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Referensbindning och innehåll i filmrecensioner 



Sammandrag 

Denna uppsats behandlar referensbindning och makrostruktur i 30 filmrecensioner. Med 

referensbindning avses den textbindande mekanism som verkar mellan konstituenter (fraser) i 

en text och som bidrar till att hålla samman texten ämnesmässigt. En kedja av 

referensbindningar bildar en ledfamilj i texten. En makrostruktur kan definieras relativt 

mikrostrukturer; gränsen mellan mikrostruktur och makrostruktur kan sägas gå vid 

korttidsminnets övre kapacitet. För att bestämma makrostrukturerna i ett mindre antal av 

filmrecensionerna utgår jag från en styckeindelning baserad på textens ledfamiljer. Resultatet 

av undersökningarna visar bl.a. att filmrecensionerna har en viss uppsättning standardiserade 

ledfamiljer som svarar mot t.ex. rollfigurerna i filmen. De har också valfria element som alltså 

inte nödvändigtvis realiseras som ledfamiljer i texten. 
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1 Inledning 

I min C-uppsats undersökte jag textbindningen i 30 filmrecensioner hämtade från Dagens 

Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och Expressen (Blom 2007). Huvudintresset riktades där mot 

satskonnektionen, men även referensbindning och tematik undersöktes i begränsad 

utsträckning. Enligt den begränsade referensbindningsanalys jag utförde i C-uppsatsen finns 

det ledfamiljer som svarar mot filmen (och omdömen om filmen) och rollfigurerna. I denna 

uppsats ska jag undersöka om detta gäller även för övriga filmrecensioner. Dessutom ska jag 

undersöka om man genom att betrakta referensbindning och ledfamiljer kan komma åt 

texternas makrostrukturer. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka några aspekter på innehållsstrukturen i 30 

filmrecensioner, hämtade från tre tidningar: den lokala morgontidningen Eskilstuna-Kuriren, 

den Stockholmsbaserade morgontidningen Dagens Nyheter och den Stockholmsbaserade 

kvällstidningen Expressen. Huvudintresset för uppsatsen är att utreda recensionernas 

referensbindning för att sedan avgöra ledfamiljsstrukturen. I tre av recensionerna beskriver 

jag emellertid också makrostrukturen utifrån en indelning av texten i innehållsligt 

sammanhållna stycken. Som stöd för att styckeindelningen är rimlig använder jag också en 

enkätundersökning där blivande svensklärare får föreslå styckeindelning av en av 

recensionerna. 

1.2 Disposition 

Den fortsatta dispositionen av uppsatsen är som följer: I kapitel 2 presenteras tidigare 

forskning. I kapitel 3 redogör jag för den använda analysmodellen. I kapitel 4 redovisas 

resultatet. I kapitel 5 sammanfattar och diskuterar jag resultaten. I kapitel 6 pekar jag ut 

områden som är intressanta för vidare forskning. 
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2 Tidigare forskning 

Denna forskningsöversikt behandlar sammanhang, struktur och innehåll i text. Inledningsvis 

tar jag upp forskningsinsatser kring språk, text och den viktiga egenskapen koherens (avsnitt 

2.1). Därefter tar jag upp forskning kring kohesion, med fokus på referensbindning (avsnitt 

2.2). Inferensbindningar diskuteras särskilt i avsnitt 2.3. Till sist beskriver jag forskning om 

makrostrukturer, i avsnitt 2.4. 

2.1 Språk, text och koherens 

Detta avsnitt består av två delar. I den första (2.1.1) beskrivs vilken språksyn några olika 

forskare anlägger. I den andra delen (2.1.2) utreds frågan om vad som menas med en text samt 

vad den viktiga egenskapen koherens innebär. 

2.1.1 Vad är språk? 

M.A.K. Halliday och Ruqaiya Hasan (1976:26f) räknar med tre komponenter (components)
1
 

som bygger upp språket: den ideationella, den interpersonella och den textuella. Den 

ideationella komponenten uttrycker innehåll (content), dvs. språkets funktion att handla om 

någonting. Den kan indelas i två delar: den erfarenhetsmässiga
2
 (experiental), som handlar om 

representation av erfarenheter, och den logiska funktionen, som handlar om logiska 

relationer.
3
 Den interpersonella komponenten handlar om sociala och expressiva funktioner 

hos språket. Den textuella komponenten handlar om språkets mekanismer för att skapa 

koherens. Hit hör informationsstruktur och kohesion. Halliday och Hasan betonar att de olika 

komponenterna verkar på samtliga grammatiska nivåer. Lennart Hellspong och Per Ledin 

(1997:44) använder en liknande terminologi, även om de använder struktur i stället för 

komponent. De hävdar också att den textuella strukturen hänför sig till textens form, vilket är 

en förenkling av Halliday och Hasans terminologi. Gillian Brown och George Yule (1983:1ff) 

har två termer för att uttrycka språkets funktion: transactional, som avser språkets innehåll, 

                                                 
1
 Den fullständiga engelska termen är functional-semantic component. I Halliday & Matthiessen 2004 används i 

stället metafunktion (metafunction). 
2
 Den svenska termen har hämtats från Holmberg & Karlsson 2006. 

3
 Logiska relationer kan byggas upp på flera olika nivåer: mellan fraser, mellan satser, mellan meningar. Se 

Halliday & Matthiessen 2004: kap. 7–9, Holmberg & Karlsson 2006: kap. 5. 
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och interactional, som innefattar dess personliga och sociala aspekter. De betonar att den 

senare aspekten är av störst betydelse. 

2.1.2 Vad är text? Begreppet koherens 

Catharina Nyström (2001:9, 11, 154, 157) konstaterar att sammanhang är en grundläggande 

faktor när man vill definiera vad en text är. Hon skriver att sammanhang i texter kan uppfattas 

som en kombination av kohesion och koherens. Kohesion (eller textbindning) utgörs av de 

konkreta uttrycken för samband i textens ytplan. Koherens, däremot, syftar på de 

innehållssamband som skapar texten. Koherensen kräver en aktiv insats från läsarens 

(lyssnarens) sida, och denna arbetsinsats bedrivs med kohesionen som stöd. 

Gunnel Källgren (1979:13) skriver att hon ”betraktar alla koherenta språkliga 

manifestationer som texter”. Texter kan enligt Källgren vara skrivna eller talade, dialogiska 

eller monologiska. Teun A. van Dijk (1980) för ett liknande resonemang. Han menar att 

språkanvändningen ”manifests itself in utterances that, as object types, we interpret as 

discourses or texts of a certain natural language” (s. 5). 

Hellspong och Ledin (1997:32ff) diskuterar sju faktorer i sitt försök att definiera vad en 

text är. Här kan nämnas bl.a. att texten har en intention, dvs. en skribent försöker inom ramen 

för en genre åstadkomma någonting (hos läsare respektive lyssnare). I likhet med Källgren 

(1979) betonar Hellspong och Ledin också textens koherens, framför allt att den hålls ihop av 

ett övergripande begrepp (eller tema). En annan faktor som framhålls är att texten har en 

verbal funktion. Genom att använda ord refererar texten till företeelser i världen. Orden har 

inte bara en grundläggande betydelse –denotation – utan också en eller flera bibetydelser –

konnotationer. Till den verbala egenskapen hör också textens uppställning. För skrivna texter 

innebär detta hur orden rent konkret ordnas på papperet. 

Också Brown och Yule (1983) tar fasta på textens verbala egenskaper. De menar att text 

avser ”the verbal record of a communicative act” (s. 6). För tolkning av texter betonar de 

också omvärldskunskap och inferens (s. 225). Inferensbegreppet intar i själva verket en 

särställning i Brown och Yules textmodell (s. 256). Det behandlas utförligare i avsnitt 2.3. 

Halliday och Hasan (1976:2) betonar att en text bör ses som ”a semantic unit: a unit not 

of form but of meaning”. Textens grammatiska struktur är, menar de, följden av att ett 

symbolsystem kodas i ett annat. Resultatet av kodningen blir en sekvens av meningar, som 

bildar textens form. Däremot utgörs inte texten av meningar; den är någonting mera 

komplext. 
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2.2 Kohesion i text 

I detta avsnitt diskuteras forskningsinsatser som rör kohesion i text. Fokus ligger på den 

aspekt som kallas referensbindning. 

Nils Erik Enkvist (1974) diskuterar följande kohesionsskapande faktorer: ledfamiljer 

(referensbindning), tematik och textlinearisering (satskonnektion). För led som ingår i en 

referensbindning använder Enkvist (1974: 176f, 179f) termen sambandsled. En kedja av 

sambandsled kallas en ledfamilj; denna hålls samman via en eller flera av 13 olika 

bindningstyper. En sådan bindningstyp är exakt upprepning: Katrin har köpt en bok åt 

Kristina. – Katrin är mycket nöjd med presenten. En annan är modifierad upprepning, som 

innebär ordklassväxling, t.ex.: antog – antagande. Pronominalsyftning utgör ännu en 

kategori, liksom del–helhetsrelationer och ellips. Som utgångspunkt för analysen använder 

Enkvist en indelning av texten i ”enklare satser” (s. 176) vilket innebär att han tar bort 

konjunktioner, ersätter pronomen och andra syftningsord med sina respektive korrelat och 

återinför elliptiskt utelämnade led. 

Halliday och Hasan (1976:4) beskriver kohesion som en semantisk företeelse, vilken 

uppstår när ett element i texten tolkas i ljuset av ett annat. De räknar med två huvudgrupper av 

kohesion: grammatisk och lexikal. Till den grammatiska hör referens (reference), substitution, 

ellips (ellipsis) och satskonnektion (conjunction). Ett exempel kan illustrera skillnaden mellan 

referens, substitution och ellips (referenterna i samtliga exempel är här nominalfraser): 

This is a fine hall you have here. I’m proud to be lecturing in it. [Referens] 

This is a fine hall you have here. I’ve never lectured in a finer one. [Substitution] 

This is a fine hall you have here. I’ve never lectured in a finer. [Ellips] (Halliday & Hasan, 1976:146; min 

kursivering) 

Till den lexikala kohesionen hör reiteration, som inkluderar identitet, synonymi, del–

helhetsrelationer och collocation (Halliday & Hasan, 1976:288). 

Halliday och Hasan (1976:8) studerar kohesion främst mellan grafiska meningar.
4
 

Visserligen förekommer kohesion även inom meningar, konstaterar författarna, men den är 

där mindre framträdande ”since the sentence hangs together already”. Formen för kohesionen 

är dessutom mindre fri inom meningen, enligt Halliday och Hasan. De exemplifierar med 

John took John’s hat off and hung John’s hat on a peg vilket inte fungerar under förutsättning 

att det är frågan om en person och en hatt. I stället måste man här nyttja pronominalisering. 

                                                 
4
 I Halliday & Matthiessen 2004 är det däremot klart att the clause (satsen) är den viktigaste analysenheten (se 

t.ex. s. 10). Observera dock att begreppet clause även innefattar led vars motsvarigheter i svensk grammatik 

skulle kallas fraser eller satsförkortningar, t.ex. to argue with the captain (s. 155). 
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För ”one occurrence of a pair of cohesively related items”, dvs. en enskild bindning, använder 

Halliday och Hasan (1976:3) termen tie.  

Källgren (1979:14f) betonar vikten av att ta hänsyn också till innehållet när man utför 

textlingvistiska analyser. Hon exemplifierar med en kort text om en man och hans hanhund, 

där pronominalsyftningen formellt är tvetydig. Om han går in i butiken och köper hundmat 

och han inte får följa med in vet vi att det första han syftar på hundägaren och det andra på 

hunden. Tack vare innehållet kan vi alltså tolka texten korrekt. Källgren (s. 42f) kritiserar 

Halliday och Hasans (1976) skarpa indelning i grammatiska och lexikaliska 

bindningsmekanismer och framhåller att målet måste vara att beskriva samtliga 

innehållsrelationer på bästa möjliga sätt. 

När det gäller textinterna relationer urskiljer Källgren (1979:69) tre typer av bindningar: 

referensbindning, som går mellan enskilda konstituenter (fraser), blandad bindning, som går 

mellan sats och konstituent, och satskonnektion, som binder samman satser. 

För referensbindningens del särskiljer Källgren (1979:72–78) elva olika typer av 

bindningar, i stort sett desamma som Enkvist (1974). Också Nyström (2001:39) har en snarlik 

uppsättning bindningar, fördelade på tre kategorier: identitet, semantiskt släktskap och 

inferens. Identitetsbindningarna innebär identisk referens (men inte nödvändigtvis identisk 

språklig form). Bindningarna byggda på semantiskt släktskap är sådana som grundas på bl.a. 

motsatsförhållanden och över- och underordning. Inferensbindningar bygger på att 

associationer skapas mellan referenter; de behandlas närmare avsnitt 2.3. 

När Källgren (1979:68) genomför sina exempelanalyser är utgångspunkten en indelning 

av texterna i satser. Huvudsatserna numreras löpande inom en text, och bisatser inom en 

huvudsats ges huvudsatsens nummer följt av bokstav (b för den första bisatsen, c för den 

andra bisatsen etc.). Bisats i bisats får beteckningen huvudsatsnummer + bb etc. När 

huvudsatsen fortsätter efter en inskjuten bisats numreras den med tillägget f. På detta sätt 

markeras hierarkin av satser. Av exempelanalyserna framgår att Källgren inte bara beaktar 

satser utan också satsekvivalenta fraser.
5
 

Eleanor Wikborg och Lennart Björk (1989:20) undersöker brist på sammanhang i 

studenttexter. I deras material var den vanligaste bristen osäker inferensbindning. 

Harry Näslund (1991:19) behandlar referens och koherens i svenska facktexter i 

ekonomi, medicin och teknik, skrivna under olika tidsperioder. Hans avhandling är, liksom 

                                                 
5
 De tydligaste exemplen på fraser som är likvärdiga med bisatser utgörs av infinitivfraser och 

subjunktionsfraser (se vidare SAG kap. 22 och 26). Jörgensen och Svensson (1987) föredrar beteckningen 

satsförkortning (se s. 118–126). Jämför också not 4. 
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Björn Melanders (1991), skriven inom ramen för projektet Facktexter under 1900-talet under 

ledning av Britt-Louise Gunnarsson (Näslund 1991:11, 26f). Utgångspunkten för analysen är 

här s.k. innehållsenheter. Dessa kan vara av fyra typer: betydelsebärande (BB), textbildande 

(TB), endofora (EN) och exofora (EX). Exempel på TB är formord (t.ex. konjunktioner), 

talarattitydsadverbial, kopulaverb och andra innehållstomma verb som vidtaga och verkställa. 

Med EN avses hänvisningar inom texten (t.ex. till en tabell), EX hänvisar till annan text (t.ex. 

enligt Svensson). TB bortser man från i analysen, därför att dessa enheter i första hand har 

formell betydelse i texten. BB, EN och EX undersöks däremot, eftersom de är knutna till 

textens innehåll. Ett exempel på indelning i innehållsenheter är följande (Näslund 1991:37): 

Om (TB) sparandet (BB) ökar (BB) och (TB) konsumtionen (BB) minskar (BB) bör det kunna bli (TB) 

lägre (BB) räntor (BB). 

Referensbindningstyperna kallas hos Näslund (1991:29, 33) relationstyper. Dessa är 

identitetsrelationer (ren identitet, delidentitet, possessivrelation), extensionella relationer 

(ökad extension, minskad extension, sidoordning), deskriptiva relationer (huvudord, 

beskrivning), kausala relationer (orsak, följd, resultat). Till ren identitet räknas exempelvis 

identisk språklig form: sjukdomen – sjukdomen. Även ordklassväxling räknas hit: Han är sjuk. 

– Han lider av sjukdom. Som exempel på en kausal relation kan nämnas orsaksrelation: 

Patienten blev helt återställd genom operationen. Orsaken till helt återställd är här genom 

operationen. 

Undersökningsmaterialet har också analyserats kognitivt (Näslund 1991:38). 

Utgångspunkten är här en modell från den kognitiva psykologin som beskriver hur vår 

kunskap lagras i form av mentala scheman, strukturerade som kunskapsvärldar. Fem 

kunskapsvärldar, bland dem objektvärld och vetenskapsvärld, har identifierats. För varje värld 

finns objektbeskrivande och aktivitetsbeskrivande framställningar som svarar mot olika 

textdelar (Melander 1991:31ff). I medicinsk vetenskap är t.ex. sjukdom det som fokuseras 

inom objektbeskrivande textdelar. Man beskriver sjukdomen, dess orsak och medicinska 

förlopp. Och behandling och förebyggande åtgärder står i fokus inom de aktivitetsbeskrivande 

textdelarna. För exempel på analysen av kunskapsvärldar, se Gunnarsson 1987:96–101. 

Michael Hoey (1991) tar i sin modell av referensbindning upp enkel lexikal repetition 

(simple lexical repetition), komplex lexikal repetition (complex lexical repetition), enkel 

parafras (simple paraphrase) och komplex parafras (complex paraphrase). Med enkel lexikal 

repetition avses ord som upprepas antingen identiskt eller i en böjningsform (t.ex. bear – 

bears) (s. 52ff). Med komplex lexikal repetition menar Hoey fall där ett morfem är 

gemensamt för två ordformer, t.ex. write – writing (s. 55f). Enkel parafras innefattar 
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synonymi (s. 63). Men, betonar Hoey, det är sammanhanget som avgör om två ord kan 

betraktas som synonymer. I ett visst sammanhang kanske statesman och politican utgör en 

parafras; i andra fall kan de vara varandras motsatser. Komplex parafras förklaras enklast med 

ett exempel. Eftersom writer och writings länkas samman genom komplex repetition och 

writer och author länkas samman genom enkel parafras räknar Hoey med att writings och 

author länkas samman genom komplex parafras (s. 64f). Andra bindningstyper som Hoey 

diskuterar är del–helhetsrelationer, t.ex. scientist – biologist, och koreferens (co-reference), 

t.ex. Augustus – the Emperor (s. 69f). Till sist tar han upp substitution, som innefattar 

pronominalisering m.m. (s. 71ff). 

Hoey (1991:50, 91f) använder termen länk (link) för bindningar mellan konstituenter 

(lexical items). I sin exempelanalys talar han om bindning (bond) mellan två grafiska 

meningar när minst tre länkar har identifierats mellan ord i dessa meningar. Han betonar dock 

att antalet länkar som behövs för att en bindning ska anses vara etablerad kan variera mellan 

olika texter. Vetenskapliga texter, t.ex., kan kräva så många som sex länkar. 

Analysen gör det möjligt att identifiera centrala meningar (central sentences) i texten 

vilka kan användas för att skapa (meningsfulla) sammanfattningar av texten (Hoey 1991:118). 

2.3 Referensbindningstypen inferens 

En särskild typ av referensbindning är den som Nyström (2001) och Källgren (1979) kallar 

inferens. Enkvist (1974) använder termen indexalt förhållande, Halliday och Hasan (1976) 

talar om collocation och Hellspong och Ledin (1997) har termen association. Enligt Nyström 

(2001:47f) innebär inferens att texten skapar ett samband mellan vissa konstituenter. Hon 

exemplifierar detta med ett par meningar ur Stig Claessons novell En grå måndag: 

Han tog fram sin termos och drack lite kaffe och tittade in i brasan. Nu luktade skogen av brinnande 

tjärved och röken steg käpprätt mot trädtopparna. 

De kursiverade fraserna är alltså sammanbundna genom inferens. Exemplet illustrerar ganska 

väl begreppet. En brasa behöver naturligtvis inte bestå av tjärved. Inte heller behöver det 

finnas någon (synlig) rök. Ändå är sambandet mellan begreppen tydligt i det citerade 

textpartiet. 

Ibland, påpekar Nyström (2001:162), kan inferenser vara nödvändiga för förståelsen av 

ett visst textparti. Hon exemplifierar med en elevtext som diskuterar ideal: 

Överdriven bantning och dopingmissbruk förvånar oss inte längre. Vi har skapat det själva. Alla tycker vi 

synd om flickan som tvångsmatas på sjukhuset men vi förstår varken henne eller pojken som misshandlade 

sin bäste vän? [frågetecknet i originaltexten] 
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Exempelpersonerna blir meningslösa i texten om man inte förstår kopplingen mellan dem och 

de beskrivna problemkomplexen, menar Nyström (2001:163). De markerade inferenserna är 

alltså nödvändiga för textens sammanhang. 

En annan aspekt på inferens är att det handlar om att ”(re)konstruera en underförstådd 

sats” (Källgren 1979:77). Brown och Yule (1983:256) beskriver detta som att läsaren eller 

lyssnaren måste genomgå en potentiellt tidskrävande tolkningsprocess för att förstå ett 

yttrande. Exempelvis har experiment visat att det tar signifikativt längre tid att uppfatta 

referenten för the beer i det undre än det övre av följande exempel (Brown & Yule 1983:256): 

Mary got some beer out of the car. The beer was warm. 

Mary got some picnic supplies out of the car. The beer was warm. 

Förklaringen till den ökade tidsåtgången är att det i det senare exemplet krävs en 

inferensprocess, en bridging assumption, skriver Brown och Yule (1983:257), nämligen 

följande: 

The picnic supplies mentioned include some beer. 

En sådan ”felande länk”
6
 (missing link) beskriver alltså sambandet mellan öl och 

picknicktillbehör, enligt Brown och Yule (1983:257). Men det faktum att man kan 

rekonstruera en felande länk innebär inte att det alltid krävs en bridging assumption för att 

uppfatta budskapet. Inferenser kan därför, enligt Brown och Yule (s. 259f), definieras som en 

”icke-automatisk koppling” (non-automatic connection). Inferens föreligger alltså bara om 

läsaren eller lyssnaren måste arbeta fram en tolkning. 

2.4 Globala och lokala strukturer i texter 

Texter har en global struktur, skriver van Dijk (1980:3ff, 12f, 206). Hans utgångspunkt är att 

varje global struktur är relativ, dvs. den kan identifieras i förhållande till lokala strukturer. 

Detta kan intuitivt beskrivas på olika sätt, t.ex. i termer av del och helhet (texten som helhet 

kan ställas mot ett enskilt avsnitt), synvinkel (en särskilt aspekt belyses), avstånd (detalj ställs 

mot översikt), nivåer (specifikt ställs mot generellt) och relevans (vikt ställs mot mindre vikt). 

För globala strukturer använder van Dijk termen makrostrukturer. Lokala strukturer benämns 

följaktligen mikrostrukturer. Kognitivt sett innebär en makrostruktur bearbetning av komplex 

information. Empiriska undersökningar stöder, enligt van Dijk, uppfattningen att gränsen 

mellan mikro- och makrostrukturer går vid korttidsminnets övre kapacitet. Om en 

                                                 
6
 De svenska termerna i detta stycke är mina egna. 
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mikrostruktur kan innefatta en enskild fras, sats eller mening så är alltså makrostruktur en 

större enhet. 

Texters semantiska innehåll definieras, såväl på makro- som mikronivå, av dess 

propositioner
7
, skriver van Dijk (1980:16) och han väljer utan vidare motivering att använda 

sig av dessa vid analysen av makrostrukturer. Hur finner man då (uttryck för) 

makropropositioner? 

van Dijk (1980:46ff) formulerar ett antal s.k. makroregler: strykning (deletion), 

generalisering (generalization) och konstruktion (construction). Strykning innebär att man 

stryker information som är irrelevant på lokal eller global nivå i texten. Generalisering 

innebär att man grupperar ett antal propositioner under en som är mera generellt giltig. 

Exempelvis kan Barnen leker vara en generalisering av följande: Kalle klär på dockan. Katrin 

kör brandbilen. Arne och Rut låtsas att de är med i Jeopardy. Konstruktion, slutligen, betyder 

att man sammanfogar ett antal propositioner till en ny proposition. Observera dock att de 

propositioner som här sammanfogas inte nödvändigtvis är irrelevanta på lokal nivå i texten. 

van Dijk (1980:79) exemplifierar med en detaljerad beskrivning av de olika stegen inför en 

tågresa: 

John went to the station. He bought a ticket. He walked to the platform and boarded the waiting train. After 

a few minutes the train departed… 

Resultatet av konstruktionen här är t.ex. John went by train to… 

Makropropositioner kan, enligt van Dijk (1980:100), anges explicit av titlar och rubriker i 

en text. I komplexa texter kan förstås endast makropropositioner på hög nivå uttryckas på 

detta sätt. Sammanfattningar av texter har en liknande funktion, menar van Dijk. En 

sammanfattning av en hel text eller av ett av dess kapitel kan antas formulera hela 

makrostrukturen (på den aktuella nivån). Rubriker och sammanfattningar har därigenom 

också en viktig kommunikativ funktion: de anger hur texten bör läsas. 

van Dijk (1980) hävdar att makropropositioner, precis som enskilda meningar eller 

propositioner, kan relateras funktionellt till varandra. T.ex. kan en viss makroproposition ange 

orsaken för en annan. En speciell typ av funktionella relationer anges av superstrukturer, 

skriver han. En superstruktur byggs upp av funktionella kategorier och ”organizes the global 

meaning of a text” (s. 108f). Huvudpoängen är att superstrukturerna kategoriserar texten; 

                                                 
7
 Med en proposition avses vanligen ett verb (men man kan också tänka sig andra ord, t.ex. adjektiv) och de 

deltagare som kan knytas till detta. Propositionsanalys är ett sätt att formalisera satsinnehållet. Ett ofta brukat 

skrivsätt är följande: älskar(x,y), som alltså innebär ”x älskar y” (dvs. x och y är deltagare). En 

propositionsanalys kan bli mycket komplex eftersom ett deltagarelement kan innehålla en ny proposition 

(motsvarande t.ex. en bisats som ju utgör ett led i sin huvudsats). Se vidare van Dijk 1980:17f, Brown & Yule 

1983:107–121 och Nikula 1986:48ff. 
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innebörden är i själva verket att specifik information ska placeras i varje kategori som 

definieras av en viss superstruktur (van Dijk 1980:122). 

van Dijk (1980) skisserar några olika superstrukturer för bl.a. narrativa (berättande) texter  

och nyhetsartiklar. Mest ingående behandlas narrativ text. Nyhetsartiklarna ges dock en 

utförlig behandling i van Dijk 1988. Något förenklat anges där följande superstrukturer: 

Summary (som omfattar rubrik och ingress), Situation (händelse och bakgrund) samt 

Comments (kommentarer och slutsatser) (van Dijk 1988:55). 

van Dijk (1980:94) diskuterar också skillnaden mellan temat (sentence topic) på lokal 

nivå och texttemat (discourse topic) på global nivå. Temat i meningen eller satsen definierar 

van Dijk som det givna, t.ex. den första nominalfrasen, och ställer den i opposition till 

comment
8
, det som tillförs i form av ny information. Samtidigt är det uppenbart att van Dijk 

ser paralleller mellan satsen (meningen) och hela texten. Han skriver nämligen (s. 96): 

A text topic is a (macro-)proposition derived from propositions expressed by a sequence of sentences by 

applying various macrorules. It […] is not defined in opposition to a comment function. But, of course, 

each macroproposition (or expression thereof) may again be assigned topic and comment function (viz., 

relative to other macropropositions of the same level). 

Även Brown och Yule (1983) diskuterar meningars och hela texters teman. De konstaterar att 

sentence topic ”identifies a particular sentential constituent” (s. 70). När det gäller begreppet 

discourse topic pekar Brown och Yule på svårigheterna att formulera en proposition som 

entydigt uttrycker detta för en viss text eller ett visst textparti (s. 73). I stället föredrar de 

begreppet topic framework som inkluderar ”elements derivable from the physical context and 

from the discourse domain of any discourse fragment”. Givetvis behöver man endast beakta 

det som är relevant för texten (s. 79). För en muntlig text, t.ex. en konversation, kan detta 

innebära deltagarnas ålder och kön samt plats och tid för konversationen (s. 78). 

Ett annat begrepp som Brown och Yule (1983:135) tar upp är topic entity, vilket svarar 

mot ”the main character / object / idea” i ett textparti. Wikborg och Björk (1989:24) använder 

termen ämne som en svensk motsvarighet till topic entity. Med ämnet avses alltså ”de i texten 

dominerande nominalfraserna”. För de ”de dominerande propositionerna” i en text eller ett 

textparti använder Wikborg och Björk termen tema. 

Med utgångspunkt i ovanstående definitioner ställer Wikborg och Björk (1989:25ff) upp 

några villkor för att skilja en välformad text från en icke-välformad. För det första gäller att 

ett textparti måste ha en tydlig funktion i sitt sammanhang. För det andra gäller att man måste 

kunna sammanfatta textpartiet, dvs. formulera dess tema. 

                                                 
8
 Jag föredrar i likhet med Nyström (2001) termen rema i stället för comment. 
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Melander (1991) och Näslund (1991) undersöker makrostrukturen i svenska facktexter. 

Den makrotematiska analysen bygger på att varje text delas in i superteman, som motsvarar 

olika avsnitt i texten, närmare bestämt introduktion, temautveckling (där ämnesområde och 

resultat beskrivs) och diskussion. Analysen innebär sedan bl.a. att ta reda på vilka 

relationstyper som dominerar i de olika avsnitten (Näslund 1991:41f). 

Kari Fraurud (1992, kap. D:IV, s. 395, 409) diskuterar olika aspekter på nominalfraser 

utgående från korpusstudier. Hon konstaterar att en nominalfras antingen kan introducera en 

ny referent eller syfta tillbaka på en existerande. En vanlig uppfattning, konstaterar hon, är att 

definita
9
 nominalfraser har en anaforisk (tillbakasyftande) funktion, medan indefinita 

nominalfraser i stället introducerar en ny discourse referent (eller discourse entity). I själva 

verket visar det sig att endast en tredjedel av alla definita nominalfraser i hennes material är 

s.k. subsequent-mentions, dvs. det finns en fras tidigare i texten som syftar på samma referent. 

Merja Koskela (1996:32f) studerar tema–rema-strukturen i 40 vetenskapliga och 

populärvetenskapliga texter. Som analysenhet använder hon utsagan. Denna avgränsas, något 

förenklat, på följande sätt: Samordnade huvudsatser som båda har ett explicit subjekt räknas 

som två utsagor. Vid ellips av subjektet, däremot, räknar Koskela med en enda utsaga. För 

bisatser gäller att de alltid förs till samma utsaga som sin överordnade huvudsats. 

Koskela (1996) räknar med flera nivåer i en texts temastruktur. På en abstrakt nivå 

återfinns texttema och hypertema. På utsagonivån finns egentligt tema, basis och parallellt 

tema (s. 27). Med texttema menas ett ”kommunikativt konstruerat sakförhållande om vilket 

man fortlöpande säger något” (s. 35). Texttemat existerar endast utanför texten; det utgör 

summan av alla andra teman och den kontext i vilken texten tillkommit. Ett hypertema är 

temat för ett avsnitt i texten, t.ex. ett kapitel. Det uttrycker med andra ord en aspekt på 

texttemat. Också ett egentligt tema kan relateras till texttemat. Det egentliga temat bidrar 

därmed till att upprätthålla textens koherens. Basis anger yttre omständigheter; till denna 

kategori räknas metatext och frågeord, liksom uttryck för tid, plats, villkor och jämförelse. Ett 

parallellt tema består av uttryck med allmän syftning, t.ex. av ett pronomen som jag eller vi. 

Det skapar struktur i utsagan (s. 36–42). 

Koskela (1996:196, 204f) visar bl.a. att den tematiska strukturen varierar mellan olika 

vetenskapsområden. Förklaringen är att de olika vetenskapsområdena följer olika språkliga 

konventioner, menar hon. Koskelas undersökning visar också på skillnader mellan 

                                                 
9
 Typexemplet på en definit nominalfras är förstås en som har bestämd artikel eller bestämd slutartikel, t.ex. 

katten. Men i själva verket är nominalfrasen bestämd även under andra omständigheter, t.ex.: Kalles katt. För 

detaljer, se SAG kap 14 Nominalfraser. 
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vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, vilket hon förklarar med att dessa båda 

textgenrer har olika syfte. Populärvetenskapliga texter strävar t.ex. efter att göra översiktliga 

beskrivningar av ett vetenskapsområde, vilket leder till en heterogen struktur. För 

vetenskapliga texter, däremot, gäller ämnesmässig koncentration och exakthet. Vissa 

skillnader kan dock inte tillskrivas genre eller vetenskapsområde, påpekar Koskela. De 

betingas i stället av kommunikativa faktorer. 

Något som kan tänkas återspegla en texts makrostrukturer är styckeindelningen. Om 

stycket skriver Siv Strömquist (1987:104): 

För att ett textstycke skall kunna definieras som stycke och inte som ett antal fristående meningar krävs att 

ett innehållsligt samband – koherens – föreligger mellan de innehållsliga komponenterna. Denna koherens 

manifesterar sig i idealfallet som kohesion på textytan, det vill säga det tematiska sambandet förstärks av 

yttextuella fenomen, till exempel referensbindningar av olika slag. 

Strömquist (1987) diskuterar styckeindelningen ur ett flertal olika synvinklar med 

utgångspunkt i ett material av elevtexter. Hon finner att elevernas ålder och förebilder i form 

av andra texter har betydelse för elevernas förmåga att dela in text i stycken. Däremot 

efterlyser hon mera aktiv undervisning om styckeindelningskonventionen (s. 184). 

Benjamin Lyngfelt (1996) behandlar logiska stycken, vilka han definierar som de grafiska 

styckenas logisk-semantiska motsvarigheter (s. 2). Genom att analysera ett antal texter utifrån 

referensbindning, tematik och satskonnektion försöker han identifiera den innehållsliga 

strukturen i texterna. Han låter också några informanter (svenskstuderande på 

universitetsnivå) genomföra styckeindelningar av ett antal texter. Lyngfelts slutsats är att 

referensbindningen eller rättare sagt ledfamiljerna verkar vara av störst betydelse vid 

styckeindelningsbeslut. Han beskriver ledfamiljerna som ”nyckeln” till den logiska strukturen 

(s. 49). 

Även Nyström (2001) tar upp styckeindelning och textbindning. För referensbindningens 

del konstaterar hon att ”ledfamiljernas utsträckning i texten kan tänkas vara en sådan textuell 

faktor som framhävs grafiskt genom styckeindelningen” (s. 124).
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3 Metod och material 

3.1 Material 

För denna undersökning har jag använt två typer av material: filmrecensioner från 

dagstidningar samt enkäter om styckeindelning. 

Huvudmaterialet består av totalt 30 recensioner från Dagens Nyheter, Expressen och 

Eskilstuna-Kuriren av följande tio filmer: Den enskilde medborgaren, Djävulen bär Prada, 

Exit, Miami Vice, Sju miljonärer, Snakes on a plane, Sök, The break-up, The guardian och 

United 93. Recensionerna samlades in under tre dagar, 17 oktober, 19 oktober och 23 oktober 

2006 från tidningarnas respektive webbplatser. Varje tidning har bidragit med en recension av 

varje film. Med andra ord har jag bara kunnat ta med filmer som, vid de angivna datumen, har 

varit recenserade i samtliga tidningar. När jag tvingats utesluta en film kan det alltså bero på 

två saker: antingen hade filmen inte recenserats i en tidning (till exempel på grund av olika 

premiärdatum) eller också hade filmen recenserats men recensionen fanns inte kvar på 

tidningens webbplats när jag sökte efter den. Med något enstaka undantag är det 

lokaltidningen Eskilstuna-Kuriren som har varit den begränsande faktorn. 

Om recensionernas uppbyggnad kan följande sägas. Samtliga recensioner ger 

upplysningar om filmens titel och genre (drama, komedi osv.) samt om vem som har 

regisserat filmen och vilka skådespelare som medverkar. Varje recension har en huvudrubrik. 

Det kan vara filmens titel (gäller för Eskilstuna-Kuriren och Expressen) eller en mera 

traditionell rubrik (Dagens Nyheter). I Expressen förekommer också underrubriker. I Dagens 

Nyheter förses recensionerna med en ingress (omedelbart under rubriken). I Eskilstuna-

Kuriren anges också på vilken ort filmen visas. 

De 30 analyserade recensionerna återfinns i bilaga 1. Observera att de där har en layout 

som inte överensstämmer med vare sig webbsidornas eller papperstidningarnas. Typsnittet är 

Times New Roman och eventuella fotografier har avlägsnats. Recensionerna återges alltså 

avskalade, vilket sätter fokus på deras textuella form. 

En grafisk markör (förutom skiljetecken) förekommer dock i texterna, nämligen 

stycketecken. Men styckeindelningen kan knappast anses vara resultatet av medvetna val. 

Orsaken är att jag har kopierat texterna från webbsidor, vilket kan påverka radbrytningarna 
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och därmed indelningen i stycken. Dessutom har text på webbsidor ofta en oklar 

styckeindelning från början, vilket bl.a. innebär att de kan ha s.k. hybridstycken
10

. 

För varje recension har jag tagit med rubriken. Övriga uppgifter som listas i 

recensionerna har behandlats på olika sätt. Filmtitel, regissör och rollista återges i oförändrat 

skick, liksom publiceringsdatum och författare. Tanken är att detta ska göra det lättare för 

läsaren att identifiera filmerna som recenseras. Jag har också lagt till siffror inom parentes 

som anger makrosyntagmerna i texten. Däremot har jag tagit bort eventuella ingresser och 

underrubriker. Inget av dessa element ingår för övrigt i textbindningsanalyserna. Endast den 

löpande texten har analyserats. 

Vid hänvisningar till recensionerna använder jag EK (Eskilstuna-Kuriren), DN (Dagens 

Nyheter) respektive Expr (Expressen) följt av ett tal. Exempelvis betyder EK1 Eskilstuna-

Kurirens recension av filmen Djävulen bär Prada. Analogt betyder DN1 Dagens Nyheters 

recension av samma film. Samtliga förkortningar förtecknas i litteraturlistan. De används 

också som beteckning för varje recension i bilaga 1. 

Till den del av undersökningen som behandlar makrostrukturer har jag också använt mig 

av en enkät där uppgiften är att styckeindela en av recensionerna, närmare bestämt EK2 

(Eskilstuna-Kurirens recension av Miami Vice) och dessutom kommentera den gjorda 

indelningen. Informanterna är blivande svensklärare som studerar på Mälardalens högskola. 

Alla fyllde i enkäten vid ett och samma tillfälle, nämligen 21 mars 2007, vid inledningen av 

deras sista lektion i en delkurs i svenska språket. Jag gav såväl skriftliga som muntliga 

instruktioner vid undersökningstillfället, men jag avstod från att precisera syftet med 

enkätundersökningen (se vidare avsnitt 3.2.3). Enkätens utformning framgår av bilaga 3. 

3.2 Metod 

I detta avsnitt redogör jag först för den använda analysenheten (avsnitt 3.2.1). Därefter 

beskriver jag hur jag identifierar referensbindningar och ledfamiljer (avsnitt 3.2.2). Slutligen 

förklarar jag hur analysen av makrostrukturer genomförs (avsnitt 3.2.3). Principerna för de 

olika metoderna diskuteras och exemplifieras nedan. Huvuddelen av exemplen har jag hämtat 

från det analyserade materialet. 

                                                 
10

 Hybridstycken är stycken som saknar blankrad eller indrag och bara signaleras av att föregående rad är 

ofullständigt ifylld. Se Strömquist 1987:22f. 
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3.2.1 Analysenhet 

Den analysenhet som används i undersökningen motsvarar ungefär makrosyntagmen, med 

vissa skillnader, som redovisas i det följande. Vad är då en makrosyntagm? 

Enligt Nyström (2001:34) utgörs makrosyntagmen i princip av en huvudsats inklusive 

eventuella underordnade led (bisatser eller fraser). Detta gäller oavsett om leden ingår i den 

grafiska meningen eller inte. Till exempel: 

Unge dansken Mikkelsen och gamle svensken Ahlstedt har genom sitt företag skapat sig stora 

förmögenheter. Bland annat genom att ta över ett annat bolag och sparka ut förre huvudägaren Fröler. 

(Expr9) [huvudsats + subjunktionsfras] 

Exemplet utgörs av två grafiska meningar, en huvudsats följd av en subjunktionsfras. 

Tillsammans utgör de en makrosyntagm och – förstås – en huvudsats. 

En huvudsats, däremot, är normalt sett aldrig underordnad en annan huvudsats.
11

 Två 

huvudsatser räknas därför som två makrosyntagmer, oavsett om de utgör var sin grafisk 

mening eller ej: 

Då skälver direktörerna, sammanhållningen sviktar. (Expr4) [två huvudsatser i samma grafiska mening] 

Betrakta nu följande konstruerade exempel: 

Karlsson köpte en båt och sålde en bil. 

Exemplet ovan kan betraktas som samordning av finita verbfraser
12

, nämligen av köpte… och 

sålde… (SAG 4, kap. 42, § 8). I likhet med Nyström (2001:36) väljer jag att se detta som en 

makrosyntagm. Emellertid uppfattar jag sådana samordningar som två huvudsatser (med 

ellips av subjektet), därför att det finns två finita verb. 

Om i stället två infinita verbfraser samordnas (SAG 4 kap. 42, § 8) betraktar jag 

konstruktionen som en makrosyntagm och en sats: 

Karlsson hade köpt en båt och sålt en bil. 

Det senare ledet (sålt en bil) saknar inte bara subjekt utan också finit verb, vilket utgör ett skäl 

till att jag väljer att räkna det som en fras i stället för en elliptisk sats. Det viktigaste skälet är 

dock att infinita verbfraser kan betraktas som underordnade ett finit verb. I själva verket kan 

                                                 
11

 Vissa undantag finns. Enligt SAG 4 (kap 41, § 7) kan en s.k. anförd mening, även om den har huvudsatsens 

form, betraktas som objekt i anföringssatsen. Exempel: Igår sa ministern: I nästa vecka ska det här vara färdigt. 

[objektet understruket] 
12

 Jag betraktar här verbfrasen som en komplex hierarkisk struktur där det finita verbet fungerar som huvudord 

och där eventuella infinita verb utgör bestämningar. Dessutom innefattar verbfrasen objekt, egentliga subjekt, 

adverbial och predikativ (om sådana led förekommer). Se SAG 3, kap. 16; en översikt finns i § 1–2. Jämför med 

tidigare beskrivningar där verbfrasen antas ha en linjär struktur bestående av verb, verbpartiklar och reflexiva 

pronomen och där objekt osv. i stället betraktas som primära satsled. Se t.ex. Jörgensen & Svensson 1986:72f. 



 3 Metod och material 

Stefan Blom 19 
sbm01004@student.mdh.se 

de analyseras som objekt till ett sådant verb (se SAG 3, kap. 16, § 15, 16, 21). Det är alltså 

rimligt att se dem som satsled snarare än (elliptiska) satser. 

Ett särskilt problem uppstår när man ska hantera en grafisk mening som inte kan 

betraktas som led i en sats men som inte heller på ett självklart sätt kan uppfattas som en 

(elliptisk) huvudsats. Se t.ex. på följande rader ur EK3: 

Kriget mellan lägenhetens båda singlar kan börja. En ovanligt bittersöt historia som lever på 

igenkänningsfaktorn hos de flesta som är eller har varit sammanboende. Men en som är överraskande 

konsekvent, och tack och lov aldrig hemfaller åt att presentera perfekta lösningar som alla parter med ett 

varsitt hult leende kan ta till sitt hjärta. Den är i så mått mätt uppfriskande oamerikansk. (EK3) 

Endast den första och den sista grafiska meningen utgör huvudsatser. Den tredje grafiska 

meningen är en nominalfras som kan ses som ett attribut (eventuellt ett slags apposition) till 

den nominalfras som utgörs av den andra grafiska meningen. Den andra grafiska meningen 

kan dock inte sägas utgöra ett led i en (explicit utskriven) sats. Jag analyserar därför 

textpartiet som bestående av tre makrosyntagmer enligt följande: 

(8) Kriget mellan lägenhetens båda singlar kan börja. (9) En ovanligt bittersöt historia som lever på 

igenkänningsfaktorn hos de flesta som är eller har varit sammanboende. Men en som är överraskande 

konsekvent, och tack och lov aldrig hemfaller åt att presentera perfekta lösningar som alla parter med ett 

varsitt hult leende kan ta till sitt hjärta. (10) Den är i så mått mätt uppfriskande oamerikansk. (EK3) 

Faktum är att varje led som inte är underordnat ett annat led kan betraktas som en separat 

makrosyntagm (Jörgensen & Svensson, 1987:156f). Detta gäller bl.a. interjektionsfraser (t.ex. 

Hallå!), som används vid utrop, och vokativfraser (t.ex. Kalle), dvs. nominalfraser som 

används för att påkalla en persons uppmärksamhet, peka ut eller beskriva personen (SAG 4, 

kap. 39, § 2, 9). Jag väljer dock att inte räkna dessa som separata makrosyntagmer för att inte 

i onödan splittra texten. I stället förs de till närmast föregående eller följande makrosyntagm 

(sammanhanget får avgöra). Till exempel har jag räknat följande mening som en analysenhet: 

Ja, det är tanken. (DN4) [interjektionsfras + huvudsats] 

Jämför detta med Nyströms modell, där vokativfraser men inte interjektionsfraser räknas som 

separata makrosyntagmer, vilket framgår av ett av hennes analysexempel (Nyström 2000:27). 

Det är tydligt av ovanstående genomgång att analysenheten inte är identisk med den 

grafiska meningen, även om den ofta kan vara det i s.k. välformade texter. Däremot utgör den 

grafiska meningen utgångspunkten vid indelningen i analysenheter, eftersom jag alltid först 

undersöker om en given grafisk mening kan utgöra en (eller flera) analysenheter. Jämför med 

Koskela (1996:32) som på liknande sätt utgår från grafiska meningar när hon avgränsar sina 

utsagor. 
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3.2.2 Analys av referensbindning och ledfamiljer 

Referensbindning verkar genom att referenter (personer, begrepp och företeelser) återkommer 

i texten, skriver Nyström (2001:35). Referenterna bär innehåll, men de är också framträdande 

i textens ytplan i form av språkliga benämningar. (Se också Hellspong & Ledin 1997:81 och 

Källgren 1979:54.) Därför bidrar referensbindningen både till textens koherens och till dess 

kohesion. 

Referensbindning markeras mellan konstituenter som återfinns i olika makrosyntagmer 

eller i olika satser inom samma makrosyntagm (Nyström 2001:35f). Utgångspunkten är att 

konstituenterna binds samman parvis. Bindningen verkar bakåt, till en tidigare konstituent. 

Om det är möjligt att tänka sig flera olika bindningar från en viss konstituent, markeras 

bindning endast till den närmaste föregående konstituenten. 

En principiellt viktig fråga är: Hur långt avstånd kan det vara mellan två konstituenter om 

de ska anses vara förbundna genom referensbindning? Nyström (2001:67f) betonar att detta 

bör bedömas från fall till fall, men hon konstaterar att 20 makrosyntagmer är ett vanligt mått. 

Näslund (1991:36) anger ungefär en sida. Eftersom de texter jag analyserar är relativt korta 

kan vilket som helst av dessa båda mått tillämpas. I praktiken kan man alltså, i det material 

som jag undersöker, bortse från frågan. 

Observera att ingen bindning anses föreligga mellan korrelatet och bisatsinledaren i en 

relativ sats (Nyström 2001:36). Däremot beaktas, precis som för övriga bisatstyper, 

bindningar mellan andra led i huvudsats och relativsats: Kalle träffade Katrin, som föreslog 

att han borde uppträda i Allsång på Skansen. 

Nyström har en utförlig uppsättning bindningstyper, fördelade på tre huvudtyper. (För en 

översikt, se Nyström 2001:39, tablå 1.) Här kommer jag att nöja mig med att ta upp en 

förenklad variant, som delvis bygger på Hellspong & Ledin 1997 och Näslund 1991. 

Jag räknar med fyra olika typer av referensbindning: identitet (id), delidentitet (di), 

kontrast (ko) och inferens (in). Med identitet menas att referenten är densamma. Däremot 

behöver inte den språkliga formen vara det. En identitetsbindning kan alltså innebära identisk 

upprepning, pronominalisering, modifierad upprepning (dvs. att huvudordet i en fras bibehålls 

men bestämningarna varieras) eller varierad upprepning (t.ex. att en persons namn ersätts med 

hans yrkestitel). Så långt har jag följt Hellspong och Ledin (1997:83). Till kategorin identitet 

för jag emellertid också synonymi och ordklassväxling, liksom ändrat tempus hos verb. 

(Jämför ren identitet hos Näslund 1991:29f). I en text om Mona Sahlin råder alltså identitet 

mellan å ena sidan Mona Sahlin och å andra sidan oppositionsledaren eller hon (under 
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förutsättning förstås att pronomenet syftar på Sahlin). Se också på följande (konstruerade) text 

om Fredrik Reinfeldt: Fredrik Reinfeldt talade inför Stockholmsmoderaterna. Talet 

uppskattades mycket. En identitetsbindning går här mellan talade och tal. Ännu en kategori av 

identitetsbindning är när huvudordet i en sammansättning upprepas: riksdagsprotokoll – 

protokoll. En förutsättning är naturligtvis att orden verkligen har samma referens. Till sist 

räknar jag som identitetsbindning också anaforisk verbfras, dvs. verbfras med göra det (SAG 

kap. 16, § 10–11). Till exempel: 

(1) Att göra bra polisfilmer är inte enkelt. 

(2) Michael Mann har gjort det förut […] (EK2) 

Här föreligger alltså en identitetsbindning mellan att göra bra polisfilmer och (har) gjort 

det.
13

 

Vid delidentitet sker bindning mellan olika referenter. Delidentitetsbindningar går mellan 

en mängd och dess delmängd, samt mellan delmängder som hör till samma överordnade 

mängd. Det är alltså frågan om överordning, underordning och sidoordning. Hit hör också de 

fall där ett element inte kan särskiljas från sina delar, t.ex. en person och hans kroppsdelar. 

Hellspong och Ledin (1997:83) talar om representanter för en grupp respektive delar av ett 

ting. Nyström (2001:46f) använder för överordning, underordning och sidoordning av 

homogena mängder termerna hyponymi (bindning från överordnat begrepp till ett 

underordnat), hypernymi (bindning från ett underordnat begrepp till ett överordnat) och co-

hyponymi (bindning mellan två begrepp som båda är underordnade samma hyperonym). För 

delar och helheter använder hon på analogt sätt termerna specificering, generalisering 

respektive co-specificering. Till gruppen delidentitet räknar jag också sammansättningar där 

huvudordet stryks: riksdagsprotokoll – riksdag, debattinlägg – debatt. 

Med kontrast
14

 menar jag de bindningstyper som Nyström (2000:21; 2001:45) kallar 

kontrast och komparation. Hit förs alltså för det första olika typer av motsatser. Dessa kan 

baseras på negation, t.ex. smälta snön – inte smält snön, eller också utgör de förväntade 

motsatspar, t.ex. lång – kort eller den fula ankungen – en vacker svan. För det andra räknar 

jag till denna kategori olika komparationsgrader av samma adjektiv: glad – gladare. 

                                                 
13

 En annan bindningstyp som ligger nära identitetsbindning är satspronominalisering, som Källgren (1979:93) 

räknar till kategorin blandad bindning. Jag bortser dock från denna typ av bindning, eftersom den kan göra det 

svårt att på ett systematiskt sätt avgränsa konstituenterna (vid satspronominalisering kan ju ganska många satser 

eller meningar omfattas av bindningen). 
14

 I min C-uppsats använde jag beteckningen motsats och jag inkluderade inte heller komparation i definitionen. 
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Jag räknar inte med ellips som någon särskild bindningstyp, i motsats till Nyström 

(2001), Källgren (1979), Halliday och Hasan (1976) och Enkvist (1974). I stället räknas 

konstituenter där ett led utelämnats genom ellips in bland övriga bindningstyper. Till exempel: 

(12) Två anledningar att se filmen finns i alla fall. 

(13) Den främsta är Vince Vaughn. (14) Han har en naturlig fallenhet för oreflekterad grabbighet och 

snabbhumor. (15) Den andra är Jennifer Aniston, som fått tillbaka en hel del av den utstrålning som hon 

annars ofta saknat på sistone. (Expr3) 

I exemplet har anledning(en) utelämnats i makrosyntagmerna 13 och 15 (ordet finns utskrivet 

i ms 12). Men jag markerar alltså inte denna ellips utan anger bara den delidentitetsbindning 

som etableras mellan analysenheterna. 

Med inferens avser jag det som Nyström (2001) kallar ett ”ospecifikt men tydligt 

släktskap mellan två begrepp” (s. 47). I själva verket handlar det om samband som 

konstrueras i texten. 

Nu kan det vara dags att se på några exempel. Nedan har jag markerat referensbindningar 

mellan konstituenter i de första åtta analysenheterna i Expr2: 

(1) <Tv-serien från 80-talet>(ny) var epokgörande men lämnade ändå vaga minnesbilder, åtminstone hos 

<mig>(ny). (2) Nu får <vi>di(1) återknyta bekantskapen med <de båda tuffa Floridapoliserna>in(1), (3) numera 

görs <de>id(2) av Farrell och Foxx, (4) förr var det Don Johnson och Philip Michael Thomas. (5) <Michael 

Mann>(ny) finns i bakgrunden då som nu (6) och det är ett slags kvalitetsgaranti. (7) <Han>id(5) vet hur man 

berättar häftiga historier, (8) och <hans bildsinne>di(7) är osvikligt. (Expr2) 

Först några ord om de beteckningar jag använder i exemplet: Varje konstituent avgränsas med 

vinkelparenteser. Med nedsänkt stil anges typen av bindning och den analysenhet som 

bindningen går till. Med ”(ny)” anges den första förekomsten av en referent. 

Identitetsbindningarna i exemplet orsakar inga problem i analysarbetet. T.ex. går det en 

identitetsbindning från han (analysenhet 7) till Michael Mann (analysenhet 5). En 

identitetsbindning skulle kunna markeras från var i analysenhet 4 till samma ord i analysenhet 

1. Syftet har emellertid inte varit att försöka markera alla tänkbara samband i texten. 

Dessutom kan man hävda att verbet vara har en för tunn betydelse för att vara värt att 

markera. 

Delidentitetsbindningarna är något mer komplicerade. En sådan går från vi (analysenhet 

2) till mig (analysenhet 1). Orsaken är förstås att mig (jag) ingår i den mängd som vi 

betecknar. En annan delidentitetsbindning går från hans bildsinne (analysenhet 8) till han 

(analysenhet 7). Här är det frågan om en egenskap, som inte kan skiljas från personen 

Michael Mann. (Nyström skulle ha kallat bindningstypen specificering). 

En inferensbindning går från de båda tuffa Floridapoliserna (analysenhet 2) till tv-serien 

från 80-talet (analysenhet 1). Det är klart att ett samband finns, eftersom tv-serien handlar om 
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de nämnda Floridapoliserna. Det framgår i texten, även för den som aldrig sett tv-serien. På 

liknande sätt skulle man kunna tänka sig inferensbindning från Don Johnson och Philip 

Michael Thomas (analysenhet 4) till Farrell och Fox (analysenhet 3), eftersom de har spelat 

samma rollfigurer. 

Varje referensbindning omfattar som sagt två konstituenter. Samtidigt är det klart att 

mängden av alla bindningar till sammanhörande referenter skapar ett slags 

sammanhangskedja i texten. Varje sådan kedja kallas en ledfamilj (Nyström 2001:62). En 

viktig fråga är: Hur avgränsas ledfamiljer i en text? Frågan är komplicerad, vilket såväl 

Nyström (2001:69) som Enkvist (1974:177) påpekar. Jag kommer här, precis som Nyström 

(2001:69), att låta referensbindningarnas väg i texten avgöra indelningen i ledfamiljer. Ett 

tänkt exempel med fyra konstituenter, som jag kallar A, B, C, och D, får belysa denna princip. 

Antag att A binds till B, B till C och C till D. Då räknas dessa till samma ledfamilj (oavsett 

vilken bindningstyp som länkar samman dem). Om bindningstypen i samtliga fall är identitet, 

dvs. om alla konstituenter syftar på en referent, är ledfamiljen given av denna referent. Med 

andra ord gäller det bara att välja en lämplig beteckning. Om delidentitetsbindningar 

föreligger kan man välja ett övergripande begrepp som beteckning för ledfamiljen. Svårast är 

det kanske med inferensbindningar. Men generellt sett kan sägas att det begrepp eller den 

företeelse som bindningarna hänför sig till (det outsagda, om man så vill) oftast kan används 

som beteckning för ledfamiljen. Observera också att en enskild konstituent kan ingå i flera 

olika ledfamiljer samtidigt. Med andra ord gäller att ledfamiljerna bildar, eller kan bilda, ”ett 

grenverk […] där nya ledfamiljer knoppar av från redan etablerade” (Nyström 2001:69). 

I exemplet ovan är det rimligt att urskilja tre ledfamiljer: Tv-serien från 80-talet, de båda 

tuffa Floridapoliserna och de bildar en första, som kan kallas FILMEN (OCH DESS 

FÖREGÅNGARE). Mig och vi bildar en andra ledfamilj som kan kallas PUBLIKEN. Michael 

Mann, han och hans bildsinne bildar den tredje ledfamiljen REGISSÖREN. 

I denna uppsats analyserar jag samtliga recensioner med avseende på referensbindning. 

Jag redovisar ledfamiljsstrukturen i detalj för tre av recensionerna och tar sedan upp 

belysande exempel från de övriga. 

3.2.3 Analys av makrostruktur 

van Dijks (1980) analysmodell för makrostrukturer (se avsnitt 2.4) bygger på att man 

successivt utnyttjar de olika makroreglerna för strykning, generalisering och konstruktion. 

Utgångspunkten är en propositionsanalys av den undersökta texten. Ett stort problem med en 
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sådan analys är att den inte nödvändigtvis är entydig. I stället representerar den en tolkning av 

innehållet i texten (Brown & Yule 1983:115f). En praktisk svårighet med att utgå från 

propositioner är att den bearbetade texten blir minst lika lång som ursprungstexten (s. 109). 

En annan faktor är att en makropropositionsanalys, såvitt jag förstår, kräver att man har 

översikt över hela texten på en gång. Annars kan man ju råka stryka en proposition som i 

själva verket har av avgörande betydelse för textens globala struktur. Det behövs alltså en 

enklare metod. 

I en första ansats kommer jag, utifrån referensbindningsanalyserna, att dela in texterna i 

innehållsligt sammanhållna stycken. Vägledande för indelningen är främst ledfamiljerna. 

Observera dock att jag, på ungefär samma sätt som när jag delar in texterna i 

makrosyntagmer, ändå beaktar den styckeindelning som finns i texterna (fullt medveten om 

att denna är eller kan vara slumpmässig; jfr avsnitt 3.1). Detta är nödvändigt för att ha 

överblickbara referenspunkter i texten. Det viktiga är dock att ledfamiljsstrukturen ytterst får 

avgöra den indelning som jag till sist väljer. Sedan konstruerar jag makropropositioner genom 

att sammanfatta de olika styckena. Detta intuitiva sätt att fånga makrostrukturen tillämpar jag 

på DN1, Expr1 och EK1. 

Det är lämpligt att ge ett kort exempel på metoden. Se på följande korta textavsnitt (som 

fick exemplifiera ellips ovan): 

(12) <Två anledningar att se <filmen>id(2)>(ny) finns i alla fall. 

(13) <Den främsta>di(12) är <Vince Vaughn>id(1). (14) <Han>id(13) har en naturlig fallenhet för oreflekterad 

grabbighet och snabbhumor. (15) <Den andra>di(13) är <Jennifer Aniston>id(1), som fått tillbaka en hel del av 

den utstrålning som <hon>id(15) annars ofta saknat på sistone. (Expr3) 

Hur bör detta avsnitt styckeindelas? Jag menar att det bör utgöra ett stycke, vilket kan 

motiveras utifrån referensbindningar (och ledfamiljer). Sju bindningar finns markerade. Av 

dessa hänvisar dock tre till tidigare makrosyntagmer i texten, varför jag bortser från dem. Av 

intresse är alltså bara konstituenterna två anledningar att se filmen, den främsta, Vince 

Vaughn, han och den andra. Vad säger dessa om styckeindelningen? Identitetsbindningen 

mellan han (makrosyntagm 14) och Vince Vaughn (ms 13) visar att de bör finnas i samma 

stycke.
15

 För delidentitetsbindningarna två anledningar – den främsta respektive två 

anledningar – den andra kan man tänka sig olika varianter. En är att börja ett nytt stycke vid 

                                                 
15

 Nyström (2001:124) konstaterar att det är relativt sett mindre vanligt med referensbindningar som löper över 

styckegränser. Observera dock att tidningstext inte nödvändigtvis följer denna ”regel”. I själva verket kan det 

mycket väl vara så att styckeindelningen i tidningsartiklar har visuella eller pragmatiska orsaker, skriver 

Strömquist (1987:105). Hon menar att de korta styckena i tidningar kan antas ingå i en större kognitiv enhet. Min 

styckeindelning av tidningstexterna kan därmed sägas vara ett försök att realisera dessa kognitiva enheter i 

ytstrukturen. 
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den främsta respektive den andra. I det aktuella fallet är textpartierna mellan mycket korta, 

varför det kan finnas skäl att hålla dem samman. Dessa principer försöker jag följa allmänt, 

dvs. bindningar ska inte splittras upp i onödan, och textlängden spelar också in i 

bedömningen. I detta mycket korta exempel menar jag alltså att hela textpartiet utgör ett enda 

stycke. Ett sätt att sammanfatta dess innehåll är: Skådespelarna, särskilt Vince Vaughn, utgör 

ett skäl att se filmen. Detta skulle alltså motsvara en makrostruktur i texten. 

Intuitivt är det ovan beskrivna tillvägagångssättet fullt rimligt. För att visa att metoden 

faktiskt är användbar i praktiken använder jag enkäten, där 18 svensklärarstudenter får 

styckeindela texten EK2. De olika förslag som ges kan vara intressanta i sig, men här är jag 

främst intresserad av hur studenterna motiverar sina styckeindelningsbeslut. Om 

motiveringarna baseras på innehållsliga argument, t.ex. vilket begrepp eller vilken person ett 

visst markerat stycke handlar om, så utgör detta rimligen ett stöd för att min styckeindelning 

baserad på ledfamiljsstruktur fungerar. När jag bearbetar enkätresultaten noterar jag vid vilka 

grafiska meningar informanterna föreslår nytt stycke samt hur många stycken de flesta 

föreslår. Detta beaktar jag när jag därefter visar mitt styckeindelningsförslag. 

Även den analysmetod som beskrivs av Hoey (1991) för att finna centrala meningar (se 

avsnitt 2.2) i texterna kommer att prövas på en artikel, närmare bestämt på Expr3. 

Inledningsvis registrerar jag bindningar mellan konstituenter (svarande mot Hoeys links) i 

artikeln och därefter försöker jag avgöra hur många sådana som krävs för att en bindning 

mellan grafiska meningar (Hoeys bond) ska kunna anses vara etablerad. Målet är ytterst att se 

om metoden tillåter mig att sammanfatta texten på ett meningsfullt sätt. Observera att jag 

använder mig av mina bindningstyper men alltså på en annan analysenhet. Dessutom noterar 

jag bara att bindning föreligger, eftersom det intressanta här är antalet bindningar, inte typen. 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av undersökningen. Resultaten av ledfamiljsanalyserna 

tas upp i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.2 beskriver jag resultaten av enkätundersökningen och därefter 

makrostrukturen i tre texter. 

4.1 Recensionernas ledfamiljer 

I detta avsnitt beskriver jag ledfamiljsstrukturen generellt utifrån samtliga 30 filmrecensioner. 

Inledningsvis kommenterar jag referensbindningen och ledfamiljerna mer detaljerat för 

recensionerna av Djävulen bär Prada, dvs. DN1, EK1 och Expr1. 

För DN1 kan noteras att huvudpersonerna introduceras i de två första makrosyntagmerna 

genom konstituenterna ung flicka respektive erfaren spelare. Dessa har jag fört till var sin 

ledfamilj. En tredje ledfamilj presenteras i ms 6, nämligen FILMEN i form av en lång 

nominalfras med en lång efterställd bestämning. Det blir snabbt klart att filmen jämförs med 

en annan film: Pretty Woman. Utgångspunkten för jämförelsen är dels denna filmtitel, dels 

huvudpersonerna i filmen: Julia Roberts och Richard Gere, som används för att karaktärisera 

vad Djävulen bär Prada inte är. Det fungerar sannolikt väl, även för den som inte har sett 

Pretty Woman. Jämförelsen bygger visserligen på inferenser, men dessa är så pass entydiga att 

de inte kan feltolkas. Därefter, i ms 10, återgår man till att beskriva rollfigurerna i Djävulen 

bär Prada. 

Konstituenten Andrea Sachs, en nyutexaminerad journalist som trots total avsaknad av 

stil och klass… kan utan större svårighet bindas till flickan i ms 4. Observera dock att det är 

relativsatsen som bär mycket av informationen. För att snabbt göra kopplingen bör man helst 

känna till den jämförelse med å ena sidan Eliza Doolittle och å andra sidan Julia Roberts som 

görs i samma makrosyntagm. Det är förstås möjligt att den som misslyckas med att tolka den 

ena jämförelsen klarar den andra. Jag har ändå valt att beteckna bindningen som inferens, 

eftersom den kräver en tolkning av det föregående textpartiet. 

En koppling till publiken – genom konstituenten ni – görs först i ms 18. Därefter förs 

recensent och publik samman i konstituenten vi i ms 21. I makrosyntagmerna 21–30 redogör 

skribenten för sina upplevelser av sin egen brist på ”glamour”. Textpartiet hålls samman av 

identitets- och delidentitetsbindningar. Slutligen tilltalas läsaren (biobesökaren) direkt i 

recensionens avslutande del. 
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EK1 introducerar i stället PUBLIKEN redan i ms 1–2. Inledningsvis omnämns de 

modeintresserade, därefter alla oss andra. Det här ger en annan synvinkel än DN1, där 

åskådarperspektivet förs in först mot slutet. Sedan presenteras (i ms 3) huvudpersonen Andrea 

Sachs. Miranda Priestly introduceras visserligen i ms 4 men denna referent hänvisar texten till 

betydligt mindre ofta. Beskrivningen utgår i stället från Andrea Sachs erfarenheter eller 

snarare hennes kulturkrock vid mötet med modevärlden. 

En annan viktig ledfamilj i EK1 är MODE. Denna introduceras parallellt med Andrea i ms 

1 och löper sedan ända till ms 15, där Paris nämns. Bindningen mellan Paris (ms 15) och 

branschen (ms 13) är av typen inferens. Den bör dock vara lätt att identifiera, eftersom de 

flesta sannolikt känner till att Paris är av stor betydelse för modebranschen. En annan fråga är 

om man borde föra de konstituenter som berör bantning till samma ledfamilj. Jag har dock 

avstått från detta, även om sambandet verkar sannolikt. 

Lägg märke till att inga konstituenter refererar till skådespelarna. Eventuellt skulle man 

kunna hävda att hon (ms 26) syftar på skådespelerskan Meryl Streep (ms 25) snarare än på 

rollfiguren (karaktären). Min tolkning är dock att bindningen är till rollfiguren och att dessa 

konstituenter alltså hör till ledfamiljen ROLLFIGUR MIRANDA. 

Expr1, slutligen, är den kortaste av de här exemplifierade texterna. Återigen introduceras 

de båda huvudpersonerna tidigt i texten, närmare bestämt i ms 1. Även här utgår 

beskrivningen tydligt från Andrea Sachs erfarenheter. Ledfamiljen ROLLFIGUR MIRANDA är 

betydligt glesare; den omfattar bara två konstituenter. Skådespelarna diskuteras i slutet av 

recensionen. Lägg märke till att denna recension saknar explicita referenser till filmens 

publik. 
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Recension Ledfamilj Konstituenter (i makrosyntagm) 

DN1 FILMEN Djävulen bär Prada… (6), denna klassiska Pygmalionsaga (7), 

Djävulen bär Prada (8), resten av filmen (9), Djävulen bär Prada (31), 

Djävulen bär Prada (36), filmen (36), den (37) 

 ROLLFIGUR ANDY ung flicka (1), henne, hon (2), flickans yttre (3), flickans inre (4), 

flickan (5), Andrea Sachs (10), Andy (15), hon (16), Andy (19), hon 

(19), hon (20), henne (20), Andy (21), Andrea (34), hon (35) 

 ROLLFIGUR MIRANDA en erfaren spelare (2), Miranda Priestly (10), nämnda Miranda (11), 

Miranda Priestly (13), hon (14), henne (15), Miranda (16), hennes 

tvillingar (16), Miranda (19), Miranda Priestly (22), henne (22), 

denna roll (22) 

 SKÅDESPELARNA Meryl Streep (10), Meryl Streep (12), Meryl Streep (23) 

 PUBLIKEN vi (21), jag (24), mitt arbete (25), jag (26), jag (27), jag (30), jag (32) 

EK1 FILMEN filmatiseringen av… Djävulen bär Prada (1), en bitvis ganska skön, 

men fullkomligt orimlig historia (2) 

 ROLLFIGUR ANDY Unga Andrea Sachs (3), hon (5), Andrea eller Andy… (6), hon (7), 

hon (8), hon (8), henne (8), Andy (9), hon (9), hon (10), Andrea (10), 

hon (12), Andy (13), hon (14), hon (14), Andy (19) 

 ROLLFIGUR MIRANDA redaktör Miranda Priestley (5), draken i redaktörsstolen (8), Meryl 

Streeps karaktär (25), hon (26) 

 PUBLIKEN den som önskar bli insatt i modevärlden (1), alla oss andra (2), vi 

(24) 

 MODE modevärlden (1), modemagasinet (5), mode (6), modet (12), 

branschen (13), Paris (15) 

Expr1 FILMEN Djävulen bär Prada (4), Djävulen bär Prada (6) 

 ROLLFIGUR ANDY Alldaglig och seriös journalist-wannabe från landet (1), nykomlingen 

Andreas ointresse… (2), hon (3), Andrea (4), hon (4)  

 ROLLFIGUR MIRANDA världens bitchigaste modemagasinsredaktör (1), Meryl Streeps 

snipiga chef… (8) 

 SKÅDESPELARNA skådespelarna (7), Meryl Streeps… (8), Stanley Tucci (9), söta Anne 

Hathaway (10), hon (10) 

 MODE mode (2), branschen (3), fashionista (4), glamorös (5), 

modebranschen (5), kläder (5) 

Figur 1. Ledfamiljer i DN1, EK1 och Expr1. 

Som figur 1 visar är ledfamiljsstrukturen likartad i samtliga tre recensioner som här granskas 

närmare. Däremot varierar de olika ledfamiljernas omfattning och var de placeras i texten (jfr 

ovan). Detta gäller allmänt i det undersökta materialet. 

De typer av ledfamiljer som förekommer i exempeltexterna ovan är i huvudsak 

representativa för undersökningsmaterialet. Exempelvis gäller att ledfamiljer etableras för 

filmen respektive rollfigurerna. Däremot behöver det inte nödvändigtvis finnas ledfamiljer 

som innefattar skådespelarna. En sådan saknas t.ex. i EK1, EK5, Expr5 och Expr8. Vad beror 

detta på? En viktig faktor är säkerligen skådespelarnas status i filmbranschen. Okända 

skådespelare omnämns förmodligen bara om de har gjort en ovanligt god insats, enligt 

filmrecensentens bedömning. Kända skådespelare bör rimligen figurera som ledfamiljer i 
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texten. Observera dock att detta eventuellt inte gäller de allra mest uppskattade skådespelarna, 

eftersom deras status är så självklar att den inte behöver bekräftas. Som exempel kan nämnas 

Meryl Streep som inte får bilda en egen ledfamilj i EK1 (hennes namn ingår endast i 

konstituenten Meryl Streeps karaktär). 

För vissa filmer etableras en ledfamilj för filmens regissör; det gäller t.ex. DN2, EK2, 

Expr2, DN5, EK5, Expr5, EK9, DN10, EK10 och Expr10. Ungefär som för skådespelarna har 

nog regissörens ställning i filmbranschen betydelse i sammanhanget. I recensionerna av 

Miami Vice (DN2, EK2, Expr2), t.ex., konstrueras ledfamiljer för den kände film- och TV-

regissören Michael Mann. Däremot finns i recensionerna av Djävulen bär Prada (DN1, EK1, 

Expr1) inga ledfamiljer som svarar mot regissören David Frankel. Han är sannolikt mindre 

känd (namnet var i alla fall obekant för mig). 

Det förekommer också att skribenten hänvisar till sig själv och den övriga publiken, 

genom att använda pronomen som jag och vi. Som figur 1 visar kan omfattningen vara väldigt 

olika. I EK1 finns t.ex. bara tre konstituenter som hänvisar till publiken, närmare bestämt den 

som önskar bli insatt i modevärlden, alla oss andra respektive vi. Vissa recensioner saknar 

helt referenser till publiken. Detta kan exemplifieras av Expr1, Expr5 och EK7. 

Naturligtvis finns det inte sällan också ledfamiljer som hänför sig till begrepp, företeelser 

och personer som är specifika för den recenserade filmen. Ledfamiljerna MODE i EK1 och 

Expr1 hör till denna kategori. På liknande sätt identifierar man i recensionerna av filmen Sök 

(DN10, EK10, Expr10) en ledfamilj som hänför sig till kärlek och dating. Och i recensionerna 

av filmen United 93 (DN5, EK5, Expr5) finns ledfamiljer kring begrepp som terrorism och 

flygplan. Ledfamiljer av denna typ bygger alltså upp det specifika sammanhang som filmens 

rollfigurer har att förhålla sig till. De blir därmed centrala för att beskriva filmens handling. 

De här ledfamiljerna byggs upp parallellt med de som beskriver rollfigurer och själva filmen – 

och som rimligen är nödvändiga för varje filmrecension. 

4.2 Makrostruktur 

Här redovisar jag resultatet av två olika analyser av makrostruktur. I 4.2.1 visar jag hur man 

kan styckeindela en text och därefter formulera makropropositioner på intuitiv grund. I 4.2.2 

tillämpar jag denna metod på tre recensioner av Djävulen bär Prada. I 4.2.3 försöker jag 

tillämpa en mer systematisk metod som beskrivs av Hoey (1991). 
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4.2.1 Enkätundersökning och analys av makrostruktur i EK2 

18 informanter, som samtliga är lärarstuderande på Mälardalens högskola i Eskilstuna, har 

styckeindelat texten till EK2 (enkätens utformning framgår av bilaga 3). Tabell 1 visar hur 

många styckegränser som informanterna har föreslagit. 

Tabell 1. Antalet föreslagna styckegränser i EK2 

Antal styckegränser Antal personer 

>5 3 

5 2 

4 7 

3 5 

2 1 

Det är uppenbart att de flesta förordar fyra styckegränser, vilket alltså ger totalt fem stycken i 

texten. Men förslagen varierar mellan så få som tre och fler än sex stycken. I sina egna 

kommentarer anger majoriteten av alla informanter innehållsliga motiv (nytt ämne, ny aspekt 

på ämne) till den valda styckeindelningen. Endast en informant anger explicit att korta 

stycken ger en lättläst text. Det är rimligt att anta att variationen återspeglar olika 

styckeindelningskonventioner. I så fall utgår den som föreslagit tre stycken sannolikt från en 

tredelad struktur i form av inledning, huvuddel, avslutning, eventuellt inspirerad av det 

vetenskapliga skrivandet på högskolan. Och den som förordar många stycken kan tänkas 

anpassa sig till den journalistiska normen med många men korta stycken i texten. 

Var bör då stycketecknen placeras, enligt informanterna? Tabell 2 visar hur många som 

föreslår en styckeindelning framför en viss grafisk mening. Först kan konstateras att ingen 

föreslår nytt stycke före mening 2, 3, 8, 13, 16 eller 17. Att styckeindelningen är sparsam i 

början är rimligt, eftersom det skulle stycka introduktionen till ämnet för recensionen. Det är 

svårare att motivera valen i övriga fall. Det kan konstateras att mening 8 inleds med ett 

pronomen varför det är naturligt att avstå från styckeindelning där, men en informant föreslår 

å andra sidan nytt stycke före mening 9, som också inleds med pronomen. 

Flertalet informanter förordar nytt stycke före mening 5, 7, 11 och 20, vilket alltså ger 

fem stycken i texten. Det är klart att flertalet av dessa fungerar väl. Se t.ex. på det sista 

stycket: 

Historien som sådan känns lövtunn, och fylld av trötta klichéer. De flesta figurer är mest som karikatyrer på 

skrupelfria brottslingar så som de bör uppträda för att ingen i biofåtöljen ska behöva grubbla alltför många 

sekunder på vad vi möter. Miljömässigt sett blir det mest ett flackande mellan skräniga diskotek, öppet 

vatten och hemliga mötesplatser som kryllar av krypskyttar. Jag är ledsen, jag kan bara råda dig att hoppa 

över. 
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Detta kan sammanfattas så: Filmen är tunn och klichéfylld och du bör avstå från att se den. 

Det första stycket är däremot mindre väl sammanhållet: 

Att göra bra polisfilmer är inte enkelt. Michael Mann har gjort det förut och gör det säkert igen. Vad han 

sysslar med här är däremot en gåta. Alla vet att av alla polismän så är det de som jobbar undercover som 

har det farligaste, och kanske svåraste, jobbet av dem alla. 

Mitt förslag till styckeindelning diskuteras i det följande. 

Tabell 2. Antal personer som föreslår nytt stycke vid varje grafisk mening i EK2 

Mening nr Antal personer som föreslår nytt stycke 

20 15 

7 14 

5 10 

11 9 

12 6 

19 5 

22 4 

4 2 

10 2 

15 2 

18 2 

6 1 

9 1 

14 1 

21 1 

2 0 

3 0 

8 0 

13 0 

16 0 

17 0 

Utgående från ledfamiljsstrukturen finner jag att det är rimligt att dela in texten i sex stycken, 

med styckegränser före mening 4, 7, 11, 18 och 20. Så här ser det ut: 

Att göra bra polisfilmer är inte enkelt. Michael Mann har gjort det förut och gör det säkert igen. Vad han 

sysslar med här är däremot en gåta. 

Alla vet att av alla polismän så är det de som jobbar undercover som har det farligaste, och kanske svåraste, 

jobbet av dem alla. Jag misstänker att jag kan vända mig till barn i lågstadiet och få ganska klara svar på 

vad som krävs för att en brottsbekämpare alls ska kunna etablera en kontakt med den undre världen. Det 

måste förutom massor av mod och talang, mycket tid och ett enormt tålamod. 

Väl medveten om vad som gäller gör Michael Mann fullkomligt pannkaka av sin filmatisering av två av tv-

världens coolaste poliser. Han låter hela Miami vice handla om att kasta in Sonny Crockett och Ricardo 

Tubbs som smugglare av guds nåde. De får hoppa in och kartlägga Floridas knarkkungar och deras 

columbianska leverantörer när de gamla spanarnas förtroende sägs upp med definitiv verkan. Inga problem 

alls. 
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Att man har femton minuter på sig att forsla in duon som tänkbara nya länkar för all smugglingstrafik till 

Florida skyler man över med att låta Colin Farrell få praktisera lite kärv, rent dödsföraktande, attityd i 

mötet med de komplett skoningslösa narkotikakartellernas hantlangare. Mel Gibson kan möjligen göra det, 

han har såpass mycket galenskap i ögonen när han i rollerna i Dödligt vapen underminerar allt motstånd. Al 

Pacino gjorde det också i Scarface. Men Farrell är inte riktigt där. Alldeles oavsett vilken vapenarsenal han 

har i sina nätta nävar. Inte Jamie Foxx heller. Men han tvingas tack och lov aldrig ut på skådespelets 

yttersta grenar. 

Det är alltså Colin Farrell som får axla Don Johnsons gamla skräddarsydda kavajer och sittbrunnarna på 

alla de tolvcylindriga sportbilarna han lånar från hittegodset, Jamie Foxx är hans sidekick, Ricardo. Mest 

överraskande är förstås att en av Kinas största aktriser, Gong Li, tackade ja till rollen som kartellens näst 

högste makthavare. 

Historien som sådan känns lövtunn, och fylld av trötta klichéer. De flesta figurer är mest som karikatyrer på 

skrupelfria brottslingar så som de bör uppträda för att ingen i biofåtöljen ska behöva grubbla alltför många 

sekunder på vad vi möter. Miljömässigt sett blir det mest ett flackande mellan skräniga diskotek, öppet 

vatten och hemliga mötesplatser som kryllar av krypskyttar. Jag är ledsen, jag kan bara råda dig att hoppa 

över. 

Med min indelning är funktionen hos det första stycket att introducera regissören Michael 

Mann. Det andra stycket introducerar andra referenter, bl.a. jag (dvs. skribenten själv), jobbar 

undercover samt polismän. Samtidigt finns en tydlig koppling till det första stycket (polismän 

– polisfilm). Det tredje stycket innebär en återgång till Michael Mann. Fjärde stycket skulle 

kunna föras till det tredje, eftersom dessa båda stycken innehållsligt har en del gemensamt, 

närmare bestämt ledfamiljer som rör knarksmuggling (och organiserad brottslighet). 

Motiveringen för mitt styckeindelningsbeslut är här att en ledfamilj PRAKTISERA ATTITYD bör 

placeras i ett eget stycke. Denna ledfamilj byggs upp av identitetsbindningar mellan 

verbfraser (den anaforiska verbfrasen göra det används): praktisera lite kärv, rent 

dödsföraktande attityd – kan göra det – gjorde det. Det som uttrycks är ju jämförelser mellan 

de aktuella skådespelarna och några andra välkända skådespelare, vilket ger stycket ett 

perspektiv som skiljer sig från det i stycke tre. 

Utifrån styckeindelningen är det okomplicerat att formulera makropropositioner för 

texten. Exempelvis kan första stycket sammanfattas så: Michael Mann brukar göra bra 

polisfilmer. 

4.2.2 Makrostruktur i tre recensioner 

Baserat på resonemanget i ovanstående avsnitt finner jag att DN1 kan sammanfattas i sex 

makropropositioner: 

Djävulen bär Prada blir en kliché först mot slutet. (ms 1–9) 

Huvudpersonen Andrea får ett toppjobb hos Miranda Priestly, baserad på Anna Wintour, legendarisk 

redaktör för Vouge. (ms 10) 

Miranda är en krävande chef som har offrat det mesta för att nå toppen. (ms 11–18) 
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När hon försöker imponera på Miranda tappar Andy bort sig själv vilket vi förväntas sympatisera med. (ms 

19–22) 

Men i själva verket är Meryl Streep så skicklig i rollen att man som tittare börjar ifrågasätta sig själv. (ms 

23–30) 

För att verkligen uppskatta filmen ska du klä upp dig och sedan lämna salongen innan filmen är slut. (ms 

31–37) 

Också för EK1 kan formuleras sex propositioner: 

För de flesta är Djävulen bär Prada en orimlig historia. (ms 1–2) 

Huvudpersonen Andy får assistentjobb på ett ledande modemagasin. (ms 3–5) 

Hennes ointresse för mode straffar sig inledningsvis. (ms 6–12) 

Men snabbt anpassar hon sig och blir duktig. (ms 13–19) 

Frågan är vilket pris som är rimligt att betala för framgången? (ms 20–22) 

Framför allt Meryl Streep och en kvick dialog gör filmen sevärd. (ms 23–26) 

Expr1, slutligen, kan sammanfattas på följande sätt (i tre propositioner): 

Den nya assistenten Andrea hos världens bitchigaste modemagasinsredaktör är ointresserad av mode och 

får svårt att klara jobbet. (ms 1–3) 

Filmen ger en rolig inblick i modebranschen om man kan bortse från vissa klichéfyllda företeelser. (ms 4–

5) 

Skådespelarna gör filmen minnesvärd. (ms 6–10) 

4.2.3 En alternativ modell för makrostrukturell analys 

Det visade sig svårt att tillämpa Hoeys analysmodell (1991) för bindningar mellan grafiska 

meningar på Expr3, Expressens recension av The break-up. Inte ett enda par av grafiska 

meningar har tre länkar (links) mellan konstituenter, vilket är Hoeys krav för att en bindning 

(bond) ska uppstå mellan meningarna. Om jag däremot lättar på kravet och säger att 

meningarna endast måste ha två bindningar, så går det åtminstone teoretiskt sett att finna 

meningar som uppfyller kravet. Meningarna 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15 och 16 har nämligen 

två konstituenter som ingår i en bindning (se bilaga för en fullständig analys). Vid en närmare 

granskning visar det sig dock att en bindning endast kan registreras mellan meningarna 5 och 

9. Det är å ena sidan de som länkar till han, och å andra sidan en oädel tävlan i provokationer 

som länkar till konsten att krascha en relation. De sistnämnda fraserna är sammanbundna 

genom inferens. Det är uppenbart att dessa två meningar inte kan fungera som en 

sammanfattning av hela texten. 

Hoeys metod (1991) kräver tydligen en tätare sammanhållen text än en filmrecension. 

Det är rimligt att utgå från att den fungerar bättre på en vetenskaplig text. Det är möjligt att 

meningslängd i absoluta tal också har betydelse i sammanhanget. 
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5 Sammanfattning och diskussion 

Denna uppsats har behandlat ledfamiljer och makrostruktur i 30 filmrecensioner hämtade från 

Dagens Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och Expressen. Resultaten av dessa analyser redovisas i 

kapitel 4 ovan. Här sammanfattar jag resultaten och kommenterar dem ytterligare. 

Analysen av ledfamiljsstrukturen visade att ett antal ledfamiljer förekommer i samtliga 

recensioner. Dessa svarar mot filmernas rollfigurer och själva filmen (inklusive omdömen om 

filmen). Däremot behöver det inte finnas ledfamiljer som beskriver filmens regissör eller 

skådespelare. 

Vad kan då tänkas avgöra ledfamiljsstrukturen i en recension? Ja, delvis beror det på vad 

den recenserade filmen handlar om, eftersom det speciella problem eller den speciella 

händelse som avhandlas kan kräva en viss uppsättning begrepp. T.ex. uppstår i recensionen av 

en film som Sök, vilken behandlar kontaktannonser via Internet, naturligt ledfamiljer 

organiserade kring begrepp som kärlek och dating. Och i en film som United 93 återfinns 

ledfamiljer vilka hänför sig till företeelser som terrorism och flygplan. I övrigt är 

ledfamiljsstrukturen rimligen resultatet av ett aktivt val som den enskilde filmrecensenten gör. 

Han eller hon kan välja att inte behandla skådespelarnas insatser. På samma sätt kan 

regissörens insats lämnas okommenterad. 

Motiven bakom sådana beslut är säkert flera. Men huruvida skådespelarna (respektive 

regissören) är kända hos allmänheten torde ha stor betydelse. Om de är väletablerade i 

branschen, omnämns de nog även om insatsen varit skral. Och omvänt, för okända 

skådespelare och regissörer krävs det nog en extraordinär insats för att de ska behandlas så 

ingående att de kan ta plats i ledfamiljsstrukturen. Undantagsvis kan det dock tänkas att en 

skådespelare har ett så gott rykte att han eller hon av det skälet inte figurerar i en ledfamilj. 

Detta gäller för Meryl Streep som i EK1 endast förekommer som attribut i en konstituent: 

Meryl Streeps karaktär. 

Däremot är det svårt att tänka sig att en filmrecension skulle kunna sakna referenter som 

hänför sig till dess handling, eller till själva filmen (och omdömen om filmen). Om dessa 

inslag inte finns med, kan man som läsare med rätta ifrågasätta om det verkligen är en 

recension man har framför sig. Det är alltså ett rimligt antagande att dessa ledfamiljer 

konstituerar begreppet filmrecension, även om det med stöd i ett relativt begränsat material är 

svårt att med säkerhet uttala sig om den saken. 
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Makrostrukturanalyser har jag genomfört i ett mindre antal av filmrecensionerna, närmare 

bestämt i tre av dem. Som utgångspunkt för den makrostrukturella analysen använde jag de 

analyser av referensbindning och ledfamiljer som beskrivs ovan. Tanken var att ledfamiljerna 

skulle kunna användas för att på ett överskådligt sätt dela in texterna i innehållsligt 

sammanhållna stycken, och att varje enskilt stycke sedan skulle kunna sammanfattas, vilket är 

ett (intuitivt) sätt att komma åt makrostrukturen. Förhoppningen var att kunna undvika en 

tidskrävande och problematisk propositionsanalys av texten, vilket förutsätts i van Dijk 

(1980). 

Som en förberedelse inför analysen bad jag 18 svensklärarstuderande att fylla i en enkät 

som innebar att de skulle styckeindela EK2, Eskilstuna-Kurirens recension av Miami Vice. Jag 

fann att deras styckeindelningsförslag visserligen skilde sig åt på en del punkter, men att det 

ändå fanns vissa positioner där de allra flesta valde att markera styckegränser. Informanterna 

motiverade sina styckeindelningsbeslut huvudsakligen genom att hänvisa till innehållet i 

texten. Därefter demonstrerade jag att de föreslagna indelningarna ungefär följde de 

innehållsliga enheter som jag kunde identifiera genom en analys av ledfamiljsstrukturen i 

samma text. Därmed stod det klart att jag kunde använda den skisserade metoden för att 

komma åt makrostrukturen i mina analystexter. 

Jag försökte även använda Hoeys (1991) metod för att identifiera s.k. centrala meningar i 

texterna och den vägen sammanfatta dem, och därigenom på ett mera systematiskt sätt 

komma åt makrostrukturen. Detta prövade jag på Expr3. Metoden visade sig dock inte 

framkomlig, sannolikt därför att recensionen var mindre bindningstät än de vetenskapliga 

texter som Hoey (1991) använder. En annan tänkbar förklaring är att textens längd är av 

avgörande betydelse här. Om metoden prövades ut på ett flertal långa filmrecensioner kunde 

resultatet kanske bli ett annat. 
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6 Avslutning 

I denna uppsats har jag genomfört en analys av ledfamiljer och makrostrukturer i 

filmrecensioner. Resultatet av ledfamiljsanalysen visade att filmrecensioner har en förväntad 

uppsättning ledfamiljer och dessutom några som kan betecknas som valfria. Texternas 

makrostruktur visade sig vara åtkomlig efter det att en referensbindningsanalys hade gjorts. 

Idén är att referensbindningarna kan användas för att blottlägga textens innehållsstruktur 

vilken sedan kan ligga till grund för styckeindelning. Detta i sin tur gör det betydligt enklare 

att sammanfatta texten, utgående från styckena, vilket är ett sätt att komma åt 

makrostrukturen. Ett sätt att gå vidare är förstås att testa undersökningsmetoderna antingen på 

ett vidgat textmaterial, t.ex. på recensioner ur andra tidningar, eller på recensioner av andra 

slag, som bokrecensioner. Det vore också intressant att se om metoden kunde ge någonting på 

andra texttyper. 
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Bilaga 1: Analyserade texter 

DN1 

644 ord 

Uppdaterad 20 oktober 00:00 (hämtad 2006-10-23) 

Dramakomedi 

"Djävulen bär Prada" 

Titel: "Djävulen bär Prada" 

Regi: David Frankel 

Medverkande: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt, Adrian Grenier m fl 

Speltid: 1 tim, 49 min (Barntillåten) 

(1) Ung flicka säljer sig själv till dumpade priser på köparens marknad. (2) En erfaren spelare får upp ögonen för 

henne, ser att hon har något som de andra saknar, och satsar stort. (3) Flickans yttre görs om för att passa in 

bland andra spelare, (4) så småningom omvandlas också flickans inre. (5) Efter en konflikt gör flickanupp med 

sitt yttre och inre och får prinsen och halva kungariket. (6) Sådan är "Djävulen bär Prada". 

En film som kunde haft Julia Roberts och Richard Gere i huvudrollerna och kunde ha hetat "Pretty woman" men 

som gudskelov inte gör det. 

(7) Denna klassiska Pygmalionsaga befolkas inte av en underskön lycklig hora och en stilig själlös magnat utan 

av två hårt arbetande yrkeskvinnor. (8) Tyvärr förenas de inte i ett lyckligt äktenskap på slutet  (9) - synd 

eftersom det är här, i de sista minuterna som "Djävulen bär Prada" blir så där "Pretty woman"-sötsliskig som 

man förvånats över att resten av filmen inte är. 

(10) Eliza Doolittle/Julia Roberts spelas här av Anne Hathaway som Andrea Sachs. En nyutexaminerad 

journalist som trots total avsaknad av stil och klass lyckas få det jobb som tusentals andra flickor skulle dö för - 

assistent åt Miranda Priestly (Meryl Streep), legendarisk chefredaktör för tidningen Runway. 

(11) Nämnda Miranda är baserad på Anna Wintour - legendarisk redaktör för Vogue (12) och porträttet som 

Meryl Streep gör är inte smickrande men väl imponerande. (13) Miranda Priestly har offrat allt utom sina 

tvillingdöttrar för att komma dit hon kommit, och vunnit en hel del på vägen. (14) Hon känner alla, styr allt och 

sänker en designer inte med ett ord utan bara en min. 

(15) En god rekommendation från henne kan öppna vilka dörrar som helst. Tunga ekdörrar till och med, portarna 

till de mer seriösa tidningar som Andy drömmer om att jobba för. (16) Men för att få en rekommendation av 

Miranda måste hon först göra något som kan rekommenderas. Fixa hett kaffe i det ögonblick Miranda kan önska 

det, förse Miranda med rätt sorts biff, ta hand om kappan som hon dumpar på assistentbordet varje morgon och 

fixa fram nya Harry Potter-boken åt hennes tvillingar. Alltså inte den som finns i affären utan den som 

fortfarande inte på långt håll kommit ut, (17) dessutom ska tvillingarna ha den i eftermiddag när de tar tåget 

till… (18) Ja, ni förstår. 

Ta skit dygnet runt och leverera gåslever. 

(19) I sin strävan att imponera på Miranda glömmer Andy av varför hon började försöka. (20) Hon glömmer sitt 

seriösa journalistkall, att skriva om fackföreningar och löneskillnader, och börjar i stället lära sig se skillnad på 

två turkosa ormskinnsbälten som för några månader sedan hade förefallit henne identiska. 

(21) Meningen är att vi skall sympatisera med Andy. (22) Hur ond Miranda Priestly än verkar är det ändå henne 

man håller på. (23) Meryl Streep är så enastående i denna roll, varje min och tystnad så perfekt, att man själv vill 

imponera på henne och börjar långsamt granska sig själv där man sitter ihopsjunken som någon form av säckväv. 

(24) Varför har jag på mig de här trasorna? (25) Varför är mitt arbete så oglamoröst? (26) När shoppade jag 

läppstift sist? (27) Hur luktar jag egentligen? 

(28) Ännu värre är det att lämna salongen. (29) Ute i dagsljuset vill man bara kasta sig in i närmaste boutique 

och bli totalt omgjord, men får i stället nöja sig med att diskret glida undan och muttra: (30) Jesus, jag ser ju för i 

helvete för jävlig ut. 
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(31) Ett råd till alla som skall se "Djävulen bär Prada" är: Klä upp er. (32) Jag menar det. (33) Även den mest 

välstajlade kan här få sig en tankeställare. (34) När Andrea gör om sig och blir en tvättäkta fashionista finns det 

få som kan matcha henne. (35) Man tycker att hon är på rätt väg. (36) Ännu ett råd till alla som ser "Djävulen bär 

Prada": Gå ungefär fem minuter innan filmen är slut. (37) Då förblir den ett litet skimrande mästerverk, 

förpackat i silkespapper i en lika skimrande liten ask - direkt från Prada. 

Jane Magnusson 
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EK1 

390 ord 

FREDAG 20 OKTOBER 2006 (hämtad 2006-10-23) 

Djävulen bär Prada 

Amerikansk film av David Frankel, med Anne Hathaway, Meryl Streep och Stanley Tucci. 

Längd: 1.50/från 7 år. 

Visas i Eskilstuna 

(1) För den som önskar bli insatt i modevärlden, och få reda på alla oskrivna regelverk och valspråk, så är 

filmatiseringen av Lauren Weisenbergs roman, Djävulen bär Prada, möjligen obligatorisk. 

(2) För alla oss andra är det en bitvis ganska skön, men fullkomligt orimlig historia. 

(3) Unga Andrea Sachs anländer till New York och drömmer om att få börja jobba som journalist. (4) Men på 

vägen fram till denna chans att få skriva själv är vägen väldigt krokig (5) och hon gläds åt chansen att få jobba 

som assistent åt redaktör Miranda Priestley på det ledande modemagasinet. 

(6) Andrea eller Andy som hon kallas, är en avslappnad, skön tjej som inte bryr sig nämnvärt om vare sig mode 

eller utseende. (7) Men hon får snart hela skeppan full av ovett, (8) och eftersom hon inte fattar något så får hon 

finna sig i att draken i redaktörsstolen går ganska hårt åt henne. (9) Och trots att Andy bara gör sig skyldig till 

lindriga förbrytelser mot ett gäng regler som dessutom är oskrivna så straffas hon ganska hårt. (10) Och hon 

hinner nästan aldrig ut ur hörhåll utan att hon får höra någon taskig kommentar i stil med: Where are you going, 

Andrea? (11) Is there an hideous skirt convention? 

(12) Ingen axel finns där att luta sig mot, eller gråta ut hos, så länge hon håller på sin integritet och dissar modet. 

(13) Det tar givetvis bara en kvart, tjugo minuter så förvandlas Andy till en påläst supersekreterare med skaplig 

pejl på det mesta i branschen. (14) Hon går så långt att hon knappt höjer på ett plockat ögonbryn ens åt sin 

assistentkollegas nya bantningskur. Modell absurd. 

(15) – Jag har kommit på den perfekta bantningskuren. (16) Jag har slutat äta helt för att komma i storlek 34 

innan vi sticker till Paris senare i höst. (17) Känner jag att jag är nära att svimma någon gång, så äter jag en liten 

bit ost. 

(18) – Och här står jag nu, blott en maginfluensa från min idealvikt. Snart där. 

(19) Givetvis är försteassistenten på väg ut i marginalen och Andy själv på väg upp. 

(20) Men får framgången kosta nästan vad som helst? (21) Vilka offer är rimliga? (22) Vilka värderingar måste 

man slå vakt om? 

(23) Lite tillspetsat och förenklat förstås. (24) Men en kvick och bitvis riktigt fyndig dialog kan vi njuta av. (25) 

Och Meryl Streeps karaktär är precis så där sublimt monstruös som väcker ett visst intresse. (26) Hon är värd ett 

uppmärksamt studium. 

Torsten Braf 
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Expr1 

158 ord 

Djävulen bär Prada 

USA. Av David Frankel. Med Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Stanley Tucci, Emily Blunt. 

Längd: 1.50. 

KOMEDI 

(1) Alldaglig och seriös journalist-wannabe från landet får assistentjobb hos världens bitchigaste 

modemagasinsredaktör i New York. (2) Nykomlingen Andreas ointresse för mode retar de superstylade 

kollegerna till vansinne (3) själv håller hon på att gå upp i limningen av orimliga krav, noll kunskaper om 

branschen och ett arbete som alltmer inkräktar på privatlivet. 

(4) Om man bara lyckas strunta i dumheter som att Andrea plötsligt blir en jätteduktig assistent när hon börjar 

klä sig som en fashionista, hopplösa klyschor om Paris och en extremt förutsägbar historia är "Djävulen bär 

Prada" riktigt kul. (5) En glamourös tjuvtitt på modebranschen, en massa skitsnygga (och skitdyra) kläder, några 

roliga personligheter och en härligt ytlig berättelse med enkla moraliska poänger. 

(6) Djävulen bär Prada är glättig underhållning för stunden, (7) men skådespelarna gör den ändå minnesvärd. (8) 

Meryl Streeps snipiga chef från helvetet snörper magnifikt på munnen, (9) Stanley Tucci gör sin modechef till 

något alldeles speciellt (10) och söta Anne Hathaway i huvudrollen är ungefär som hon brukar fast lite bättre. 

Av EXPRESSEN.SE expressen@expressen.se 

--------------------------------------------------------------------------------  

Publicerad: 2006-10-19 00:38 (hämtad 2006-10-23) 
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323 ord 

Publicerad 11 augusti 09:02 (hämtad 2006-10-19) 

Action 

För lite våld 

Film 

Titel: "Miami vice" 

Regi: Michael Mann 

Medverkande: Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris mfl 

Speltid: 2 tim, 12 min (Från 11 år) 

(1) Få tv-serier har präglat vår syn på åttiotalet mer än "Miami vice". (2) Den här filmen hade lika gärna kunnat 

bli en kul kitschfest i samma stil som "Starsky & Hutch". (3) Men här finns inga Ray Ban-brillor, inga turkosa 

Armanikavajer över vita linnen och inga flamingor som lyfter till ljudet av synttrummor. (4) Scenerna som 

påminner om popvideor är inte heller många (5) (det var de som gjorde "Miami vice" populärt, en producent på 

tv-bolaget NBC presenterade idén till serien med två ord: "MTV cops"). (6) Visuellt påminner Michael Manns 

filmatisering av hans egen serie mer om "Collateral", den logiskt förvirrade men tjusigt filmade LA-thrillern som 

han sist regisserade. 

(7) Det enda som återstår av "Miami vice"-konceptet är huvudpersonernas namn och att de är poliser i Miami (8) 

(halva filmen utspelar sig för övrigt i Paraguay och Kuba). Inte ens krokodilen som Sonny Crockett hade som 

husdjur på sin båt i serien får vara med. (9) Det lugna tempot (explosiva scener åtskilda av bistra miner och 

molokna keyboardackord) känns igen från andra Michael Mann-filmer. (10) Men historien om hur kollegerna 

Crockett och Tubbs försöker infiltrera en drogkartell har inte tillräckligt många vändningar för att upprätthålla 

spänningen. (11) Och de läbbiga skurkarna som dyker upp (en tatuerad nynazist, en drogkung som heter Jesus 

och en underhuggare som kallar sig Galna Grisen) får inte visa vad de går för. 

(12) Direkt plågsam är romansen mellan Crockett och knarkkungens vackra ekonomichef. (13) De drar till Kuba 

i en motorbåt, dansar salsa, dricker mojito och har schamporeklamliknande sex i badrummet. (14) Just de 

scenerna liknar faktiskt tv-serien men bara avsnitten man vill glömma. 

(15) Lite mer skottlossning och knytnävar hade piggat upp historien. (16) Våldsscenerna är extremt tama jämfört 

med Manns klassiker "Heat". (17) Och även om huvudrollsinnehavarna Colin Farrell och Jamie Foxx ser 

sammanbitna ut på rätt sätt har de ingen hårdkokt dialog att jobba med. (18) "Miami vice" är helt enkelt tråkig. 

Särskilt jämfört med den enda hyllning till tv-serien som är värd en investering: tv-spelet "Grand theft auto: vice 

city". 

Fredrik Strage 
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FREDAG 11 AUGUSTI 2006 (hämtad 2006-10-19) 

Miami vice 

Amerikansk polisaction av Michael Mann, med Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Luis Tosar och Naomie 

Harris. 

Längd 2:10/från 11 år 

Visas i Eskilstuna. 

(1) Att göra bra polisfilmer är inte enkelt. 

(2) Michael Mann har gjort det förut och gör det säkert igen. (3) Vad han sysslar med här är däremot en gåta. 

(4) Alla vet att av alla polismän så är det de som jobbar undercover som har det farligaste, och kanske svåraste, 

jobbet av dem alla. 

(5) Jag misstänker att jag kan vända mig till barn i lågstadiet och få ganska klara svar på vad som krävs för att en 

brottsbekämpare alls ska kunna etablera en kontakt med den undre världen. (6) Det måste förutom massor av 

mod och talang, mycket tid och ett enormt tålamod. 

(7) Väl medveten om vad som gäller gör Michael Mann fullkomligt pannkaka av sin filmatisering av två av tv-

världens coolaste poliser. (8) Han låter hela Miami vice handla om att kasta in Sonny Crockett och Ricardo 

Tubbs som smugglare av guds nåde. (9) De får hoppa in och kartlägga Floridas knarkkungar och deras 

columbianska leverantörer när de gamla spanarnas förtroende sägs upp med definitiv verkan. 

(10) Inga problem alls. (11) Att man har femton minuter på sig att forsla in duon som tänkbara nya länkar för all 

smugglingstrafik till Florida skyler man över med att låta Colin Farrell få praktisera lite kärv, rent 

dödsföraktande, attityd i mötet med de komplett skoningslösa narkotikakartellernas hantlangare. (12) Mel 

Gibson kan möjligen göra det, (13) han har såpass mycket galenskap i ögonen när han i rollerna i Dödligt vapen 

underminerar allt motstånd. (14) Al Pacino gjorde det också i Scarface. (15) Men Farrell är inte riktigt där. 

Alldeles oavsett vilken vapenarsenal han har i sina nätta nävar. 

(16) Inte Jamie Foxx heller. (17) Men han tvingas tack och lov aldrig ut på skådespelets yttersta grenar. 

(18) Det är alltså Colin Farrell som får axla Don Johnsons gamla skräddarsydda kavajer och sittbrunnarna på alla 

de tolvcylindriga sportbilarna han lånar från hittegodset, (19) Jamie Foxx är hans sidekick, Ricardo. (20) Mest 

överraskande är förstås att en av Kinas största aktriser, Gong Li, tackade ja till rollen som kartellens näst högste 

makthavare. 

(21) Historien som sådan känns lövtunn, och fylld av trötta klichéer. (22) De flesta figurer är mest som 

karikatyrer på skrupelfria brottslingar så som de bör uppträda för att ingen i biofåtöljen ska behöva grubbla 

alltför många sekunder på vad vi möter. 

(23) Miljömässigt sett blir det mest ett flackande mellan skräniga diskotek, öppet vatten och hemliga 

mötesplatser som kryllar av krypskyttar. 

(24) Jag är ledsen, (25) jag kan bara råda dig att hoppa över. 

Torsten Braf 

016-156179 
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Miami Vice 

USA. Av Michael Mann. Med Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Naomie Harris. Längd: 2.12. 

ACTION 

(1) Tv-serien från 80-talet var epokgörande men lämnade ändå vaga minnesbilder, åtminstone hos mig. 

(2) Nu får vi återknyta bekantskapen med de båda tuffa Floridapoliserna, (3) numera görs de av Farrell och 

Foxx, (4) förr var det Don Johnson och Philip Michael Thomas. 

(5) Michael Mann finns i bakgrunden då som nu (6) och det är ett slags kvalitetsgaranti. (7) Han vet hur man 

berättar häftiga historier, (8) och hans bildsinne är osvikligt. 

(9) Den historia han berättar handlar om hur de båda poliserna infiltrerar en colombiansk knarkkungs 

distributionsnät. Ett svårt och livsfarligt uppdrag, som inte blir enklare av att den ene stöter framgångsrikt på 

knarkkungens högt betrodda ekonomichef, en kyligt elegant asiatisk skönhet. 

(10) Att trovärdigheten är låg gör inte så mycket, (11) det hör till. (12) Och spänningen är stabilt underhållande. 

(14) Colin Farrell gör sig bra som duons charmör medan Jamie Foxx hade en betydligt tacksammare roll i Manns 

förra film, Collateral. 

(15) Mest överraskande är att se Gong Li, kinesen Zhang Yimous stjärna från filmer som Den röda lyktan, som 

tuff brud i lyxförpackning. (16) Hon har både skönheten och kylan och är en tillgång för filmen. 

(17) Men det blir förstås inte den här rollen man kommer att minns. (18) Å andra sidan kommer nog inte heller 

filmen att bli ihågkommen mer än som ett gediget hantverk ungefär som tv-serien. 

Av BERNT EKLUND bernt.eklund@expressen.se 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Publicerad: 

2006-08-10 16:08 

Uppdaterad: 

2006-08-10 16:22 

(hämtad 2006-10-19) 
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Publicerad 5 augusti 15:09 (hämtad 2006-10-19) 

Segt om att göra slut 

Film 

Titel: "The break-up" 

Regi: Peyton Reed 

Medverkande: Jennifer Aniston, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Ann-Margret, Judy Davis mfl 

Speltid: 1 tim 46 min (Från 7 år) 

(1) En romantisk komedi brukar vara en och en halv timme småputtriga förvecklingar innan paret i fråga - man 

och kvinna - blir ihop. (2) Den avslutande kyssen, omfamningen, bröllopet kommer som en lycklig avlöning för 

att man har suttit igenom det förutsägbara händelseförloppet. (3) Är den romantiska komedin riktigt välgjord 

kanske man till och med har haft roligt alternativt lärt sig något på vägen. 

(4) På de senaste tio åren har bara en film i genren varit överraskande och nyskapande. (5) Av ett hundratal är 

det Miranda Julys "Me and you and everyone we know". (6) Så skönt då att bänka sig framför en romantisk 

komedi som helt vänder på steken. Lovar en och en halv om att göra slut. (7) Att "The break-up" har Jennifer 

Aniston och Vince Vaughn i huvudrollerna antyder dock att detta inte kommer vara en vågad smalfilm med 

annorlunda grepp. (8) I stället är den mycket riktigt en och en halv timme klyschor, förutsägbarheter, 

tillrättaläggningar och outtröttlig amerikana som man måste genomsitta utan att få någon som helst belöning för 

på slutet. (9) Buuuu, bu, fetbuuu för denna film. 

(10) Brooke (Jennifer Aniston) är den helt perfekta tjejen. (11) Hon jobbar på ett konstgalleri i Chicago, kan sitt 

område utan att vara pretentiös, har en perfekt solbränna och håret är glansigt och underbart platt. 

(12) VV (Vince Vaughn) är hennes raka motsatts, guide på en turistbuss som han äger själv. Bräkig 

egenföretagare med sjuka bröder, högljudd, rolig, lite lönnfet, egoist. (13) Han raggar upp Brooke på en 

baseballmatch under filmens första fem minuter, (14) det är visserligen snyggt gjort av honom (15) men man 

önskar att han aldrig hade lyckats och att vi därmed hade sluppit se deras förhållande vittra sönder i nämnda 

tidsformat. 

(16) Att göra slut är en grym och prövande process. (17) Det handlar om brustna drömmar, om att såra någon 

djupt. (18) När detta är över ska bohaget delas upp, slagsmål över lampskärmar spåra ur eftersom det handlar om 

något helt annat, (19) vänner och bekanta skall informeras och nederlaget basuneras ut: (20) Det fungerade inte! 

(21) Jag misslyckades! (22) Trösta mig! 

(23) Inget av detta platsar i en romantisk komedi. (24) Därför har allt det viktiga och äkta i att göra slut strukits 

ur "The break-up". (25) I stället får vi se Aniston och Vaughn i en serie helt osannolika, barnsliga scener. (26) 

När den ena beter sig som en treåring, segrar den andre och framstår till och med lite intellektuell eftersom denne 

beter sig som den har mognat och fyllt fem. (27) "The break-up" är inte en film om att göra slut, inte om att bli 

ihop, bara om att lura dig genomsitta en och en halv timme i någon mörk biofotölj någonstans i sommarvärmen 

och dessutom betala för det. 

(28) PS. Ett enda bonus har "The Break-up". Ann-Margret som Anistons morsa – (29) hon har lyft sig så otroligt 

mycket att hon, ja faktiskt, ser ut som Bilbo i "Sagan om ringen." 

Jane Magnusson 
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FREDAG 4 AUGUSTI 2006 (hämtad 2006-10-19) 

The Break-up 

Oamerikansk oromantisk komedi av Peyton Reed, med Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, 

Jon Favreau, Judy Davies och Ann-Margret. 

Längd: 1.50/barntillåten 

Visas i Eskilstuna. 

(1) Det börjar med att Gary (Vince Vaughn) övertalar Brooke (Jennifer Aniston) att hon givetvis ska följa med 

honom i stället för att gå på sin planerade träff. 

(2) Han gör det med en sällsynt vältalighet, (3) och några år senare sitter de med en gemensam flott 

andelslägenhet och ett stabilt förhållande. Väl? 

(4) Problemet är att de inte riktigt kan enas om under vems jurisdiktion hushållsbestyren lyder. Eller rättare sagt: 

Brooke får inte med sig Gary på en gemensam disk. (5) Den tar vi i morgon, darlingen, slår han fast och tar ett 

fastare grepp om sin älskade kontroll till tv-spelet. 

(6) Givetvis yttras det där kategoriska antingen eller också·(7) och så är båda nere i skyttegravarna. (8) Kriget 

mellan lägenhetens båda singlar kan börja. 

(9) En ovanligt bittersöt historia som lever på igenkänningsfaktorn hos de flesta som är eller har varit 

sammanboende. Men en som är överraskande konsekvent, och tack och lov aldrig hemfaller åt att presentera 

perfekta lösningar som alla parter med ett varsitt hult leende kan ta till sitt hjärta. (10) Den är i så mått mätt 

uppfriskande oamerikansk. 

(11) Vince Vaughn hittar förmodligen aldrig tillbaka till renodlade dramer. Inte efter den senaste tidens mäktiga 

avtryck på den komiska scenen. (12) Han klarar balansgången bra ändå. (13) Han axlar här ett förvånansvärt 

stort lass med smärta. 

(14) Jennifer Aniston gör som hon brukar. (15) Hon varken övertygar eller gör något direkt blekt intryck. 

(16) Jag skulle vilja se henne ta i ända från tårna. Någon gång. 

Kanske nästa. 

Torsten Braf 
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220 ord 

The break-up 

USA. Av Peyton Reed. Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams. Längd: 1.45. 

KOMEDI 

(1) Mansgrisen Vaughn charmar prydliga Aniston. 

(2) Sedan de blivit ett par och förenats i en åtråvärd bostadsrätt behöver de mest hela filmen för att komma ifrån 

varandra. 

(3) Inte så roligt men på ett bitvis roligt vis. 

(4) Manuset vill bjuda på någon sorts grundkurs i konsten att krascha en relation. (5) Han lever upp till de flesta 

kända fördomar om hopplösa karlar, sådana som vill ha biljardbord i vardagsrummet och gärna sparar 

middagsdisken till morgondagen. (6) Samtidigt är hon inställd på ordning och reda och vällagade parmiddagar. 

(7) Ingen klarar umgänget med den andres familj. 

(8) Och osams blir de tämligen omgående. 

(9) Sedan de delat upp lägenheten i enskilda och gemensamma områden börjar en oädel tävlan i provokationer. 

(10) Det handlar om att värna den egna friheten men på något mystiskt sätt också få motparten att medge sina fel 

och ge upp sina försvar. 

(11) Det blir rätt inkrökt och omständligt även om replikerna ofta är vässade och igenkänningsfaktorn stundom 

hyggligt hög. 

(12) Två anledningar att se filmen finns i alla fall. 

(13) Den främsta är Vince Vaughn. (14) Han har en naturlig fallenhet för oreflekterad grabbighet och 

snabbhumor. (15) Den andra är Jennifer Aniston, som fått tillbaka en hel del av den utstrålning som hon annars 

ofta saknat på sistone. 

(16) Manuset är inte alltid på deras sida men de blir ändå ett par som verkar trivas med att inte trivas ihop. 

Av BERNT EKLUND bernt.eklund@expressen.se 

--------------------------------------------------------------------------------  

Publicerad: 

2006-08-03 15:31 

Uppdaterad: 

2006-08-03 15:42 

(Hämtad 2006-10-19) 
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Uppdaterad 1 september 00:00 (hämtad 2006-10-19) 

KOMEDI 

Skandia i skottgluggen 

Film 

Titel: "Den enskilde medborgaren" 

Regi: Claes Eriksson 

Medverkande: Örjan Ramberg. Galenskaparna och After Shave, Sofia Pekkari, Ingvar Hirdwall, Björn Granath, 

Krister Henriksson m fl 

Speltid: 1 tim 45 min. (barntillåten) 

(1) "Att skämmas är omodernt. (2) Det gjorde man på 1900-talet", säger direktör Stig Roxby (Örjan Ramberg). 

(3) Han och hans styrelsekompisar har delat ut hundratals miljoner kronor åt sig själva. (4) De har sprängt 

självaste bonustaket. (5) Nu är de lite skraja eftersom de får veta att mediedrevet har börjat gå. (6) På andra sidan 

stan sitter två bröder: en dystopisk filosofilärare (Claes Eriksson) och en helprillig musiklärare (Anders 

Eriksson). (7) De bägge undrar vart världen är på väg och varför vissa anser sig vara värda hur mycket som helst. 

(8) De bestämmer sig för att gå till attack mot kostymbovarna under parollen "Den enskilda medborgaren". 

(9) Låter det som en humorattack med sikte på Skandiaaffären? (10) Ja, det är tanken. (11) Regissören och 

manusförfattaren Claes Eriksson har samlat sina trupper från Galenskaparna och After Shave och anfaller nu - ett 

decennium efter driften med kommersiell tv i "Monopol" - verklighetens fifflande försäkringsbossar. 

(12) Det är förstås en frestande filmidé. (13) Det är bra att det finns en tydlig adressat. (14) Skandiaskandalen, en 

modern sannsaga om sagolik girighet, är ju faktiskt något som saknar motstycke i den svenska offentligheten. 

(15) Och det bubblar en äkta, mäktig vrede under ytan. 

(16) Men är det roligt och träffsäkert? (17) Nej, tyvärr. Det är tungfotat, trögt, ödsligt och superpräktigt. (18) Ska 

man skjuta på en sittande fågel måste man nog vara lite mindre förutsägbar. (19) Civilisationskritiken, som 

omfattar allt från ekonomisk närighet till dokusåpornas fördärvliga inflytande och fackpampar som köper dildor 

för medlemmarnas pengar, flyter snart ut och blir allmän och gnällig i stället för vass och precis. 

(20) Skildringen av en bolagsstyrelse med sinnesnärvaro och intelligens som en skock uttröttade dagisbarn känns 

inte heller helt mitt i prick. (21) Och estetiskt är "Den enskilde medborgaren" riktig katastrof: grådaskigt ljus, 

fula scenerier, klumpigt ihogfogat. 

(22) Det man har med sig hem är Örjan Ramberg, som slipat sina absurda uttryck i Marie-Louise Ekmans filmer, 

(23) han har en galen, tantig och smetig touche på sin direktörsroll som är närmast oemotståndlig. 

Helena Lindblad 
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FREDAG 29 SEPTEMBER 2006 (hämtad 2006-10-19) 

Den enskilde medborgaren 

Svensk film av Claes Eriksson, med Anders Eriksson, Örjan Ramberg, Claes Eriksson, Ingvar Hirdwall, Birgitta 

Andersson, Dan Ekborg. 

Längd: 1.30/barntillåten 

Visas i Strängnäs. 

(1) Det här är ingen film för alla människor. 

(2) Det räcker med att ett väldigt litet fåtal människor ser den. Rätt människor. 

(3) Det känns som om Claes Eriksson från After Shave och Galenskaparna vänder sig direkt till de medborgarna 

som glassar omkring i sin egen gräddfil. De skrupellösa och giriga människor som tycker att det är okej att lyfta 

lön, bonus och fallskärm och som hellre satsar på juridisk assistans än att sansa ned de egna kraven på lön för 

mödan. 

(4) Chefen för försäkringsbolaget Oden måste plötsligt hantera press och opinion då det kryper fram att han 

raderat bort lönetaket och tilldelat sig själv och sina medbröder i företagstoppen en fet bonus på flera hundra 

miljoner. 

(5) Det är naturligtvis solklart vilka det handlar om. (6) Men det är kul att leka med bokstäverna i Oden (7) och 

dessutom slipper produktionsbolaget Kulturtuben riskera en stämning. 

(8) Tonläget är som oftast när det gäller After shave och Galenskaparna naivistiskt. (9) Men det är en svidande 

vidräkning som pågår här (10) och all komik, allt ordvrickande och skojande bottnar i mörk tragik. 

(11) På planeten Bonus har man skaffat sig en helt ny måne. (12) Förmånen, mässar Claes Eriksson i sin roll som 

samhällskunskapslärare. 

(13) Anders Eriksson tar på sig rollen som den enskilde medborgaren och söker upp företagsledningen, som 

tolkar honom som en terrorist, och genast hemfaller åt grubbel om man verkligen gjort rätt här. Vilket blir 

orealistiskt eftersom fyra av fem chefer här vill betala tillbaka sin bonus och göra rätt för sig. 

(14) Örjan Ramberg är en klippa. (15) Han viker inte en tum. 

(16) Engagemanget är hett. (17) Kvaliteten som film betraktad är väl så där. (18) Få guldkorn rent visuellt, (19) 

men själva meningen med historien är riktigt god. 

Torsten Braf 
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Den enskilde medborgaren 

Sverige. Av Claes Eriks-son. Med Örjan Ramberg, Anders Eriksson, Per Fritzell, Knut Agnred, Jan Rippe, Björn 

Granath, Sofia Pekkari, Rachel Mohlin, Claes Eriksson, Susanne Otto, Ingvar Hirdwall, Birgitta Andersson. 

Längd: 1.44. 

KOMEDI 

(1) Högste försäkringsbolagsdirektören lyfter på bonustaket och alla direktörerna blir jätterika. (2) Den enskilde 

medborgaren får betala. 

(3) Galenskapare Claes Eriksson har gjort film med verkligheten som förlaga. (4) Han låter en musiklärare som 

har försäkringsbolagsdirektörens dotter som elev och försäkringsbolagsdirektörens förra fru som käresta stiga 

fram för att kräva pengarna åter. 

(5) Då skälver direktörerna, (6) sammanhållningen sviktar. (7) Priset för de surt förvärvade miljonerna blir högt. 

(8) Claes Erikssons stil är naivistisk (9) påminner lite om Tage Danielsson, lite om Marie-Louise Ekman. 

(10) Tempot är lugnt, skämten kluriga (11) och replikerna kommer en i taget ungefär som när Galenskaparna står 

på scenen. (12) Fast här kan den kraftigt förstärkta skådespelartruppen inte anpassa sig efter stämningen i 

salongen, (13) så det finns viss risk för att den stiliserade humorn stundom kan kännas vakuumförpackad. (14) 

Då ligger vemodet hotande nära. 

(15) Alla burleska dratta-på-ändan-upptåg är strängt ransonerade (16) de var möjligen mer pålitliga. 

Av BERNT EKLUND bernt.eklund@expressen.se 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Publicerad: 2006-08-31 22:06 (hämtad 2006-10-19) 
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Uppdaterad 18 augusti 00:00 (hämtad 2006-10-19) 

DRAMA 

Passagerarnas sista strid 

Film 

Titel: "United 93" 

Regi: Paul Greengrass 

Medverkande: Khalid Abdalla, Christian Clemenson, Trish Gates, Cheyenne Jackson m fl 

Speltid: 1 tim 50 min (från 15 år) 

(1) Då jag i "United 93" hör en CNN-rapport inledas med orden "Ett plan har kört in i World Trade Center" 

minns jag hur svårt det var, den där septemberdagen, att förstå att detta enorma faktiskt hade hänt. (2) "Ett plan 

har kört in i World Trade Center" – (3) det är en overklig replik. 

(4) Det finns fortfarande något ofattbart över 11 september-dramat. (5) Det beror inte minst på att både 

gärningsmän och offer utraderades. (6) Till och med de mest förödande katastrofer brukar lämna efter sig något 

vittne. (7) Britten Paul Greengrass pseudo-dokumentära iscensättning av händelserna på ett av de kapade planen 

är ett försök att ge oss den där pusselbiten vi någonstans fortfarande går och väntar på. 

(8) Det går förstås inte. (9) Man lämnar bion lite snopen. 

Fast utan att känna sig lurad. (10) "United 93" är dramatisk och medryckande, (11) och åtminstone medan man 

sitter där blir allt för en stund lite verkligare. 

(12) Film- och tv-regissören Greengrass har ägnat sig en hel del åt att återskapa verkliga händelser. (13) Hans 

hittills mest kända film är "Bloody sunday" (2002) som handlar om brittiska arméns attack på irländska 

demonstranter. (14) "United 93" bygger, enligt pressreleasen, på mycket research. (15) Vi får följa utvecklingen 

både i planet och på marken, där flygledare och militär försöker hinna förstå vad som händer. 

(16) Den flight som skildras är den där kaparna inte nådde målet. (17) Avgången försenades. (18) Det ledde till 

att passagerarna under kapningen hann få veta vad som hänt tre tidigare plan. (19) När passagerarna insåg att de 

var med om ett självmordsuppdrag gick de till attack. 

(20) I katastroffilmer brukar ett par öden lyftas fram och skildras mer i detalj, för att åskådarna ska få några att 

identifiera sig med. (21) Det har inte gått att göra här: (22) i ett drama med för alla så fatal utgång skulle det vara 

att antyda att några liv var mer värda än andra. (23) För att understryka att alla i denna situation är lika har 

Greengrass valt att helt avstå från kända skådespelare – (24) i pressmaterialet anges faktiskt inte ens deras namn. 

(25) Skådespelarnamnen ovan har jag hämtat från The Internet Movie Database. 

(26) I stället för kända ansikten har filmen fyllts med bra typer, i flera fall fysiskt lika sina verkliga förebilder. 

(27) Mycket av filmen har improviserats fram. (28) Några roller har besatts med människor som arbetar inom 

flyget – (29) i rollen som Ben Sliney, den just denna dag nytillträdde chefen för den nationella flygledningen, ser 

vi exempelvis Sliney själv. 

(30) Allt detta, ihop med den estetik vi numera känner igen från amerikanska tv-deckare, med snabba klipp och 

ryckig kamera, gör "United 93" övertygande och påträngande realistisk. (31) Greengrass filmar som om han varit 

ute efter att göra en dokumentär om flygets vardag, och av en slump haft inspelningsstart den 11 september och 

sedan bara försökt hänga med, ständigt med andan i halsen. 

(32) Trots den förment objektiva, icke kommenterande stilen märker man småningom att Greengrass inte riktigt 

står ut med att säga att tusentals amerikaner denna dag i sitt eget land var utlämnade på nåd och onåd till en 

handfull fanatiska utlänningar. (33) Diskret knuffas filmen trots allt i riktning mot hjältehistoria. 

(34) Kaparna förblir ansiktslösa, medan vi kommer lite närmare de amerikanska resenärerna, som blir mer 

dådkraftiga vartefter filmen framskrider. (35) Amerikaner sätter man sig trots allt inte på hur som helst: (36) den 

ende passagerare som vill att alla ska hålla sig lugna och hoppas på nåd är från Europa (37) (denne tyske 

passagerares anhöriga har protesterat mot porträttet). 
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(38) När Greengrass till slutat lyckats vrida det så att kaparna, som märker att de inte kan kontrollera 

passagerarna, ynkligt snyftar "Åh Gud, åh Gud!" i cockpiten, medan amerikanerna står i pentryt och säger saker 

som "Jag har tränat närkamp i judo", är det nästan som om "United 93" förvandlats till någon sorts 

ställföreträdande revansch på al-Qaidas terrorbrigad. (39) Det är lite barnsligt önsketänkande. 

(40) Fast det är å andra sidan i viss mening hela "United 93": en dröm om att någon ska kunna berätta, i detalj, 

vad som egentligen hände den där omvälvande dagen som ingen av huvudpersonerna någonsin kommer att vittna 

om. 

Mårten Blomkvist 



Vad handlar det om? 

56 Stefan Blom 
 sbm01004@student.mdh.se 

EK5 

303 ord 

KULTUR /NÖJE | SJUDAGAR | PÅ BIO 

FREDAG 22 SEPTEMBER 2006 (hämtad 2006-10-19) 

United 93 

Amerikansk film av Paul Greengrass, med Opal Alladin, Cheyenne Jackson, Polly Adams, Trish Gates och 

Christian Clemenson. 

Längd: 1.25/från 15 år 

Visas i Eskilstuna 

(1) Det fjärde planet som kapades den där morgonen 11 september 2001 på den amerikanska östkusten var just 

United 93. 

(2) Minut för minut har Paul Greengrass försökt återskapa vad som inträffade, och lagt pussel med vittnesmålen 

från de 40 passagerarnas egna telefonsamtal till sina närmaste anhöriga. 

(3) Det här är i korta drag vad man vet hände, och vad man tror inträffade efter det att någon ropade ut det där 

klassiska Letâs roll, som var startsignalen för en motoffensiv, och som var det sista som yttrades innan 

förbindelsen med planet bröts. 

(4) Greengrass skänker en autencitet åt hela dramat genom att genomgående använda sig av okända 

skådespelare, (5) men han har också tack och lov inte drabbats av någon lust att skapa ett översmäktande 

hjältedrama med patriotiskt skrällande toner som slår i genom. 

(6) Vad han gör är att försöka redogöra för närmare 50 personers öde, och att försöka skildra alla dem i 

kontrolltornen som med stigande förvåning miste kontakten med fyra flygplan den här förmiddagen. 

(7) - Kontakten bröts just med United 93 ... (8) vi tror att det kan vara fråga om en kapning, yttrar någon med 

tonfallet fullt av skepsis. 

(9) - Kolla om det är någon oanmäld övning. 

(10) Och lite senare efter det att två plan kraschat i World Trade Center: 

(11) - Du menar inte att vi ska stänga av allt luftrum. Sir? (12) Vad ska det kosta? 

(13) Terroristerna styrs förstås av en helig vrede - en oresonlig aversion mot just amerikaner - men tillåts att visa 

upp en hel provkarta med högst mänskliga drag. (14) De svettas floder och ser inte alls ut som fyra beväpnade 

män lugnt förvissade om att nästa destination är paradiset. (15) De är väldrillade och verkar kalkylera relativt 

nyktert om var en brutalt oväntad incheckning kan åstadkomma som värst med skada, (16) men de bär inga 

omänskliga drag. 

(17) Det tjänar hela filmen högst avsevärt på. 

Torsten Braf 
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United 93 

USA. Av Paul Greengrass. Med Christian Clemenson, Trish Gates, Polly Adams. Längd: 1.31 

Drama 

(1) United 93 var ett av de fyra plan som kapades i USA morgonen den 11 september 2001. 

(2) Fyra terrorister dödade piloterna och styrde mot Washington. (3) Passagerarna, som fått rapporter om World 

Trade Center, anade vad som höll på att hända och försökte göra motstånd. 

(4) United 93 blev planet som aldrig nådde sitt mål. 

(5) Greengrass som med Bloody sunday för några år sedan rekonstruerade förloppet när engelska trupper 

öppnade eld i Derry på Nordirland 1972 ser också nu händelserna ur alla tillgängliga vinklar. 

(6) Flygresan tog i verkligheten ungefär lika lång tid som i filmen och är först en vanlig sömnig morgontur. (7) 

Flygledarna har reagerat över underliga besked på radarskärmen (8) men inte ens sedan första planet kört in i 

World Trade Center förmår de fullt ut förstå. 

(9) Och ombord på United 93 följs rutinerna. (10) Frukost serveras, (11) kaparna väntar alltmer otåligt. 

(12) Greengrass låter inga kända ansikten störa trovärdigheten. (13) Ingen Harrison Ford kommer för att rädda 

de nödställda. 

(14) Själva obegripligheten i det kaos som tar över i planet, hos trafikledningen blir fasansfullt tydlig. Liksom 

rädslan och förvirringen men även den gradvis upplösta handlingsförlamningen. 

Av BERNT EKLUND bernt.eklund@expressen.se 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Publicerad: 

2006-08-17 19:10 
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29 september (hämtad 2006-10-17) 283 ORD 

Kändistät lyxfars 

Film 

Titel: "Sju miljonärer" 

Regi: Michael Hjort 

Medverkande: Suzanne Reuter, Peter Andersson, Loa Falkman, Ann-Sofie Rase, Reine Brynolfsson, Sanna 

Bråding, Tomas Tivemark 

Speltid: 1 tim 38 min (från 7 år) 

(1) Produktionsbolaget Tre Vänner har gjort publikdragande, svenska tv-serier som "Svensson, Svensson" och 

"Cleo". (2) Huvudpersonen i bägge succéerna, Suzanne Reuter, är med som dragplåster när vännerna nu tagit 

steget över till långfilm. (3) Med en sådan naturkraft, här läckert stylad som en stjärnbedragerska femtioplus i 

bästa Camilla Thulin-stil, är det svårt att misslyckas. 

(4) "Sju miljonärer" kretsar kring ett lyxbröllop i herrgårdsmiljö. (5) Det handlar om en glad miljonär (Peter 

Andersson) som ska gifta om sig i den gyllene medelåldern med ägarinnan till ett hotellimperium (Reuter). Tror 

han. 

(6) Bland gästerna finns den arvlösa brorsan (Loa Falkman) som kommer åkande till festen med sin unga, 

avundsjuka hustru (Ann-Sofie Rase), liksom förstås, familjens egen advokat (Reine Brynolfsson). (7) Det lilla 

men påkostade vigseln får oväntad backup när en ung kvinna knackar på dörren och presenterar sig som 

säkerhetsansvarig på brudens hotell. (8) I släptåg har hon en tystlåten rysk vapenexpert… 

(9) Energin, berättarglädjen och tempot kan man inte klaga på. (10) Men jag är mer skeptisk till det teatraliska 

privatteaterkonceptet med en massa människor som låtsas vara något som de inte är, som smäller i dörrar, kryper 

längs husväggar, vittjar kassaskåp, blir jätteöverraskade var femte minut, är sexuellt frustrerade och trillar på 

näsan så fort historien hämtar andan. 

(11) "Sju miljonärer" är förföriskt tjusig med softade bilder av äktsvensk sommar på landet där rosorna blommar 

i kapp med damernas glänsande klänningar och herrarnas glatta kostymer. Estetik som hämtad från Timotej-

reklamen, om någon minns den. (12) Och själva historien är mer än lovligt larvig, om än på ett väldigt 

avväpnande sätt. (13) Om man verkligen älskar kändistäta farser i högt tempo är det här förmodligen en film som 

kan hjälpa till att förtränga det kommande höstrusket. (14) I annat fall kan man stå över med gott samvete. 

Helena Lindblad 
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FREDAG 29 SEPTEMBER 2006 (hämtad 2006-10-17) 

(274 ord) 

Sju miljonärer 

Svensk komedi av Michael Hjorth, med Suzanne Reuter, Loa Falkman, Peter Andersson, Sanna Bråding, Fares 

Fares, Tomas Tivemark, Reine Brynolfsson, Ann-Sofie Rase och Jouko Ahola. 

Längd: 1.40/från 7 år 

Visas i Eskilstuna. 

(1) I en idyll med Sverige som vackrast, med blommande fruktträd och surrande insekter, förbereds ett 

societetsbröllop. (2) Den stenrike arvtagaren till den stora herrgården Himlabacken, Måns, ska gifta sig med den 

minst lika rika Judith, ägare till ett av Europas största hotellimperium. 

(3) Men det skulle ju inte bli mycket till film.(4)  Så vartefter anländer den ena objudna gästen efter den andra, 

alla fast beslutna att själva ta över pengarna. Vilket gäller för de bjudna besökarna också. 

(5) Tomas Tivemark och Michael Hjorth har åstadkommit en gammaldags fars med klassisk kvalitet, något 

uppdaterad till 2000-tal med internet och mobiler som viktiga ingredienser. (6) Mycket av slapstick, förväxlingar 

och en blandning av grova och subtila skämt. Dock hela tiden på rätt sida om buskisgränsen. 

(7) Men det viktigaste är att det faktiskt är riktigt roligt. (8) De som sett parets tv-produktioner som Cleo och 

Svensson, Svensson vet vad som är att vänta. (9) Det är en svår konst att göra komedi utan att det blir för billigt, 

för fånigt eller lättköpt. (10) Det är bara att gratulera denna komiska drift med människans girighet. (11) De har 

förvisso hjälp av några av Sveriges bästa komedispelare. (12) Suzanne Reuter visar återigen vilken suverän 

komedienn hon är. (13) Loa Falkman gör sammalunda. 

(14) Få kan spela män med samma obehagliga undertext som Peter Andersson. (15) Sekunderade av en Reine 

Brynolfsson på högvarv och begåvade Sanna Bråding, Fares Fares och Ann-Sofie Rase blir det en härlig 

skådespelartriumf. 

(16) Visst drar man det hela ett par varv för mycket och visst kan man förutse en del. (17) Men när gjordes inte 

det. (18) Här får man en charmant underhållande stund som man inte är bortskämd med i svensk film. (19) Missa 

inte eftertexterna, (20) där väntar flera roligheter. 

Björn G Stenberg 
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7 miljonärer 

Sverige. Av Michael Hjorth. Med Suzanne Reuter, Loa Falkman, Peter Andersson, Sanna Bråding, Reine 

Brynolfsson, Ann-Sofie Rase, Fares Fares. Längd: 1.38. 

KOMEDI 

(1) Bröllop på Himlabacken. (2) Den mogne arvtagaren till den tjusiga herrgården, Peter Andersson, ska gifta sig 

med eleganta hotelldrottningen Suzanne Reuter. (3) Hans snälle storebror Loa Falkman med hustru Ann-Sofie 

Rase rasande över att arvet gått till fel bror är gäster. (4) Vigselförrättare är brudgummens advokat Reine 

Brynolfsson (5) och allt övervakas av hotelldrottningens säkerhetschef Sanna Bråding. 

(6) Festens ändamål är att gömda pengar ska komma fram, (7) och allas enda mål är att se till att de landar i egna 

fickor. 

(8) För tillgången på miljoner och miljonärer är långt mer begränsad än titeln påstår. (9) Filmens alla resurser 

finns i stället i ett påhittigt, och rappt iscensatt, manus om just ingenting skapat av vännerna bakom tv-serier som 

Cleo och Svensson, Svensson och i en handfull skådespelare med känsla för tajmning. 

(10) Så även om Suzanne Reuter inte är någon hotelldrottning så blir hon en drottning likafullt. (11) Och hennes 

partner från Cleo, Loa Falkman, är även här utmärkt som hunsad herre. 

(12) Deras proffsighet är pålitlig. (13) Men att Peter Andersson med sin dystra Lars Norén-framtoning skulle 

vara en så utmärkt komediaktör överraskar. 

(14) Ann-Sofie Rase rasar, Sanna Bråding och Reine Brynolfsson assisterar följsamt. 

(15) Kärlekskomedi är det inte, men nog så älskvärd actionfars. 

Av BERNT EKLUND bernt.eklund@expressen.se 

--------------------------------------------------------------------------------  

Publicerad: 

2006-09-28 20:39 
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Uppdaterad 13 oktober (hämtad 2006-10-17) 

ACTION 

"The guardian" 

Film 

Titel: "The guardian" 

Regi: Andrew Davis 

Speltid: 2 tim 19 min (Från 11 år) 

(1) Efter dunderfloppen "Waterworld" borde filmskapare rimligtvis undvika kombinationen Kevin Costner och 

vatten. (2) Men nu är han tillbaka i plurret, inte som amfibisk mutant utan som livräddare i amerikanska 

kustbevakningen. 

(3) Costners vindbitne hjälte lider av posttraumatisk stress sedan hans arbetskamrater dött under ett uppdrag. (4) 

Frugan lämnar honom (5) och chefen kräver att han tar en paus och blir instruktör på kustbevakningens skola. (6) 

Där möter veteranen en ung hetsporre (Ashton Kutcher) som simmar bättre än någon annan men saknar laganda. 

(7) Instruktören är hård mot sin begåvade elev, (8) fast han beundrar honom i hemlighet. (9) Livräddarna simmar 

och simmar och simmar. (10) De dricker Budweiser i en bar där det spelas gammaldags soulmusik. (11) Sedan 

simmar de lite till, tar examen (12) och sedan får hetsporren följa med läromästaren på ett farligt uppdrag. 

(13) "The guardian" är för amerikanska kustbevakningen vad "Top gun" var för flygvapnet, en fullständigt 

hjärndöd rekryteringsfilm. (14) Tyvärr saknar den förebildens glassiga estetik, actionsekvenser och oavsiktliga 

homoerotik. 

(15) Livräddarna kramas visserligen efter att ha slagit varandra på käften men behåller tröjorna på i nästan alla 

scener. (16) Den tappra yrkeskårens motto "So others may live" trummas in i publiken, medan Costner ser till 

att det blir karl av Kutcher. 

(17) Urusla filmer om att simma erbjuder tacksamma metaforer för recensenter: bottenlöst, trampar vatten, kokar 

kaffe, kallsup, magplask, tar inte ens Baddaren. (18) Jag nöjer mig med att konstatera att "The postman - 

budbäraren" inte längre är Kevin Costners sämsta film. 

Fredrik Strage 
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FREDAG 13 OKTOBER 2006 (hämtad 2006-10-17) 

The guardian 

Amerikansk film av Andrew Davis, med Kevin Costner, Ashton Kutcher och Melissa Sagemiller. 

Längd: 2.15/från 11 år 

Visas i Eskilstuna. 

(1) The guardian är två och en halv timmes ohämmad, gränsande till smetig, hyllning till amerikanska 

kustbevakningen och dess ytbärgare. (2) Men trots att filmen är dränkt i klichéer är den också ibland riktigt 

spännande, trots att scenerierna med höga vågor och omöjliga situationer för de tappra räddarna är ständigt 

återkommande, åtminstone i början och slutet av filmen. 

(3) Mittdelen av filmen utspelar sig under de blivande ytbärgarnas tuffa utbildning. (4) De scenerna är så 

detaljrikt utformade att de känns som en instruktionsfilm från UR. (5) I längden blir just de ganska tjatiga och 

tråkiga. 

(6) Till handling och dramatisk uppbyggnad lånas skamlöst från En officer och en gentleman, men också från 

andra amerikanska krigsutbildningsfilmer som Men of honour och Top Gun. (7) När män ska utbildas i något 

farligt, får de (till sin förvåning?) lära sig att de förutom kadaverdisciplin måste utvecklas känslomässigt också 

för att de ska bli riktigt duktiga på vad de gör. 

(8) Ur könsrollssynpunkt finns en del att tillägga. (9) Det är faktiskt även ett par kvinnliga elever på 

ytbärgarkursen. (10) När en av dem har replik handlar den om att välja raggningsoffer åt den manlige hjälten på 

en bar. Suck. 

(11) Ytterligare tre kvinnor till finns i rollistan. (12) Två av dem är hjältarnas flickvänner, den tredje en vis och 

sjungande barägare som görs av en livsbejakande Bonnie Bramlet, sångerska även utanför filmduken. (13) 

Annars är detta en film om män. 

(14) Här fungerar i alla fall det psykologiska samspelet mellan den ärrade äldre utbildaren, som görs av Kevin 

Costner och den yngre hetsporren, som spelas av Ashton Kutcher. (15) Deras rollfigurers livsdramer, samt de 

realistiskt otäcka räddningsscenerna håller ändå intresset hyfsat vid liv ända till slutet. (16) Filmen skulle dock 

kunna kortas med minst en halvtimme. 

Susanne Sigroth-Lambe 



 Bilaga 1: Analyserade texter 

Stefan Blom 63 
sbm01004@student.mdh.se 

Expr7 

126 ord 

The guardian 

USA. Av Andrew Davis. Med Kevin Costner, Ashton Kutcher, Melissa Sagemiller. Längd: 2.19. 

ACTIONDRAMA 

(1) Efter ett misslyckat uppdrag blir det lärartjänst för en legendarisk veteran. (2) På den stenhårda skolan 

utbildas kustbevakningens ytbärgare, (3) och givetvis finns där en stursk ungtupp som inget begriper av den 

framtida tillvaron (4) han är mer intresserad av att slå rekord än att rädda liv. 

(5) Jagad-regissören Davis har gjort en klichéfest: en sämre Top gun kombinerad med en mindre charmig En 

officer och en gentleman. (6) Det är tillräckligt effektivt, spännande, coolt och välgjort för att underhålla en 

stund, alltför pampigt och heroiskt med oändliga upprepningar av räddningsscener för att vara bra på riktigt. (7) 

Och den minimala men fjantiga myten som inleder och avslutar är plågsamt genant. (8) Att det var just det 

mytiska inslaget Kostner föll för låter som ett slutgiltigt skäl för honom att dra sig tillbaka. 

Av EXPRESSEN.SE expressen@expressen.se 

--------------------------------------------------------------------------------  

Publicerad: 

2006-10-12 19:17 
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Publicerad 24 augusti 15:54 (hämtad 2006-10-19) 

Thriller 

Flygskräck på hugget 

476 ord 

Film 

Titel: "Snakes on a plane" 

Regi: David R Ellis 

Medverkande: Samuel L Jackson, Claire Miller, Rachel Blanchard, Flex Alexander m fl 

Speltid: 1 tim 41 min (Från 15 år) 

(1) I stort sett finns det bara tre vettiga sysselsättningar under en längre flygresa: a) sova b) dricka sprit c) reta 

upp sig på (och baktala) sina medpassagerare. (2) Som van resenär kombinerar man gärna, (3) mångas favorit-

trippel är b+c+a, i just den ordningen. 

(4) Man har genom åren kanske inte direkt önskat livet ur någon, men visst har man fantiserat om diverse 

hemskheter (5) ("Ungar, ser ni dörren där borta? Kila ut en stund och lek lite…"). 

(6) Manusförfattarna till "Snakes on a plane", John Heffernan och Sebastian Guttierez, har uppenbarligen delat 

denna hobby med många av oss: (7) de riktiga chartersvinen går åt först och får lida mest. 

(8) Och påhittigheten i giftormsattackerna bekräftar allt vi någonsin fruktat i den vägen. (9) Det är nästan så 

man är beredd att skona även den värste av alla klagande överklasskverulanter när man inser vad en 

skräckinjagande väsande jätteorm, på väg upp igenom flygplanstoan, har i tankarna när det gäller ett visst 

manligt könsorgan. Gulp. 

(10) Så här är det, om ni inte redan har snappat: (11) En ung surfare blir på Hawaii vittne till hur en ökänd 

gangster slår ihjäl en åklagare (12) (basebollträ, vad annars, inget skvätter bättre). (13) FBI-agenten Neville 

(Samuel L Jackson – han är faktiskt aldrig dålig, och då menar jag aldrig) får i uppgift att transportera och 

beskydda detta nyckelvittne på väg till en domstolsförhandling i Los Angeles. 

(14) De tar flyget, (15) och, aloha: Gangstern vet vilket flyg de åker med, (16) och jajamänsan, han lyckas 

smuggla (!!) ombord ungefär 500 av världens farligaste ormar. (17) Genom en sinnrik timer släpps ormarna lösa 

som på en given signal, (18) nu kan ni räkna med att goda råd är dyra. (19) De rullar inte direkt ihop sig i väntan 

på landning, (20) de är drogade, förbannade och hungriga. På bettet, som man säger. 

(21) Genremässigt låter man "Snakes on a plane" fusionera med "Titta vi flyger" och, låt oss säga, "Alien" (inga 

andra jämförelser!). (22) Det är skräckinjagande (23) och mycket blod hinner flyta under sätena innan dagen 

gryr. (24) Ormarna tar sig in och ut genom några av människans vanligaste (och hemligaste) håligheter, 

ackompanjerade av en slagfärdighet som inte står Leslie Neilsen långt borta. (25) Och det kanske märkligaste av 

allt: (26) Det fungerar hyggligt. (27) Vi blir först traumatiserade av skräck, varpå vi befrias av komiken. (28) 

Och så håller de på, scen ut och scen in. (29) Det är klart att det är en smula stolligt, (30) men barnen överlever, 

(31) de snällaste får komma hem igen (32) och de riktigt dumma människorna får vad de förtjänar. (33) Någon 

däremot? 

(34) Intelligent underhållning? (35) Nja, intensiv underhållning. 

(36) Nu erbjuder ju inte en flygplansinteriör den där enorma översikten, och de där lysande visuella 

möjligheterna (den suddiga, subjektiva falsett-orm-kameran blir rent löjlig), (37) ändå får man rätt bra fart på 

bilderna, vinklarna, tempot. 

(38) Till slut: Vad som kan tänkas hända i en flygkabin strax innan ett plan störtar börjar man nu med modern 

film- och flygteknik få en rätt "bra" uppfattning om. Tyvärr. Ormar eller inte. 

Johan Croneman 
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314 ord 

KULTUR /NÖJE | SJUDAGAR | PÅ BIO 

FREDAG 25 AUGUSTI 2006 (hämtad 2006-10-19) 

Snakes on a plane 

Amerikansk rysare av David R Ellis, med Samuel L Jackson, Julianne Margulies och Nathan Philips. 

Längd: 1.40/från 15 år 

Visas i Eskilstuna 

(1) Här får man exakt vad man betalat för - ormar på ett flygplan, den ultimata mardrömmen för en flygrädd 

ormfobiker. (2) Redan affischen signalerar att det är en b-skräckis det handlar om. (3) Det är arga reptiler, hotade 

människor och klatschigt färgade bokstäver i titeln. 

(4) Redan ett år före premiären har nördarna hittat titeln och skapat subkultur på nätet i form av hemsnickrade 

trailers och egna idéer om filmrepliker. (5) Det har filmbolaget tagit fasta på och levererar produkten enligt 

önskemål. (6) Detta är sannerligen inget filmkonstverk, (7) men Snakes on a plane har sina poänger. 

(8) Stundtals är den till och med otäckare än mycket annat i skräckgenren. (9) En ung surfare blir vittne till ett 

brutalt mord på en åklagare på Hawaii, en ögrupp som bland annat är känd för att inte ha några giftormar i sin 

fauna. (10) Surfaren ska flygas till Los Angeles för rättegången mot mördaren, en ökänd och grym mafioso. (11) 

Med sig på resan får han en kärv FBI-agent, spelad av Samuel L Jackson. 

(12) Nog kan det kan finnas enklare sätt att ta livet av ett nyckelvittne i en uppmärksammad mordrättegång än att 

släppa loss hundratals farliga ormar på ett flygplan ... 

(13) Enligt pressmaterialet är de aggressiva reptilerna riktiga ormar men inte giftiga. (14) Det spelar ingen roll, 

(15) de är tillräckligt läbbiga. (16) Det finns scener i den här filmen som får mig att må fysiskt illa. 

(17) Det finns också sekvenser som är ganska kul på ett bisarrt vis. Som när det glimtar till förre Pulp 

Fictionhjälten, nuvarande FBI-agenten Samuel L Jacksons ögon när han med tjänstepistolen i hand på x antal 

meters höjd över Stilla havet (ingenstans att nödlanda!) säger: I had it with those damned snakes ... 

(18) Regissören måtte ha varit mycket upptagen med att regissera ormarna. (19) När det kommer till 

skådespelarnas hantering av replikerna finns det mycket mer att önska. (20) Men de som vill ha bra mänskligt 

skådespeleri har annat att välja på i biorepertoaren. 

Susanne Sigroth-Lambe 
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130 ord 

Snakes on a plane 

USA. Av David R Ellis. Med Samuel L Jackson, Julianna Margulies, Nathan Phillips. Längd: 1.41. 

THRILLER 

(1) Länge hajpad på nätet till ett popkulturfenomen och med vad som måste vara den ultimata filmtiteln. 

(2) FBI-agent - Jackson kan numera göra den rollen i sömnen och får även ett rejält "'Pulp fiction'-spel" - ska 

med flyg ta ett mordvittne från Hawaii till Los Angeles. 

(3) Det blir ingen picknick i parken när hundratals giftormar smugglas ombord och sedan börjar hugga på allt 

som rör sig i kabinen. 

(4) Någon gång hamnar "Snakes on a plane" väl nära "Titta vi flyger" (5) och det var nog inte meningen, men 

oftast är den en väldigt underhållande och spännande b-thriller som känns som en hederlig gammal katastroffilm. 

(6) Kombinationen ormar och en allt annat än fridfull flygresa gör kanske att en del fobiker tvekar. 

(7) Vi andra kan dock gotta oss åt sommarens mest oväntade motherfuckin' hit. 

Av MATS BRÅSTEDT 

Publicerad: 2006-08-27 16:26 (Hämtad 2006-10-19) 
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370 ORD 

Uppdaterad 6 oktober 00:00 (hämtad 2006-10-17) 

ACTION 

Bankrutt finansaction 

Film 

Titel: "Exit" 

Regi: Peter Lindmark 

Medverkande: Mads Mikkelsen, Samuel Fröler, Alexander Skarsgård, Börje Ahlstedt m fl 

Speltid: 1 tim 37 min (från 15 år) 

(1) "Det är en tacksam film att göra i finansvärlden med tanke på allt som hänt med Skandiabonusar", sa 

producenten Daniel Collert när arbetet med "Exit" inleddes för två år sedan. (2) Frågan är om någon kan göra en 

trovärdig film om giriga riskkapitalister om den ska finansieras av folk i samma bransch. (3) Jag vet inte om 

samarbetspartnern Öhmans fondkommission haft synpunkter på storyn – (4) Collert har bara nämnt att man 

ändrade originaltiteln "Dödlig exit" av hänsyn till produktplacerare. (5) De moraliska dilemman som hade 

kunnat göra det här till en bra film utforskas hur som helst inte. 

(6) I "Exit" möter vi Thomas Skepphult, framgångsrik riskkapitalist, som får problem när hans bolag ska sälja 

sina andelar i ett IT-företag. (7) Kunderna drar sig ur, (8) Skepphult blir oskyldigt anklagad för mord (9) och en 

affärskollega som tagit livet av sig uppstår från de döda. (10) Snart jagas hjälten av både polisen och maffian. 

(11) "Skulderna skall regleras", väser boven i telefon. (12) Den repliken är inte hälften så läskig som 

filmskaparna tycks tro (13) (man tryckte den till och med på affischerna). 

(14) Peter Lindmark har tidigare regisserat "9 millimeter" och "Rånarna". (15) Att "Exit" är bättre än de filmerna 

säger inte så mycket. (16) Det är en lökig svensk actionthriller med förutsägbara vändningar. (17) När hjälten ger 

sin änglalika dotter ett guldhjärta i födelsedagspresent vet man att en svettig psykopat kommer att dyka upp i 

vilken sekund som helst. (18) Att låta den psykopaten spelas av Samuel Fröler är inte heller en briljant idé. (19) 

Han jobbar hårt på att distansera sig från "Skärgårdsdoktorn" men liknar mest en förorättad bandytränare. (20) 

Lika omöjlig att ta på allvar är Hassan Brijany som knubbig gangster med spikpistol. 

(21) Mads Mikkelsen hade däremot blivit en utmärkt skurk (22) (han verkar genuint obehaglig som Le Chiffre i 

den kommande James Bond-filmen). (23) På en hjälte funkar det Mikkelsenska stenansiktet mindre bra. (24) 

Stelheten förstärks av hoppen mellan danska och svenska. (25) Filmen stannar upp varje gång Mikkelsen 

tragglar sig igenom en svensk finansterm. 

(26) Till slut oroar man sig mer för att han ska svälja nästa replik än för att skärgårdsdoktorn ska döda honom. 

(27) Trots bristerna känns det skönt att någon gör svensk film med stor budget utan hjälp från staten. (28) "Exit" 

är dessvärre så kass att producenterna lär få problem att reglera sina egna skulder. 

Fredrik Strage 
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Exit 

FREDAG 6 OKTOBER 2006 (hämtad 2006-10-17) 

322 ORD 

Svensk thriller av Peter Lindmark, med Mads Mikkelsen, Kirsti Torhaug, Börje Ahlstedt, Samuel Fröler, 

Alexander Skarsgård och Johan Rabeus. 

Längd: 1.35/från 15 år. 

Visas i Eskilstuna och Strängnäs. 

(1) Han tar sig långsamt uppåt både vad det gäller kvalitet och budget, Peter Lindmark. (2) Från 9 Millimeter, 

Rånarna och nu Exit blir det stadigt bättre och bättre. 

(3) Det ska bli spännande att följa denne svensk films desperado som själv säger, med visst fog, att det enda som 

skiljer honom och amerikanska filmare är storleken på pengarna. 

(4) Tillkomsten av Exit är lite rolig i sig. (5) Filmen handlar om finansmän med riskkapital (6) och det är också 

sådana som satsat i filmbolaget. (7) Storbolaget i filmen heter som det verkliga riskbolaget. 

(8) I Exit möter vi finansmannen Thomas Skeppshult. En till synes framgångsrik affärsman som har en älskad 

familj och många vänner omkring sig. 

(9) En dag krackelerar allt (10) och han utsätts för utpressning (11) och hans familj hotas. (12) Likt en Harrison 

Ford i många filmer vägrar han att nöja sig med polisens valhänta försök att lösa det hela. (13) Han griper till 

vapen själv och ger sig in i kampen mot krafter som verkar mycket större än honom själv. 

(14) Ett antal mörka hemligheter kommer upp till ytan (15) och när han själv misstänks för mordet på sin 

affärspartner går han under jorden. 

(16) Peter Lindmark har gjort en actionspäckad film som smakar internationellt, lite åt Livvakterna och Tredje 

vågen. (17) Det är ett gott hantverk (18) och det märks att han har talangen. 

(19) God draghjälp har han också av Mads Mikkelsen i huvudrollen. (20) Denne är som klippt och skuren för 

rollen som ”vanlig” man som växer med uppgiften och slår tillbaka. (21) Han är också bra på att gestalta det 

mångbottnade hos sin rollfigur. 

(22) Bifigurerna i form av Kirsti Torhaug, Börje Ahlstedt, Samuel Fröler, Alexander Skarsgård och Johan 

Rabeus gör även de ett gott jobb. 

(23) På sina ställen kan man se vissa svagheter (24) och historien dras några varv för mycket – en lyxbåt som 

rivstartar från brygga är en populär scen – och håller inte riktigt hela vägen. 

(25) Det får man ta. (26) Exit är en tillräckligt bra actionthriller och bjuder på spännande underhållning i svensk 

miljö. 

Björn G Stenberg 
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Exit 

Sverige. Av Peter Lindmark. Med Mads Mikkelsen, Samuel Fröler, Börje Ahlstedt, Alexander Skarsgård, 

Kristina Törnqvist, Kirsti Torhaug. Längd: 1.37. 

(1) En våldsam inblick i riskkapitalisters dramatiska liv. (2) Unge dansken Mikkelsen och gamle svensken 

Ahlstedt har genom sitt företag skapat sig stora förmögenheter. Bland annat genom att ta över ett annat bolag och 

sparka ut förre huvudägaren Fröler. 

(3) Han tar inte lätt på händelsen. 

(4) När de nya ägarna många år senare ska kassera in vinsten börjar det förflutna spöka. (5) Och det 

komplicerade ekonomiska spelet reduceras till betydligt enklare action. 

(6) Lindmark har en lysande samling aktörer framför kameran och rusar med högt tempo förbi historiens 

otydligheter. 

(7) Efteråt kommer undringarna. (8) Vem var till exempel den huvudlöse mannen i filmens inledning? 

Publicerad: 

2006-10-05 20:08 

Uppdaterad: 

2006-10-05 21:04 

Hämtad: 2006-10-19 
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8 september (hämtad 2006-10-17) 

389 ord 

Klicka på sök 

Titel: "Sök" 

Regi: Maria von Heland 

Medverkande: Amanda Ooms, Michael Persbrandt, Leif Andrée, Linus Tunström, Lia Boysen m fl 

Speltid: 1 tim 34 min (från 7 år) 

(1) Lisa (Amanda Ooms), 38, lever ett bekvämt singelliv i storstan men vill gärna träffa en kille. (2) De flesta i 

bekantskapskretsen är redan gifta, har ungar, hundar, villor. Mer eller mindre lyckliga, men ändå. 

(3) En kompis rekommenderar att hon ska kolla efter kärleken på nätet i stället för att förlita sig på det mer 

slumpmässiga utelivet - och framför allt inte på den flyktige globetrottern Björn (Michael Persbrandt) som 

kommer ibland men mest går. (4) Snart har Lisa en uppsjö av mer eller mindre romantiska dejter att välja mellan. 

(5) Många självupptagna knäppgökar, men ändå. 

(6) Maria von Helands svenska långfilmsdebut känns till att börja med rimlig och rätt kul tänkt. (7) Tidigare har 

hon visat sig vara en energisk och effektiv historieberättare med sitt tyskproducerade förstlinsgverk "Big girls 

dont cry" (2002). 

(8) Och efter att ha sett en rad väninnor i verkliga livet hitta nya livskamrater på nätet ser jag väldigt gärna en 

film på det samtida ämnet. 

(9) Det ska genast sägas att "Sök" inte är någon glättig eller lättköpt romkom. (10) Det är visserligen fullt av 

snygga, kända människor i flotta miljöer. (11) (Amanda Ooms, med sin egensinniga blandning av modern styrka 

och en lite sekelskiftesaktig skörhet, är som klippt och skuren för rollen.) (12) Dejtkavalkaden, där 

kulturkändisar som Stig Larsson och Carl-Johan Vallgren dyker upp, rymmer en hel del bisarr humor men också 

rätt otäcka studier i psykopatologi. (13) Och sorgen och ångesten över misslyckade livsval och förnedrande 

situationer ligger hela tiden strax under ytan och är lätt att relatera till. 

(14) Det gäller inte bara huvudpersonen Lisa utan även snart sagt alla medverkande. (15) Bästa kompisen Vera 

(Lia Boysen) har ett hemligt förhållande till sin gifta chef (Johan Rabeus), (16) småbarnsmammor förvandlas till 

sexmissbrukare, (17) gamla vänner blir fiender. 

(18) Men någonstans i mitten tappar "Sök" fokus och blir mer klyschig och mycket mindre smart än den hade 

behövt vara. (19) Samtidskänslan vittrar när folk brister ut i saker som: "Det är den där jävla datorns fel, 

alltihopa" (20) och skärmar slås sönder i frustrerat vredesmod. (21) Plötsligt är tekniken den stora boven. 

(22) Man kanske kan bortse från att Pernilla August redan spelat en bedragen hustru med fårad min i minst tre 

svenska filmer de senaste åren. (23) Men det går inte att svälja att "Sök" övergår från att vara en helt okej 

historia om relationsdramatik till att bli en psykologisk thriller - en b-variant av till exempel den svenska 80-

talsrysaren "Falsk som vatten". 

Helena Lindblad 



 Bilaga 1: Analyserade texter 

Stefan Blom 71 
sbm01004@student.mdh.se 

EK10 

FREDAG 13 OKTOBER 2006 

267 ord 

Sök 

Svensk film av Maria von Heland, med Amanda Ooms, Lia Boysen, Johan Rabaeus, Ulrika Malmgren, Linus 

Tunström och Pernilla August. 

Längd: 1.30/från 11 år. 

Visas i Strängnäs (sön) 

(1) Sök tar upp det klassiska temat ensamhet och sökandet efter kärleken. (2) Kontaktlösheten frodas i det 

moderna samhället (3) och den här filmen tar upp eländet ur ett kvinnligt perspektiv. Vilket är lovärt. (4) Synd 

bara att regissören Maria von Heland inte riktigt vetat vilket dramatiskt ben hon ska stå på. 

(5) I handlingens centrum står Lisa, en ensamstående sjuksköterska med tickande biologisk klocka. (6) För att 

avhjälpa problemet prövar hon på att data via internet, något som inte visar sig vara helt lyckat. (7) Det ena 

stolpskottet efter den andra passerar revy ända tills besvikelsen tar överhand och Lisa deppar ihop. 

(8) Fram till det här stadiet är Sök en allvarligt menad, men ändå relativt lättsam skapelse med komiska 

förtecken. (9) Alla de tacksamma klyschorna förkroppsligas av de män Lisa datar. (10) Såväl mannen med 

”glömd” plånbok och morsgrisen som den sexfixerade och de fåfänga figurerar. (11) Så långt är allt alltså både 

gott och väl. (12) Man har åtminstone hyfsat kul åt träffsäkerheten och charmen i helheten samtidigt som det är 

lätt att förstå Lisas frustration. 

(13) Synd bara att von Heland inte kunnat nöja sig med detta. (14) Plötsligt kantrar nämligen Sök över (15) och 

blir präktig misär på typiskt svensk maner. (16) Jag säger kantrar (17) för det är nu filmen börjar halta och gå ner 

sig lika mycket i hysteriträsket som Lisa. (18) Visserligen ska von Heland ha viss credit för att hon försökt sig på 

en dramatisk helomvändning som heter duga, (19) men å andra sidan är det sällan sådana blir lyckade. 

(20) Det är Sök ett utmärkt betecknande exempel på. (21) Den senare halvan av historien är bara tröttsam och ter 

sig inte alls så viktig som hon tycks tro. 
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229 ord 

Sök 

Sverige. Av Maria von Heland. Med Amanda Ooms, Lia Boysen, Johan Rabeus, Mikael Persbrandt. Längd: 

1.34. 

(1) Stockholmsfödda Maria von Heland långfilmsdebuterade 2002 med en rapp och självsäker ungdomsfilm på 

tyska Big girls don´t cry. 

(2) När von Heland nu i Sök tar sig an vuxenvärlden är det mesta stelt, spretigt och inte så lite sökt. 

(3) Lisa (Ooms) letar efter ett skydd mot ensamhetens stormar. (4) När de traditionella möjligheterna att hitta en 

partner är uttömda slänger Lisa ut sina krokar på nätet. 

(5) Hon dejtar sedan i ett tempo av åtta dagar i veckan (6) och efter en lovande inledning de första 20 minuterna 

hålls nyfikenheten vid liv om var Lisas hjärta ska ta vägen börjar luften pysa ur von Helands historiebygge. 

(7) Sök landar som en Vuxna människor utan humor. 

(8) Den blir dessutom oavsiktligt komiskt när flera kända ansikten fladdrar förbi som cameoroller i 

dejtingkarusellen. (9) Jag bara väntar på Ernst Billgren, (10) men von Heland kanske inte är bekant med honom. 

(11) Sök irriterar också eftersom von Helands osäkerhet även smyger på skådespelarna. (12) Amanda Ooms 

repriserar långa stunder psykopatbeteendet från Harrys döttrar (13) och jag vet att sådant händer (14) men att åter 

se en försmådd och bitter Pernilla August gör att jag under någon minut tror mig titta på Mun mot mun. (15) Det 

blir i stället Lia Boysen som får hålla en i handen. (16) Som Lisas väninna i vått och torrt är Boysen absolut 

trovärdig. (17) Inte en gest i onödan, inte ett ord för mycket. 

(18) I Sök är det henne man hittar. 

Av MATS BRÅSTEDT 

Publicerad: 

2006-09-07 22:35 
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DN1 

644 ord 

Uppdaterad 20 oktober 00:00 (hämtad 2006-10-23) 

Dramakomedi 

"Djävulen bär Prada" 

Titel: "Djävulen bär Prada" 

Regi: David Frankel 

Medverkande: Meryl Streep, Anne Hathaway, Stanley Tucci, Emily Blunt, Adrian Grenier m fl 

Speltid: 1 tim, 49 min (Barntillåten) 

(1) <Ung flicka>ny säljer sig själv till dumpade priser på köparens marknad. (2) <En erfaren spelare>ny får upp 

ögonen för <henne>id(1), ser att <hon>id(2) har något som de andra saknar, och satsar stort. (3) <Flickans yttre>di(2) 

görs om för att passa in bland andra spelare, (4) så småningom omvandlas också <flickans inre>di(3). (5) Efter en 

konflikt gör <flickan>di(4) upp med sitt yttre och inre och får prinsen och halva kungariket. (6) Sådan är 

<"Djävulen bär Prada">ny. 

En film som kunde haft <Julia Roberts>ny och <Richard Gere>ny i huvudrollerna och kunde ha hetat <"Pretty 

woman">ny men som gudskelov inte gör det. 

(7) <Denna klassiska Pygmalionsaga> befolkas inte av <en underskön lycklig hora>in(6) och <en stilig själlös 

magnat>in(6) utan av <två hårt arbetande yrkeskvinnor>ny. (8) Tyvärr förenas <de>id(7) inte i ett lyckligt äktenskap 

på slutet  (9) - synd eftersom det är här, i de sista minuterna som <"Djävulen bär Prada">id(6) blir så där <"Pretty 

woman"-sötsliskig>di(6) som man förvånats över att <resten av filmen>id(9) inte är. 

(10) <Eliza Doolittle/Julia Roberts>ny spelas här av Anne Hathaway som <Andrea Sachs>in(5). En 

nyutexaminerad journalist som trots total avsaknad av stil och klass lyckas få det jobb som tusentals andra 

flickor skulle dö för - assistent åt <Miranda Priestly (Meryl Streep), legendarisk chefredaktör för tidningen 

Runway>in(2). 

(11) <Nämnda Miranda>id(10) är baserad på Anna Wintour - legendarisk redaktör för Vogue (12) och porträttet 

som <Meryl Streep>di(10) gör är inte smickrande men väl imponerande. (13) <Miranda Priestly>id(11) har offrat 

allt utom sina tvillingdöttrar för att komma dit hon kommit, och vunnit en hel del på vägen. (14) <Hon>id(13) 

känner alla, styr allt och sänker en designer inte med ett ord utan bara en min. 

(15) En god rekommendation från <henne>id(14) kan öppna vilka dörrar som helst. Tunga ekdörrar till och med, 

portarna till de mer seriösa tidningar som <Andy>id(10) drömmer om att jobba för. (16) Men för att få en 

<rekommendation>ny av <Miranda>id(15) måste <hon>id(15) först göra något som kan <rekommenderas>id(16). Fixa 

hett kaffe i det ögonblick Miranda kan önska det, förse Miranda med rätt sorts biff, ta hand om kappan som 

<hon>id(15) dumpar på assistentbordet varje morgon och fixa fram <nya Harry Potter-boken>ny åt <hennes 

tvillingar>di(15). Alltså inte den som finns i affären utan den som fortfarande inte på långt håll kommit ut, (17) 

dessutom ska <tvillingarna>id(16) ha <den>id(16) i eftermiddag när de tar tåget till… (18) Ja, <ni>ny förstår. 

Ta skit dygnet runt och leverera gåslever. 

(19) I sin strävan att imponera på <Miranda>id(16) glömmer <Andy>id(16) av varför <hon>id(19) började försöka. 

(20) <Hon>id(19) glömmer sitt seriösa journalistkall, att skriva om fackföreningar och löneskillnader, och börjar i 

stället lära sig se skillnad på två turkosa ormskinnsbälten som för några månader sedan hade förefallit 

<henne>id(20) identiska. 

(21) Meningen är att <vi>di(18) skall sympatisera med <Andy>id(20). (22) Hur ond <Miranda Priestly>id(19) än 

verkar är det ändå <henne>id(22) man håller på. (23) <Meryl Streep>id(12) är så enastående i <denna roll>in(22), 

varje min och tystnad så perfekt, att man själv vill imponera på <henne>id(23) och börjar långsamt granska sig 

själv där man sitter ihopsjunken som någon form av säckväv. (24) Varför har <jag>di(21) på mig de här trasorna? 

(25) Varför är <mitt arbete>di(24) så oglamoröst? (26) När shoppade <jag>id(25) läppstift sist? (27) Hur luktar 

<jag>id(26) egentligen? 
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(28) Ännu värre är det att lämna salongen. (29) Ute i dagsljuset vill man bara kasta sig in i närmaste boutique 

och bli totalt omgjord, men får i stället nöja sig med att diskret glida undan och muttra: (30) Jesus, <jag>id(27) ser 

ju för i helvete för jävlig ut. 

(31) Ett råd till alla som skall se <"Djävulen bär Prada">id(8) är: Klä upp er. (32) <Jag>id(30) menar det. (33) Även 

den mest välstajlade kan här få sig en tankeställare. (34) När Andrea gör om sig och blir en tvättäkta fashionista 

finns det få som kan matcha henne. (35) Man tycker att hon är på rätt väg. (36) Ännu ett råd till alla som ser 

<"Djävulen bär Prada">id(31): Gå ungefär fem minuter innan <filmen>id(36) är slut. (37) Då förblir <den>id(36) ett 

litet skimrande mästerverk, förpackat i silkespapper i en lika skimrande liten ask - direkt från Prada. 

Jane Magnusson 
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EK1 

390 ord 

FREDAG 20 OKTOBER 2006 (hämtad 2006-10-23) 

Djävulen bär Prada 

Amerikansk film av David Frankel, med Anne Hathaway, Meryl Streep och Stanley Tucci. 

Längd: 1.50/från 7 år. 

Visas i Eskilstuna 

(1) För <den som önskar bli insatt i <modevärlden>ny, och få reda på alla oskrivna regelverk och valspråk,>ny så 

är <filmatiseringen av Lauren Weisenbergs roman, Djävulen bär Prada,>ny möjligen obligatorisk. 

(2) För <alla oss andra>ko(1) är det en bitvis ganska skön, men fullkomligt orimlig historia. 

(3) <Unga Andrea Sachs>ny anländer till New York och drömmer om att få börja <jobba som journalist>ny. (4) 

Men på vägen fram till denna chans att få <skriva själv>in(3) är vägen väldigt krokig (5) och <hon>id(3) gläds åt 

chansen att få jobba som assistent åt <redaktör Miranda Priestley>ny på det ledande <modemagasinet>di(1). 

(6) <Andrea eller Andy som hon kallas>id(5), är en avslappnad, skön tjej som inte bryr sig nämnvärt om vare sig 

<mode>di(5) eller utseende. (7) Men <hon>id(6) får snart hela skeppan full av ovett, (8) och eftersom <hon>id(7) 

inte fattar något så får <hon>id(8) finna sig i att <draken i redaktörsstolen>id(5) går ganska hårt åt <henne>id(8). (9) 

Och trots att <Andy>id(8) bara gör sig skyldig till lindriga förbrytelser mot ett gäng regler som dessutom är 

oskrivna så straffas <hon>id(9) ganska hårt. (10) Och <hon>id(9) hinner nästan aldrig ut ur hörhåll utan att 

<hon>id(10) får höra någon taskig kommentar i stil med: Where are you going, <Andrea>id(10)? (11) Is there an 

hideous skirt convention? 

(12) Ingen axel finns där att luta sig mot, eller gråta ut hos, så länge <hon>id(10) håller på sin integritet och dissar 

<modet>id(6). 

(13) Det tar givetvis bara en kvart, tjugo minuter så förvandlas <Andy>id(12) till en påläst supersekreterare med 

skaplig pejl på det mesta i <branschen>in(12). (14) <Hon>id(13) går så långt att <hon>id(14) knappt höjer på ett 

plockat ögonbryn ens åt <sin assistentkollegas nya bantningskur>ny. Modell absurd. 

(15) – Jag har kommit på <den perfekta bantningskuren>id(14). (16) Jag har <slutat <äta>ny>in(15) helt för att 

komma i storlek 34 innan vi sticker till <Paris>in(13) senare i höst. (17) Känner jag att jag är nära att svimma 

någon gång, så <äter>id(16) jag en liten bit ost. 

(18) – Och här står jag nu, blott en maginfluensa från min <idealvikt>in(17). Snart där. 

(19) Givetvis är <försteassistenten>di(14) på väg ut i marginalen och <Andy>id(14) själv <på väg upp>ny. 

(20) Men får <framgången>in(19) kosta nästan vad som helst? (21) Vilka offer är rimliga? (22) Vilka värderingar 

måste man slå vakt om? 

(23) Lite tillspetsat och förenklat förstås. (24) Men en kvick och bitvis riktigt fyndig dialog kan vi njuta av. (25) 

Och <Meryl Streeps karaktär>in(8) är precis så där sublimt monstruös som väcker ett visst intresse. (26) 

<Hon>id(25) är värd ett uppmärksamt studium. 

Torsten Braf 
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Expr1 

158 ord 

Djävulen bär Prada 

USA. Av David Frankel. Med Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Stanley Tucci, Emily Blunt. 

Längd: 1.50. 

KOMEDI 

(1) <Alldaglig och seriös journalist-wannabe från landet>ny får <assistentjobb>ny hos <världens bitchigaste 

modemagasinsredaktör>ny i New York. (2) <Nykomlingen Andreas ointresse för <mode>ny> retar de 

superstylade kollegerna till vansinne (3) själv håller <hon>di(2) på att gå upp i limningen av orimliga krav, noll 

kunskaper om <branschen>in(2) och ett <arbete>id(1) som alltmer inkräktar på privatlivet. 

(4) Om man bara lyckas strunta i dumheter som att <Andrea>id(3) plötsligt blir <en jätteduktig assistent>id(3) när 

hon börjar klä sig som en <fashionista>in(3), hopplösa klyschor om Paris och <en extremt förutsägbar historia>ny 

är <"Djävulen bär Prada">ny riktigt kul. (5) En <glamourös>in(4) tjuvtitt på <modebranschen>in(4), <en massa 

skitsnygga (och skitdyra) kläder>in(4), några roliga personligheter och <en härligt ytlig berättelse med enkla 

moraliska poänger>in(4). 

(6) <Djävulen bär Prada>id(4) är glättig underhållning för stunden, (7) men <skådespelarna>ny gör <den>id(6) ändå 

minnesvärd. (8) <Meryl Streeps snipiga chef från helvetet>di(7), id(1) snörper magnifikt på munnen, (9) <Stanley 

Tucci>di(7) gör sin modechef till något alldeles speciellt (10) och <söta Anne Hathaway>di(7) i huvudrollen är 

ungefär som <hon>id(10) brukar fast lite bättre. 

Av EXPRESSEN.SE expressen@expressen.se 

--------------------------------------------------------------------------------  

Publicerad: 2006-10-19 00:38 (hämtad 2006-10-23) 
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Bilaga 3: Enkätundersökning styckeindelning 

På följande sida finner du en text som saknar styckeindelning. Din uppgift är att dela in texten i stycken på det 

sätt som du tycker är lämpligt. Använd två snedstreck // för att markera en styckegräns. 

Använd utrymmet i högermarginalen för att kort motivera den valda styckeindelningen. Försök att vara så 

konkret som möjlig i dina motiveringar. (Om du vill kan du använda begrepp från kurser du har läst under 

terminen, om du tycker att de är tillämpliga. Men detta är inte nödvändigt, bara dina tankar bakom indelningen 

blir tydliga.) 

Du kommer säkert att känna igen texten som tillhörande en specifik texttyp. Kanske väcker också texttypen 

tankar om en viss styckeindelningskonvention. Jag ber dig dock att helt utgå från din egen uppfattning om hur 

indelningen bör göras. 

Först ber jag dig dock att fylla i personuppgifterna längst ner på denna sida. 

Tack för hjälpen! 

Stefan Blom 
sbm01004@student.mdh.se 

P.S. Denna enkätundersökning är en del av min D-uppsats i svenska. Lägg märke till att jag avsiktligt är förtegen 

om mitt syfte med uppsatsen. Det kan vi återkomma till senare under terminen, om du är intresserad. 

Personuppgifter 

Kön:  

Ålder:  

mailto:sbm01004@student.mdh.se


Vad handlar det om? 

78 Stefan Blom 
 sbm01004@student.mdh.se 

Att göra bra polisfilmer är inte enkelt. Michael Mann har gjort det förut och gör det 

säkert igen. Vad han sysslar med här är däremot en gåta. Alla vet att av alla 

polismän så är det de som jobbar undercover som har det farligaste, och kanske 

svåraste, jobbet av dem alla. Jag misstänker att jag kan vända mig till barn i 

lågstadiet och få ganska klara svar på vad som krävs för att en brottsbekämpare alls 

ska kunna etablera en kontakt med den undre världen. Det måste förutom massor av 

mod och talang, mycket tid och ett enormt tålamod. Väl medveten om vad som 

gäller gör Michael Mann fullkomligt pannkaka av sin filmatisering av två av tv-

världens coolaste poliser. Han låter hela Miami vice handla om att kasta in Sonny 

Crockett och Ricardo Tubbs som smugglare av guds nåde. De får hoppa in och 

kartlägga Floridas knarkkungar och deras columbianska leverantörer när de gamla 

spanarnas förtroende sägs upp med definitiv verkan. Inga problem alls. Att man har 

femton minuter på sig att forsla in duon som tänkbara nya länkar för all 

smugglingstrafik till Florida skyler man över med att låta Colin Farrell få praktisera 

lite kärv, rent dödsföraktande, attityd i mötet med de komplett skoningslösa 

narkotikakartellernas hantlangare. Mel Gibson kan möjligen göra det, han har såpass 

mycket galenskap i ögonen när han i rollerna i Dödligt vapen underminerar allt 

motstånd. Al Pacino gjorde det också i Scarface. Men Farrell är inte riktigt där. 

Alldeles oavsett vilken vapenarsenal han har i sina nätta nävar. Inte Jamie Foxx 

heller. Men han tvingas tack och lov aldrig ut på skådespelets yttersta grenar. Det är 

alltså Colin Farrell som får axla Don Johnsons gamla skräddarsydda kavajer och 

sittbrunnarna på alla de tolvcylindriga sportbilarna han lånar från hittegodset, Jamie 

Foxx är hans sidekick, Ricardo. Mest överraskande är förstås att en av Kinas största 

aktriser, Gong Li, tackade ja till rollen som kartellens näst högste makthavare. 

Historien som sådan känns lövtunn, och fylld av trötta klichéer. De flesta figurer är 

mest som karikatyrer på skrupelfria brottslingar så som de bör uppträda för att ingen 

i biofåtöljen ska behöva grubbla alltför många sekunder på vad vi möter. 

Miljömässigt sett blir det mest ett flackande mellan skräniga diskotek, öppet vatten 

och hemliga mötesplatser som kryllar av krypskyttar. Jag är ledsen, jag kan bara 

råda dig att hoppa över. 
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Bilaga 4: Referensbindning i Expr3 

1. <Mansgrisen Vaughn>ny charmar <prydliga Aniston>(ny). 

2. Sedan <de>di(1) blivit <ett par>(ny) och förenats i en åtråvärd bostadsrätt behöver <de>id(2) mest hela 

<filmen>(ny) för att komma ifrån varandra. 

3. Inte så roligt men på ett bitvis roligt vis. 

4. <Manuset>in(2) vill bjuda på någon sorts grundkurs i <konsten att krascha en relation>(ny). 

5. <Han>di(2) lever upp till de flesta kända fördomar om <hopplösa karlar, sådana som vill ha biljardbord i 

vardagsrummet och gärna sparar middagsdisken till morgondagen>in(4). 

6. Samtidigt är <hon>di(5) inställd på <ordning och reda och vällagade parmiddagar>in(5). 

7. <Ingen>mo(6) klarar umgänget med den andres familj. 

8. Och <osams>in(6) blir <de>di(6) tämligen omgående. 

9. Sedan <de>id(8) delat upp lägenheten i enskilda och gemensamma områden börjar <en oädel tävlan i 

provokationer>in(4). 

10. Det handlar om <att värna den egna friheten>in(9) men på något mystiskt sätt också få motparten att medge 

sina fel och ge upp sina försvar. 

11. Det blir rätt inkrökt och omständligt även om <replikerna>in(4) ofta är vässade och igenkänningsfaktorn 

stundom hyggligt hög. 

12. <Två anledningar att se <filmen>id(2)>(ny) finns i alla fall. 

13. <Den främsta>di(12) är <Vince Vaughn>id(1). 

14. <Han>id(13) har en naturlig fallenhet för oreflekterad grabbighet och snabbhumor. 

15. <Den andra>di(13) är <Jennifer Aniston>id(1), som fått tillbaka en hel del av den utstrålning som hon annars 

ofta saknat på sistone. 

16. <Manuset>id(4) är inte alltid på <deras sida>di(15) men <de>di(16) blir ändå <ett par som verkar trivas med att 

inte trivas ihop>id(2). 
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