa”, som till exempel ”foster, barn, ålder, kvinna, arter, 

fortlevnad”. De första två orden kan kopplas vidare till konceptet ”familj”, som ord som 

”farmor, dotter, kärnfamiljsliv, moder jord”. Alla dessa koncept kan sedan kopplas till 

ett innefattande koncept som hela recensionen kretsar kring, alltså ”biologi”. Sedan 

finns ytterligare ett särdrag som är det som kan beskrivas med ordet ”berättarteknik”, 

som till exempel ”huvudpersonen, beskrivande, skräckhistoria”. 

          Från de tidigare nämnda iakttagelserna kan man dra slutsatsen att det handlar om 

en text vars abstraktionsnivå kan beskrivas som ”låg”, eftersom att ordvalet mest kretsar 

kring konkreta ord vars betydelseinnehåll växer och betydelseomfång krymper (se av-
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snitt 2.4.2). Detta är intressant i relation till textens svårighetsgrad. Cassirer (1986) skri-

ver att de orden med ” (…) stort omfång är allmängiltiga, omfattande och generella. De 

med litet omfång är allmängiltiga, omfattande och generella” (155) och att ”de om-

fångsrika orden kan vara svåra att förstå därför att de är så allmänna (…).” (1986, 

155).”Texten använder sig konkreta ord, alltså ord med litet omfång. Detta tillhör oftast 

texter med låg svårighetsgrad, vilket inte stämmer i det här fallet. Antalet långa ord lig-

ger kring värde 35,47 ord av 116, medan lix värdet visar att textens läsbarhetsindex lig-

ger kring 50 vilket beskrivs som medelsvårt, normalt tidningsspråk. Språknivån är alltså 

på en hög nivå i det här fallet, vilket även kan identifieras i användningen av fackord 

som ” plasticitet, nervceller, synapser, nervbanor, signalsubstanser osv”. Detta gör att 

språket upplevs som svårt och tar därmed avstånd från det vardagliga. Nominalkvoten i 

texten rör sig mellan 1.5 och 3,5, vilket tyder på att språket mest komponeras av 

nominalfraser. Detta påverkar språkets informationspackning som blir större ju fler 

nominalfraser texten innehåller.  

Ännu en intressant aspekt som är värd att nämna är att recensenten kopplar den recense-

rade boken till tidigare verk, som i det här fallet är en ”Harry Martinsson” referens.  

4.6.2 Frasen satsen meningen 

På den syntaktiska nivån kan man identifiera ett flertal aspekter som bidrar till 

Blomqvists recensions stilistiska drag.  

         Det man först och främst reagerar på är att texten skapar en bra balans mellan pa-

ratax och hypotax (se avsnitt 2.4.3). Texten består av en blandning av huvudsatser och 

bisatser, vilket gör att språket kan upplevas som svårt och därmed även strukturen. Yt-

terligare en balans skapas angående textens tyngd, som kan analyseras om man använ-

der sig av ett satsschema. Det som framkommer är att texten är mestadels högertung, 

men att många satser har ett flertal bestämningar som kommer före själva subjektet. 

Däremot så är det oftast nominalfrasen som utgör satsens subjekt som även utgör sat-

sens fundament, som till exempel ” Artens tvingande fortlevnad finns representerad 

genom en döende farmor” och ” Synen på vårt medvetande som något rent biologiskt 

blir alltmer vanlig. ”. Textens nominalfraser har ofta bestämningsdjup som rör sig över 

nivå tre, vilket bidrar till textens nominaltyngd. Detta gör att texten upplevs som mindre 

aktiv och att mer passiv då fler substantiv än verb används. Kopplingen mellan huvud-

satser sker oftast via syntet, vilket betyder att bindeord inte används.  
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        Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att det handlar om en text vars no-

minaltyngd, fackord och struktur gör att den kan upplevas som något svårläst, och att 

den då kopplas till värden som tillhör tidningsspråket.  

 

 

4.7 SAMMANFATTNING 

4.7.1 Goodreads 

Det som framstår från analysen av de utvalda inläggen från Goodreads är att dessa tex-

ter upplevs som lättlästa. Inlägget som behandlar boken Jag for ner till bror karakterise-

ras av ett språk som klassas som mycket lättläst, medan den som behandlar boken Har-

ungen har en språklig nivå som kan ses som lättläst. Detta betyder alltså att språket i 

dessa inlägg rör sig på lägre nivåer men kan ändå vara subjekt för variationer.  

         Angående texternas nominalkvot, och därmed nominaltyngd, kan man konstatera 

att den rör sig kring värden som kan gå från 0,5 till 1,5. Det kan alltså variera kraftigt, 

men når inte nominaltyngder som kan på något sätt påverka språket på så sätt att det 

upplevs som ”svårtolkat”. Det handlar alltså om texter med oftast lägre nominalkvoter 

och som därmed består oftast av en mer aktiv användning av språket som grundar sig på 

användningen av en verbbaserad struktur mer än på en struktur som grundar sig på an-

vändningen av nominalfraser och därmed substantiv. Detta gör att språket kan anses 

vara lättare att tolka, då den aktiva formen oftast skapar en ”röd tråd” som är lättare att 

följa utan avbrott. 

        Det som karakteriserar dessa texter från ett syntaktiskt perspektiv är att de ofta 

består av en paratax-dominerad struktur. I första inlägget kan detta observeras mycket 

väl, då de flesta meningarna består av denna struktur, där huvudsatser kopplas samman 

av konjunktioner som ”då” och ”och”. I det andra analyserade inlägget skapas en större 

balans mellan hypotax och paratax, vilket gör att strukturen blir något mer komplicerad. 

Parataxen dominerar dock även i det här fallet.  

       Analyserar man texterna via ett satsschema så kan man konstatera att det handlar 

om texter där högertyngden dominerar. detta beror på att de flesta bestämningarna be-

finner sig på höger sida av subjektet och att texten har en rak struktur, vilket också bi-

drar till att texten uppfattas som lättläst då man skapar en hierarkisk struktur grafiskt 

och strukturmässigt. 



 37 

       Ännu en sak som är värd att nämna är att den första texten, trots det låga LIX-

värdet, visar ett ordval som mest grundar sig på abstrakta termer vilket annars brukar 

kopplas med mer komplicerade texter, medan den andra vars LIX-värde är något högre 

presenterar främst konkreta ord. 

 

4.7.2 Bokbloggar 

 Jämför man de stilistiska drag som karakteriserar de utvalda blogginläggen så kan man 

påstå att de grundar sig på liknande koncept. 

          Angående ordförrådets abstraktionsnivå kan man fastslå att de handlar om texter 

som främst grundar sig på konkreta ord. Detta påverkar textens informationspackning 

och dess svårighetsgrad. Observerar man texternas LIX-värde kan man fastslå att den 

ligger kring värden som 35–39, vilket klassas som lättläst, och kopplas till genrer som 

skönlitteratur och populärjournalistik.  

          Ännu en aspekt som påverkar texternas svårighetsgrad och gör dem lättlästa är 

nominalkvoten, som i det här fallet ligger kring 1–1,5. Alltså inte det lägsta, men långt 

ifrån att kunna anses vara svårtolkat då texten grundar sig på en aktiv användning av 

språket som förs fram av verbstrukturer mer än nominalfraser. 

        Jämför man texterna från ett syntaktiskt perspektiv kan man påstå att det handlar 

om texter som främst grundar sig på paratax och därmed på en struktur som består mer 

av huvudsatser än bisatser. Detta gör att textens struktur framstår som lätt att följa. 

Ännu en aspekt som kan analyserar är texternas tyngd, som i båda fallen faller åt höger. 

Texternas högertyngd gör att de framstår som mer lättlästa, då meningarnas bestäm-

ningar befinner sig på högra sidan av subjektet och skapar därmed en hierarkisk struk-

tur. 

      Ännu en intressant aspekt som är värd att nämna är att texterna uttrycker tyckande, 

men det sker på olika sätt. I recensionen av Harungen uttrycks tyckandet via termer som 

associeras till känslor, medan recensionen av Jag for ner till bror karakteriseras av ett 

mer beskrivande och indirekt tyckande som grundar sig på mer konkreta aspekter som 

bedömningen av stil och berättarteknik. 
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4.7.3 Recensioner i dagstidningar 

De utvalda recensionerna visar vissa lexikala och syntaktiska likheter som påverkar tex-

ternas stilistiska innehåll. 

         Analyserar man texternas abstraktionsnivå så kan man fastslå att båda fallen består 

av ordval som rör sig på en låg abstraktionsnivå. Man kan alltså läsa om konkreta ting, 

så som geografi, terminologi kopplad till romangenren och berättartekniska begrepp. 

Det som framstår är ett beskrivande språk, som handlar mer om vad de utvalda verken 

handlar om vilka aspekter behandlas mer än vad recensenten själv tycker, vilket fram-

kommer men på ett mer diskret sätt än i de tidigare beskrivna situationerna. Detta kan 

ses även i resultatet av nominalkvoten, som varierar mellan 1,5 och 3,5 vilket betyder 

att språket komponeras mest av nominalfraser och substantiv än verbbaserade struk-

turer. 

         Angående språkets svårighetsgrad så kan man fastslå att den ligger på en nivå som 

beskrivs som ”medelsvår”. LIX-värdet ligger på medelvärdet 49–50 i båda fallen, vilket 

beskrivs som en språknivå som passar in i officiell journalistik. Det är alltså tidnings-

språk det handlar om, vilket kan anses vara svårare än genrer som populärtidningar men 

inte lika svår som officiell, byråkratsvenska. Man kan även nämna att, trots den me-

delsvåra språknivån, så domineras ordvalet av kortare ord i båda fallen.  

          Att stilen kan ses som medelsvår kan även ses i satsstrukturen som mest grundar 

sig på hypotax, vilket betyder att recensenten skapar komplexa strukturer som blandar 

huvudsatser och bisatser. Detta gör att texten blir mer svårtolkad. Texterna är för övrigt 

högertunga och skapar därmed en hierarkisk struktur som är lätt att följa. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

I följande avsnitt kommer studiens resultat diskuteras utifrån två perspektiv, alltså huru 

resultatet förhåller sig till de utvalda frågeställningarna och om metoden som valts ut 

varit effektiv i sammanhanget. De frågeställningar som uppsatsen kretsar kring är vilka 

skillnader går att identifiera mellan de sex analyserade litteraturkritiska texterna (se av-

snitt 3 och 4) och sätta dessa skillnader i relation till textens författare och vilken kanal 

som används, för att på så sätt se om de två nämnda faktorerna har någon inverkan på 

texternas stilistiska drag. 

5.1 Resultatdiskussion 

Tittar man på de språkliga skillnaderna finns det ett flertal aspekter som är värda att 

nämna mellan det som beskrivs som ”amatörkritik” och professionell kritik. I avsnittet 

”enkelt och svårt” kan man läsa att språket måste anpassa sig till sammanhanget. Det 

måste alltså anpassa sig till aspekter som syfte och genre. Detta kan man se i analysens 

resultat, då de olika texternas svårighetsgrad kan relateras till varför det skrevs och vil-

ken genre de kan förknippas med. Amatörkritikernas syfte är att ”tipsa” läsaren om 

böcker de gillar och avråda dem från böcker de inte tycker om, vilket sker på att lättför-

ståeligt och ”oformellt” sätt. De professionella kritikerna däremot vill, utöver att råda 

och avråda, även vägleda och förklara genom att kontextualisera och förtydliga, då de-

ras yrkesroll är att ställa sig över den allmänna läsaren och visa vägen. Detta kräver en 

anpassning av språket, då kritiken på något sätt måste övertyga läsaren om att de fak-

tiskt har kunskaperna och erfarenheterna att förklara och förtydliga. Ett svårare språk 

används då som auktoritär strategi. Ett svårare språk upplevs som mer respektkrävande. 

Men som Lagerholm (2018) skriver behöver inte detta innebära att man inte kan ut-

trycka sig på ett stimulerande och läsvärt sätt så att läsaren uppskattar det som uttrycks 

(124). Därför ligger den professionella kritikens svårighetsgrad på det som kan betrak-

tas som ”mellansvår”. Att språket varierar kan även bero på kanalen som används. Det 

språkligt lättaste kritiska uttrycket tillhör hemsidan Goodreads.com som man kan läsa 

om i avsnittet ”Goodreads”. Det som framkommer är att hemsidans verksamhet grundar 

sig på idén att de allmänna läsarna ska kunna ta till sig av andra läsares läserfarenheter. 

Det handlar alltså om läsare som oftast befinner sig på samma nivå, alltså amatörkritiker 

och läsare som använder sig av sidan för att ge tips och få tips som svar. Något mer 
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komplicerat blir det när bokbloggar analyseras. Här är relationen mellan skribent och 

läsare annorlunda. Det handlar inte längre om ett utbyte av information, utan om någon, 

bloggaren, som skriver så att läsaren kan ta del av informationen utan att kunna besvara 

den direkt. Den ”sociala” delen försvinner alltså här, och skribenten förväntas skriva så 

att läsaren kan förstå och samtidigt få förtroende för skribentens kompetens inom äm-

net. I boken Litteraturen i mediesamhället skriver Ann Steiner (2012) att det som oftast 

skiljer amatörkritiker som skriver på bokbloggar och den professionella kritiken åt är 

hur litteraturen behandlas. (201). Denna studie pekar på att skillnaden ligger inte endast 

på en litterär nivå, men även på en språklig sådan. Medan amatörkritiker använder sig 

av ett språk som klassas som ”lättläst” (se avsnitten 4.1, 4.2, 4.4, 4,5, 4.7.1 och 4.7.2) 

ligger den professionella språknivån på ”medelsvårt” och tillhör genrer som ”normalt 

tidningsspråk”, vilket anpassar sig till kanalen som används, som är dagspressen och 

kvällstidningar samt tidskrifter. 

          Här besvaras alltså ytterligare en av frågeställningarna som studien grundar sig 

på, det vill säga huruvida påverkat det litteraturkritiska verket blir av den kanalen som 

används. De inlägg från Goodreads som analyserats visar på att språket anpassas till 

sammanhanget, som är given av hemsidans syfte och vilja att sätta vanliga läsare, alltså 

icke professionella sådana, i kontakt med varandra. Detta innebär att inget specifikt för-

troende ska byggas mellan skribent och läsare, då de båda befinner sig på samma nivå. 

Alltså påverkas språknivå av hemsidans ändamål. (se avsnitten 4.1, 4.2 och 4.7.1). De 

analyserade inläggen från bokbloggar visar att bloggarnas syfte är att dela med sig av 

sina läsupplevelser på ett icke-professionellt sätt. Detta genom egenstartade bokbloggar, 

som inte har något yrkesrelaterat ändamål men behöver ändå skapa någon form av för-

troende, då bokbloggar besöks av läsare som vill ta åt sig av skribentens upplevelser då 

de litar på den sistnämndes kompetens. Detta gör att språket kan klassas som lättläst, 

men rör på nivåer som överskrider ”vardagsspråket”. (se avsnitten 4.2, 4.5 och 3.7.2). 

Handlar det däremot om tidningar, i dess digitala eller fysiska format, klassas språket 

som ”medelsvårt” (se avsnitten 4.3, 4.6 och 4.7.3). Detta beror på att tidningar är 

yttryck för en professionell yrkesklass, alltså journalister och kritiker, som trots pressens 

utveckling som skett de senaste årtionden fortfarande förväntas ha inflytande på all-

mänheten genom att ”kontextualisera och förtydliga”. (Samuelsson 2017, 75) 

 

 



 41 

I artikeln ”Upsala Nya Tidnings e-bokprojekt och kritikens digitalisering” beskriver 

Lina Samuelsson (2017) ett projekt som påbörjades år 2012 av Upsala Nya Tidning som 

kallades för ”Kulturjournalistik ända in i marginalerna” eller ”e-boksprojektet”. Pro-

jektet gick ut på att låta ett flertal individer läsa samma ebok, som tidigare lästs av en 

litteraturkritiker som även bidragit med anteckningar och tankar i ebokens marginaler.  

         Första boken som publicerades för detta projekt var Dagar i tystnadens historia 

som kommenterats av kritiken Therese Eriksson. I maj 2013 publicerades novellen 

Nattsidan av Joyce Carol Oates med marginalanteckningar skrivna av kritikern Anna 

Ehn. Det som framstår från de publicerade anteckningarna är viktiga i relation till denna 

studies resultat.  

        Trots att det handlar om två kritiker som därmed är del av det så kallade ”tradition-

ella” litteratursamhället, koncept som nämnts tidigare i studien i avsnitten ”introdukt-

ion” och ”historisk bakgrund: från dagspressens genombrott till kritikens digitalisering”, 

så behandlar de uppgiften på två helt olika sätt. Eriksson ställer sig utanför sin roll som 

kritiker och försöker fånga de spontana intrycken hon får av romanen, så som Samuels-

son (2017) förklarar när hon skriver ”Även om hon i det här fallet har ett professionellt 

uppdrag att anteckna så är det, som hon själv kommenterat, snarare privatpersonens än 

kritikerns reaktioner som träder fram i marginalanteckningar.” (75). Ehns bemötande av 

uppgiften ser radikalt annorlunda ut. Hon använder sig av sina ”kritikerglasögon” och 

skriver väldigt lite om sina egna läsupplevelser, utan närmar sig boken genom att ”kon-

textualisera eller förklara detaljer i skeenden i novellen” (2017,75).  Tonen beskrivs 

som undervisande, vilket betyder att hon tar på sig rollen av att vägleda och förklara för 

den ”normala” läsaren. Denna skillnad är som tidigare nämnt viktigt för att kontextuali-

sera denna studies resultat, då vissa likheter finns.  

         I de ”amatörkritiska” recensioner som analyserats kan man se en viss tendens att 

fästa sig vid de känslor som läsandet skapar. Detta kan ses speciellt i de semantiska sär-

dragen som kan urskiljas. Särdrag som ”känslor” och ”tyckande” kan hittas i de fyra 

inlägg som tillhör Goodreads och de två valda bokbloggarna, på ett direkt eller indirekt 

sätt. Detta kan relateras till Therese Erikssons (Samuelsson 2017, 74) sätt att kommen-

tera romanen, som nämnts tidigare i detta avsnitt. Det är alltså privatpersonen som 

kommer fram, och de privata intrycken och läsupplevelser som förs vidare. Studien vi-

sar att de analyserade amatörinläggen presenterar andra särdrag än endast de som relate-

ras till känslospektret. Detta betyder att inte de inte endast grundar sig på den direkta 

känslan som läsupplevelsen skapar, utan tar in andra aspekter som till exempel berättar-
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teknik och mer konkreta reflektioner kring handling och behandlade motiv. Det som 

skiljer dem åt från de professionella inläggen är dock att de sistnämnda inte vidrör 

aspekter som den individuella läsupplevelsen överhuvudtaget, utan fokuserar endast på 

att det som beskrivs av Samuelsson som ”kontextualisering och förklaring” (2017, 75). 

Ett exempel av detta som framgår i analysen av Mikaela Blomqvists recension av Har-

ungen (avsnitt 4.6) är när recensenten kontextualiserar genom att förknippa romanens 

innehåll med ett tidigare verk av Harry Martinsson. Detta för dem nära Ehns sätt att 

recensera novellen, som sker genom hennes yrkesrelaterade syn på litteratur. Med detta 

kan man fastslå att det finns två olika sätt att se på litteratur som kan analyseras, alltså 

det som är mer bundet till den ”individuella upplevelsen” och det som däremot har en 

mer yrkesbaserad grund. 

         Sammanfattningsvis kan man alltså påstå att språket i kritiken påverkas av fak-

torer som kritikern roll och yrkesbefattning, samt vilken kanal kritikern använder sig av. 

5.2 Metoddiskussion 

Det som framstår i studien är att den utvalda metoden ochförfatta de olika elementen 

som tagits i beaktning varit effektiva för att uppnå studiens ändamål.  

      Angående en texts semantiska egenskaper skriver Cassirer (1986) i boken Stilistisk 

och Stilanalys att ”Ordvalet är givetvis en avgörande faktor för stilen, inte bara i valet 

mellan olika alternativa utryck för ’samma sak (…) utan också valet mellan att nämna 

något eller inte göra det” (21). Detta citat blir relevant i det här sammanhanget då det 

målar en bild av det som resultatet fastslog. Vissa aspekter, såsom till exempel indivi-

duella känslor och personligt tyckande, nämns endast av amatörkritiker av anledningar 

som kan läsas i avsnitt 4. Att analysera texternas semantiska särdrag har alltså bidragit 

till studiens resultat på ett avgörande sätt.  

        Andra aspekter som tagits i beaktning på den lexikala nivån, såsom textens LIX-

värde, ordlängd, abstraktionsnivå, nominalkvot osv (se avsnitten 2.3 och 2.4.2), har 

också pekat på faktorer som varit viktiga för studiens genomförande. Faktum att alla 

dessa aspekter har kompletterat varandra i studien har gjort att vissa metoders brister, 

såsom till exempel LIX-värdesmetodens tendens att statiskt analysera aspekter som me-

ningslängd och ordlängd (så som Lagerholm påstår, se avsnitt 2.3), har integrerats med 

andra metoder, såsom analys av abstraktionsnivå och nominalkvot. Detta har varit till 

stor hjälp för att inte endast påstå, men även bevisa varför LIX-värdet ligger på en viss 

nivå. Detta har sedan integrerats med en analys av texternas syntaktiska egenskaper, 
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vilket också bidragit till det slutgiltiga resultatet, då aspekter som tyngd och satsstruktur 

(hypotax/paratax, se avsnitt 2.4.3) bidragit till förståelsen av texternas språkliga nivå 

och innehåll. 

         Upplägget av analysen har bidragit med att skapa en överblickbar helhetsbild, då 

man fokuserat på de olika inläggen först enskilt, och sen i relation till varandra, vilket 

har medverkat med att faktiskt urskilja de skillnader och likheter som varit avgörande 

för studiens ändamål, alltså se och analysera dessa likheter och skillnader i relation till 

skribent och kanal.  

       Slutsatsen är alltså att den utvalda metoden visat sig vara funktionell till studiens 

syfte, och därmed gjort det möjligt att besvara de fastställda frågeställningarna. 
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6 VIDARE FORSKNING 

Någonting som jag uppmärksammat under denna studies gång är att det finns skillnader 

och likheter i inlägg som tillhör samma digitala kanal, det vill säga att det finns tydliga 

faktorer som skiljer dem åt. Till exempel kan man identifiera språkliga val och innehåll 

i inlägg från Goodreads som skulle kunna vara intressanta att se i relation till varandra. 

Man skulle alltså kunna fokusera på en enda kanal av de tre utvalda, och se hur språket 

utvecklas i olika inlägg som tillhör samma kanal. I denna studie har man fokuserat på de 

likheter som finns mellan inlägg från Goodreads, bokbloggar och pressrecensioner för 

att sedan sätta dessa likheter i relation till andra inlägg från andra kanaler. En intressant 

studie skulle kunna vara att fokusera på skillnaderna och likheterna i en och samma 

kanal.   

       Ännu en intressant studie skulle kunna vara att se mer i det språksociologiska, och 

identifiera vilka faktorer påverkar det språkliga innehållet från det perspektivet. Med det 

menar jag att man skulle kunna se in i inte endast vilka skillnader och likheter kan iden-

tifieras i de utvalda inläggen och sätta dem i relation till skribent och kanal, utan för-

djupa sig i varför man kan identifiera skillnader och olikheter i språket. Denna studie 

visar vissa språksociologiska aspekter såsom relation mellan språk och yrkesbefattning, 

men det vore intressant att fördjupa sig i sådana aspekter ännu mer. Man skulle till ex-

empel kunna fokusera på litteraturkritiska verk från olika regioner och städer. Detta 

skulle kunna ske genom att analysera tidningsrecensioner som tillhör tidningar från 

olika delar av landet, och se om det kan påverka det språkliga innehållet på något sätt.           

          Man skulle även kunna genomföra en genusinriktad forskning kring skillnader 

och likheter i litteraturkritiska verk skrivna av män och kvinnor. 
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