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Sammandrag 
Litteraturkritiken har under sin historia länge varit ojämställd, och fast i det genussystem, där, 

enligt Yvonne Hirdman, män höjs upp över kvinnor i en hierarki. Under 1900-talet har 

utvecklingen inom kritiken dock gått i en mer jämställd riktning. Syftet med den här 

undersökningen är att studera om dagens litteraturkritik påverkas av genussystemet, och hur 

detta i så fall tar sig uttryck, genom att med en transitivitetsanalys som metod undersöka hur 

central författaren är för recensionerna. Undersökningens material är 20 recensioner från 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet från september 2015, där författaren av romanen som 

recenseras är en man i hälften av recensionerna, och en kvinna i andra hälften. Resultatet visar 

att författaren är central för recensionen i ungefär samma utsträckning oavsett om författaren 

är man eller kvinna, men att det finns en större variation i vilka typer av processer och typer 

av första- och andradeltagare som de manliga författarna är med i. Slutsatsen är att 

genussystemet visar sig även idag i litteraturkritiken, dock är omfattningen av ojämställdheten 

liten. 

 

Nyckelord: litteraturkritik, systemisk-funktionell grammatik, transitivitetsanalys, 

genussystemet. 
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1 Inledning 
Lika länge som det funnits litteratur har det funnits litteraturkritik, och den har alltid spelat en 

stor roll för samtidens och eftervärldens syn på de litterära verk som recenserats (NE, 2016). I 

Nationalencyklopedin beskrivs kritik som ”bedömandets konst” och som ett viktigt led i ett 

konstverks plats i det offentliga. Kritiken finns där som en bro mellan publiken och 

konstnären, den ska hjälpa oss som läsare att skapa en bild av det aktuella verket.  

   Med tanke på den roll litteraturkritiken spelat för litteraturen genom historien, är det ett 

ämne som har varit populärt att undersöka. Tomas Forser har skrivit boken Kritik av kritiken 

där han frågar sig vad en recension är för något. Hans svar är att en recension är en text som 

”handlar om en annan text. Men den handlar också själv och berättar då sin egen historia.” 

(Forser 2002:20) Den berättar en historia om verket den recenserar, men den berättar också en 

historia om den aktuella författaren. Hur ser den historien ut? 

   Pressen är idag och har ända sedan 1700-talet varit en viktig kanal för den här typen av 

kritik (NE, 2016), och där får litteraturkritiken stor spridning. Fastän kultursidorna ofta ses 

som progressiva letar sig strukturer av en manlig överordning in även där. I den här 

undersökningen genomförs en analys av ett antal recensioner från 2015 års dagspress. Med ett 

genusperspektiv som utgångspunkt och en transitivitetsanalys som metod utreds hur språket i 

recensionerna framställer författaren, och om dessa framställningar skiljer sig åt när 

författaren är kvinna eller man. Genom en transitivitetsanalys visas vad som händer i språket, 

och vem eller vilka som är centrala för dessa händelser (Holmberg, Karlsson & Nord:22–28). 

Dessa förlopp ligger ofta på en omedveten nivå hos skribenten, och blir därför intressanta att 

undersöka.  

 

1.1 Syfte 
Yvonne Hirdmans genussystem beskriver såväl en dikotomi som en hierarki mellan kvinnor 

och män, där män har den högre positionen. Min hypotes är att detta genussystem påverkar 

även vår samtida litteraturkritik. Syftet med den här uppsatsen är att utreda huruvida 

hypotesen stämmer med stöd av en transitivitetsanalys på recensioner publicerade i Svenska 

Dagbladet och Dagens Nyheter under en månad år 2015. Jag ska studera hur central 

författaren och dess skrivande är i recensionerna, och hur det talas om hen. Skiljer sig språket 

i de situationer där författaren förekommer om denna är en man eller kvinna och hur tar sig 
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dessa skillnader i så fall uttryck? Kan Hirdmans genussystem användas för att förklara de 

eventuella skillnaderna?  
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2 Bakgrund 
Att litteraturkritik genom sin historia har varit ojämställd från ett genusperspektiv har visats 

av många olika studier, med flera olika ingångar och metoder.  

   År 2013 publicerades Lina Samuelssons litteraturvetenskapliga avhandling Kritikens 

ordning. I den undersöker hon litteraturkritik från 1906, 1956 och 2006. Hon studerar hur 

kritiken har sett ut under de olika åren och hur den förändrats. Avhandlingen har inget uttalat 

genusperspektiv men granskar vissa sådana aspekter. I en del partier av avhandlingen 

fokuserar Samuelsson på kritikerna, och ser att kritikerkåren under 1900-talet till största delen 

bestod av män. Avhandlingen visar också att under hela den tid som undersökts recenserades 

färre böcker skrivna av kvinnor än män. År 2006 hade det utjämnats nästan helt, vilket dels 

berodde på att fler kvinnliga författare publicerades, dels på att denna utjämning följer 

jämställdhetsutvecklingen i samhället i stort. Dock tenderade män fortfarande recensera män, 

och kvinnor kvinnor, även om också detta förhållande hade börjat luckras upp.  

    Isärhållandets makt – en genusanalys av 2013 års litteraturkritik (2014) är en 

kulturvetenskaplig kandidatuppsats av Johanna Hohl som studerar litteraturkritiken ur ett 

kvantitativt perspektiv med en statistisk undersökning, och ur ett mer kvalitativt perspektiv 

med analyser av de litteraturdebatter som blossade upp det året. Hohl kommer fram till att 

totalt sett finns det fler kvinnliga än manliga kritiker, om än skillnaden är liten, men det är fler 

böcker skrivna av män som recenseras, även om utgivningen under 2013 bestod av lika 

många manliga som kvinnliga författare. Detta beror på att manliga kritiker till största delen 

recenserar män, medan kvinnliga kritiker recenserar både män och kvinnor, vilket gör att 

antalet kvinnliga författare som recenseras sjunker.  

   Min undersökning skiljer sig åt från dessa två i och med att de inte är språkliga 

undersökningar. Det går dock att se vissa gemensamma punkter som är värda att notera. 

Precis som i Hohls undersökning finns i mitt material, som visserligen är mindre men mer 

detaljstuderat, en tydlig övervikt med recensioner av manliga författares böcker, och en tydlig 

tendens att de manliga recensenterna valt att recensera böcker skrivna av män, medan de 

kvinnliga recensenterna valt att recensera böcker skrivna av både kvinnor och män.  

   Gunilla Domellöf och Åsa Arping har båda studerat hur kvinnors böcker mottogs i olika 

tider av historien. Arping (2002) har i Den anspråksfulla blygheten studerat litteratur av 

kvinnor under 1830-talet, inklusive en aspekt av hur dessa romaner mottogs. Recensenterna 

från den tiden lägger stort fokus på att de kvinnliga författarna är just kvinnor och använder 

det som förklaring, och ursäkt, för verkens svagare punkter. Det är också tydligt att de har en 
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klar bild av att kvinnor skriver på ett visst sätt och bör hålla sig till vissa ämnen. I Mätt med 

främmande mått (2001) studerar Gunilla Domellöf litteraturkritiken hundra år senare, på 

1930-talet. Hon undersöker ett antal recensioner av framstående kvinnors verk under denna 

period och ser hur de män som recenserar fokuserar på kvinnans ”natur” och att dessa 

manliga recensenter skapar ett mästar-lärlingsförhållande, med sig själva som mer kunniga.  

   I en artikel från 1972 undersöker Pil Dahlerup mottagandet av två olika diktsamlingar av 

författaren Cecil Bødker. Författaren Cecil Bødker är kvinna, men namnet så pass 

könsneutralt att när hennes bok Maskrosor kom ut år 1955 utgick recensenten från att hon var 

man. Ett år senare recenserade samme recensent hennes diktsamling Virvlande hästar och var 

då medveten om hennes kön. Dahlerup har undersökt dessa båda recensioner för att 

omdömena var positiva och valt att studera hur de språkligt skiljer sig. Det är, har Dahlerup 

funnit, stor skillnad i de ordval som recensenten gör när författaren förväntas vara man och 

när hon visar sig vara kvinna. När det gäller värderingsord använder sig recensenten 

exempelvis mycket av adjektivet liten i den senare recensionen, det är strofer och iakttagelser 

som beskrivs som små. När diktaren tros vara man beskrivs han av recensenten med verb, 

som att dikterna är bra eftersom författaren till dem gjort medvetna kompetenta val. Men när 

diktaren visar sig vara kvinna beskrivs hon med adjektiv; recensenten framställer det som att 

hennes talang är något omedvetet. Slutsatsen i Dahlerups artikel är att skribenten, som 

recenserat Cecil Bødker, genom sina ordval förminskar henne som författare när det kommer 

fram att hon är kvinna. Dahlerup skriver att detta troligtvis är något som sker omedvetet hos 

recensenten. (Dahlerup 2010:21–28) 

   Dahlerups artikel är intressant i samband med min egen undersökning då den också görs på 

en språklig nivå. Hennes metod är annorlunda än min eftersom den analyserar de explicita 

ordval som gjorts, medan en transitivitetsanalys går in på de mer implicita nivåerna av texten. 

Vid läsningen av de två recensionerna i Dahlerups artikel går det att ana de olikheter hon 

kommer fram till, och skulle samma sak ske idag, att en recensent använde sig av ett sådant 

förminskande språk i en recension av en kvinnlig författare, skulle redaktörer eller läsare 

troligtvis reagera. Eftersom jämställdheten gått framåt mycket i samhället sedan 1950-talet 

skulle en sådan recension inte tas emot särskilt bra, och kanske inte ens publiceras från första 

början. Fördelen med en transitivitetsanalys är att den upptäcker sådant som är svårare att 

uppmärksamma vid en direkt genomläsning. Därför hoppas jag med denna undersökning 

kunna visa hur det ligger till med jämställdheten inom litteraturkritiken idag.  
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3 Teori 

I detta kapitel går jag igenom de teorier som ligger till grund för min undersökning, först den 

systemisk-funktionella grammatiken som är teorin bakom mitt metodval, sedan Yvonne 

Hirdmans genussystem, som är den teori jag använder för att analysera resultatet ur ett 

genusperspektiv.  

 
3.1 Systemisk-funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som utarbetades på 1970-talet av 

lingvisten Michael Halliday. Den uppkom ur hans intresse för språkutveckling, och en vilja 

att hitta alternativ till idén om att språket hos en individ utvecklades på grund av en medfödd 

förmåga och att de språkliga förändringar som uppkom hade internt språkliga anledningar. 

Halliday studerade sin son Nigel, och kom fram till att språkutvecklingen berodde på behovet 

av att uttrycka betydelse. Det är detta som är grunden i den systemisk-funktionella 

grammatiken, betydelsen.  

   Systemisk-funktionell grammatik är en modell där man alltså intresserar sig för 

grammatikens funktion och betydelse i texter, snarare än formen, som är fokus i mer 

traditionell grammatik. Att grammatiken, och språket, är med och skapar betydelse, är en 

utgångspunkt som gör den systemisk-funktionella grammatiken användbar i studier, så som 

min egen, där ett kritiskt perspektiv läggs på texten. Den har ofta använts i studier där man 

vill upptäcka hur språket är med och konstruerar strukturer av makt och förtryck. (Holmberg 

& Karlsson 2006:9–12) Därför är det en teori som kan kombineras väl med Hirdmans 

genussystem, där hierarkin mellan män och kvinnor står i centrum. 

   Det är alltså därför jag valt att använda den här teorin i min undersökning, för att kunna se 

betydelsen som skapas i hur recensenterna skriver om författaren och romanen i sina 

recensioner. Holmberg och Karlsson skriver att systemisk-funktionell grammatik är en teori 

som är användbar i textanalyser just för att den kan visa vad det är skribenten gör genom sitt 

språk och vad detta får för konsekvenser utanför texten. Modellen kan belysa både vilken 

konsekvens språket får för den kontext den rör sig i, och tvärtom, hur kontexten påverkar 

språket. 

   Inom den systemisk-funktionella grammatiken utgår man från tre språkliga nivåer, eller 

metafunktioner: den interpersonella, den ideationella och den textuella (Holmberg & 

Karlsson 2006:20–24). Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket skapar 

relationer mellan deltagare i texten, det kan även gälla mellan läsare och författare (Holmberg 
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& Karlsson 2006:31). I den textuella metafunktionen samspelar de två andra 

metafunktionerna för att skapa textuella betydelser (Holmberg & Karlsson 2006:143). Nedan 

går jag igenom den ideationella metafunktionen närmare, vilken är den jag använder mig av i 

min analys.  

 

3.1.1 Den ideationella metafunktionen 

Den viktigaste delen av den ideationella metafunktionen är den erfarenhetsmässiga delen av 

språket, vilket är, som Holmberg och Karlsson uttrycker det: ”hur vi beskriver våra 

erfarenheter av världen omkring oss.” (Holmberg & Karlsson 2006:73) Det handlar om hur vi 

använder språket för att förklara situationer – ett händelseförlopp eller förhållande, vem eller 

vilka som deltar. Vem eller vad vi sätter i fokus och på vilket sätt detta beskrivs, påverkar hur 

någon annan uppfattar en situation. Det finns tre centrala begrepp i analysen av det 

erfarenhetsmässiga: processer, deltagare och omständigheter. Processer är handlingen eller 

händelsen i en situation, deltagarna är de som agerar eller påverkas i situationen och 

omständigheter är informationen som uttrycker t.ex. var, när och hur situationen utspelar sig. 

Tillsammans kallas dessa tre begrepp, inom systemisk-funktionell grammatik, för transitivitet 

och är den modell jag kommer att använda för min analys. Begreppen kommer att förklaras 

närmare i nästa kapitel. Transitivitet handlar om överföring mellan deltagare, hur de 

sammanbinds i processen. Det intressanta är vem som är utgångspunkten för en process och 

hur något, om det gör det, överförs till någon annan (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:22).  

 

3.2 Genussystemet 
I Maktutredningen från 1988 myntade Yvonne Hirdman begreppet genussystem. Det gjorde 

hon i ett försök att förstå och problematisera den kvinnliga underordningen i samhället. 

Hirdman skriver att begreppet genus ofta har används i kontrast till kön, och att man då har 

sett kön som det biologiska och genus som det sociala, en könsroll som vi socialiseras in i. 

Hon ställer sig emot detta och menar istället att genusbegreppet inte bör användas för att 

beteckna det sociala i kontrast till det biologiska, utan som ett mer inkluderande begrepp där 

gränserna mellan det sociala och biologiska gradvis löses upp, och att grupperna män och 

kvinnor bör ses som ”föränderliga tankefigurer” (Hirdman 1988:6).  

   Genussystemet är ett sätt att strukturera och ordna kön. Det finns två grundpelare i systemet, 

som Hirdman tar upp. Den första är dikotomin och den andra är hierarkin. Dikotomin 

särskiljer män och kvinnor i samhället, och i systemet. Den skapar två skilda grupper, med 
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fasta gränser, i systemet är det de enda två möjliga grupperna, positionerna. Och i denna 

särhållning skapas också en hierarki, där gruppen män står över kvinnorna. Männen är 

ursprungsläget – människorna – och  kvinnorna är undantaget. Särhållningen är, enligt 

Hirdman (1988:13), grunden i könsförtrycket. Den, i sin tur, grundar sig på de uppfattningar 

vi har om manligt och kvinnligt, och hur vi fördelar arbete olika efter könen. Hon tar upp 

Aristoteles som exempel på att detta alltid har gjorts, dikotomin är en konsekvens av vårt 

mänskliga behov att ordna och dela upp. Dessa idéer om manligt och kvinnligt finns i den 

kultur man växer upp i, och man växer in i dem när man socialiseras in i samhället. Som 

Hirdman uttrycker det: ”varken män eller kvinnor föds till det, båda skapas.” 

   Vidare menar Hirdman att människor har två mål, två saker de längtar efter, frihet och 

symbios. Friheten är en längtan efter det ovissa och oväntade, medan symbiosen är en längtan 

efter trygghet och gemenskap. Dessa två mål, som egentligen är motsättningar, menar hon 

utgör grunden i maktaspekten av genussystemet. För män är målet frihet, och för kvinnor är 

det symbiosen. Dock har män längtat efter symbios och kvinnor efter frihet, och det är här 

maktaspekten, hierarkin, kommer in. I mäns längtan efter symbios är det kvinnorna som är 

målet, skriver Hirdman (1988:21–23), medan i kvinnors längtan efter frihet är männen 

väktarna som står i vägen. Alltså ser möjligheterna att förverkliga sin längtan olika ut. 

   Vidare skriver Hirdman också om begreppet genuskontrakt, vilket hon menar är 

genussystemets praktik på olika nivåer i samhället. Det gäller dels i relationerna mellan 

enskilda män och kvinnor i det dagliga vardagslivet, dels på en större kulturell nivå, idén om 

ett idealförhållande mellan män och kvinnor. Genuskontraktet finns i utseendet, språket, 

kärleken och arbetet. Hirdman (1988:15–17) menar att det kan vara produktivt att tala om ett 

genuskontrakt eftersom det sätter fokus på relationen mellan det manliga och kvinnliga, och 

att det kan tydliggöra gränserna för vad som är möjligt för en kvinna i det samhälle hon lever 

i. 
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4 Metod och material 
Här går jag igenom transitivitetsanalys, den metod jag ska använda för att analysera mitt 

material. Jag tar också upp problem och tveksamheter i metoden, och diskuterar hur jag valt 

att lösa dessa. Sedan går jag igenom det material som utgör grunden för min undersökning.  

 

4.1 Transitivitetsanalys 

I en transitivitetsanalys använder man sig av begreppen processer, deltagare och 

omständigheter. I min analys har jag inte inbegripit omständigheter, eftersom de inte är lika 

relevanta i att visa vilken bild av författaren som ges i recensionen som processer och 

deltagare. 

   Processer beskriver Holmberg och Karlsson som ”det att något sker” (Holmberg & Karlsson 

2006:73). Dessa uttrycks oftast genom ett verb, exempelvis genom att något händer eller 

existerar. De kan också uttryckas genom grupper av verb, dock är det då endast ett av verben 

som bestämmer typ av process, det är den så kallade processkärnan. Ett exempel från 

materialet är satsen ”Kerstin Norborg har i flera böcker utforskat kvinnors kroppsliga 

erfarenheter” där processen är har utforskat, men processkärnan, och det som används till 

grund för analysen, är utforskat. (Holmberg & Karlsson 2006:74–78) 

   Författarna har delat in processer i fyra typer: materiella, mentala, relationella och verbala 

– det finns andra forskare som har fler eller alternativa indelningar, men de är alla snarlika 

dessa. Främst nämner Holmberg och Karlsson Michael Halliday och Christian Matthiesen 

som skrivit Introduction to functional grammar. I deras indelning är materiella, relationella 

och mentala de tre grundprocesserna, och utöver dem finns det tre till som ligger som 

gränsfall mittemellan dessa – de kallas verbala, beteendemässiga och existentiella. (Holmberg 

& Karlsson 2006:79) Men i min metod kommer jag alltså använda mig av Holmberg och 

Karlssons indelning av processer i fyra typer. 

   Alla processer har en eller flera deltagare, som har olika funktioner beroende på typ av 

process. Förstadeltagaren är den som processen utgår ifrån, och andradeltagaren är den som 

påverkas av processen. Dessa kan påminna om den traditionella grammatikens subjekt och 

objekt, men de skiljer sig i vissa meningskonstruktioner och går därför inte att förstå som 

identiska begrepp. En del processer har endast en förstadeltagare, det gäller exempelvis verb 

som inte är transitiva, och andra endast en andradeltagare, om processen uttrycks i passiv 

form. (Holmberg & Karlsson 2006:73–79)  
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4.1.1 Processtyper 

Här presenteras de fyra olika processtyperna mer detaljerat, med tillhörande exempel.  

 
Processtyp 

 

Förstadeltagare 
 

Processkärna 
 

Andradeltagare 
 

Materiell  aktör   mål  utsträckning  mottagare 
Hon  
Vi  
Romanen 

hade skrivit 
åkte 
ger 

en roman 
                båt 
  mig… 

Mental upplevare  fenomen 

Kristoffer Leandoer har läst en hoppfull roman 

Rela- 
tionell 

Attributiv bärare  attribut 
Elisabeth Strout har en styrka 

Identifi- 
erande 

utpekad  värde 

Det  är en återkommande bild 

Existentiell den existerande  - 
Lars Gustafsson har (alltid) funnits 

Verbal talare  lyssnare utsaga talmål 

Romanen  
De 
Hon 

skildrar 
påstår 
förklarade 

 fyra personer 
                     samma sak 
för honom 

Figur 1. Översikt över processtyper och deltagare 

 

I Figur 1 ställs de olika processerna och deltagarna upp, efter Holmberg och Karlsson 

(2006:102), med exempel från undersökningens material, förutom i den materiella processen 

med utsträckning, från Holmberg och Karlsson (2006:83) och den verbala processen med 

lyssnare, från Holmberg och Karlsson (2006:95) eftersom några sådana processer inte finns i 

undersökningens material. Nedan beskrivs processerna närmare.  

   Den första typen är de materiella processerna, som karaktäriseras av förändring och 

förbrukning av energi. Oftast betyder det att någon gör något. Förstadeltagaren i en materiell 

process kallas för aktör, alltså den som agerar i den materiella processen. Andradeltagaren 

kan ha tre olika roller: mål, utsträckning och mottagare. Den vanligaste är målet, det är den 

deltagare som processen påverkar. En utsträckning kompletterar betydelsen av processen, gör 

den mer specifik. En mottagare är den som mottar något i en materiell process, det kan vara 

tjänster eller varor. (Holmberg & Karlsson 2006:80–84) 

   Till skillnad från de materiella processerna, som tar sig uttryck i den fysiska världen, 

handlar typ nummer två, de mentala processerna, om händelser som är tankar, känslor eller 
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sinnesintryck. Holmberg och Karlsson skriver att de sker på ett symboliskt plan. I en sådan 

process finns en förstadeltagare som är upplevare, och en andradeltagare som är fenomen, 

alltså det som upplevs av förstadeltagaren. (Holmberg & Karlsson 2006:84–88) 

   Den tredje typen är de relationella processerna som handlar om relationer deltagare emellan, 

eller om en enda deltagares existens. Här finns det tre olika typer av processer, och därigenom 

flera olika roller som deltagarna kan ha. De attributiva beskriver egenskaper hos en deltagare, 

där attributet alltså kan ses som ett kännetecken. En förstadeltagare i en sådan process är 

bärare och andradeltagaren är attribut.  Den andra typen är identifierande, vilken är snarlik 

den tidigare, men istället för att beskriva ett kännetecken beskrivs en identitet. Här är första 

deltagaren utpekad och andradeltagaren kallas värde. Ett exempel på en attributiv process är 

”Carola Hanssons romantrilogi om familjen Tolstoj är nu avslutad.” och en identifierande är 

”László Krasznahorkai är en av Ungerns mest uppburna samtida författare.” Holmberg och 

Karlsson skriver att man kan skilja mellan de två genom att se om det går att byta plats på 

deltagarna, utan att betydelsen förändras. Om det går är det en identifierande relationell 

process. Den sista typen av relationell process är den existentiella, här finns det endast en 

förstadeltagare som kallas för den existerande. Ett exempel på en existentiell relationell 

process är ”finnas”. (Holmberg & Karlsson 2006:88–94) 

   Den fjärde och sista typen är processer där något sägs, fysiskt eller symboliskt. Dessa kallas 

verbala processer och kan sägas ligga nära både materiella och mentala, men har lite 

annorlunda egenskaper när det gäller andradeltagaren. Förstadeltagaren är alltid talaren. För 

andradeltagaren finns det tre olika roller: lyssnare, utsaga eller talmål.  Lyssnaren är den som 

talas till. Utsagan är det som sägs och förekommer när lyssnaren vill förmedla något. Talmål 

beskriver Holmberg och Karlsson som ”det som är det verbala målet för yttrandet” (Holmberg 

& Karlsson 2006:95), och förekommer när något bedöms.  

 

4.1.2 Avgränsning 

För att jag ska kunna använda en transitivitetsanalys och uppnå mitt syfte, att undersöka om 

genussystemet påverkar samtida litteraturkritik, har jag valt att endast fokusera på de 

processer där författaren förekommer som deltagare, alltså antingen är utgångspunkt för 

processen, eller påverkas av den. Jag har även valt att ta med de processer där boken eller 

texten är deltagare, eftersom det i förlängningen är författarens verksamhet som avses även 

med sådana formuleringar. När jag har analyserat deltagarna har jag delat in dem i en av tre 

grupper: Författaren om deltagaren är ett namn eller pronomen som tillhör författaren till den 

bok som recenseras. Romanen om deltagaren är själva romanen eller en referens till språket, 



	 14	

alltså romanbygget. Detta har blivit en grupp eftersom jag anser att de är så pass lika. Annat är 

sådana deltagare som egentligen inte kan placeras i någon av ovanstående grupper, men som 

hör till en process där den andra deltagaren är författaren eller romanen, och därmed är 

relevanta för analysen. Nedan följer några exempel för att klargöra. 

   I meningen ”Hans vision är otidsenlig” är är processen och hans vision förstadeltagaren. 

Eftersom den vision som åsyftas dels är författarens, och dels ingår i romanen och språket har 

jag valt att analysera det som en relevant deltagare. Andradeltagaren är otidsenlig och har 

placerats under Annat, eftersom den inte syftar på författaren eller romanen/språket. I 

meningen ”Det hörs ekon av Monika Fagerholm och Aase Berg då Malin Axelsson 

romandebuterar med ’Anropa’” finns två satser och två processer. Den första är hörs där 

förstadeltagaren är det och andradeltagaren ekon. Ingen av dessa deltagare är författaren eller 

syftar på romanen eller språket, därmed är denna process inte med i analysen. Den andra 

processen i meningen är romandebuterar, där Malin Axelsson, alltså författaren, är 

förstadeltagare, därmed är den processen med i analysen.  

   Att avgöra vilken processtyp som ett verb hör till är inte alltid självklart. En del verb går att 

klassificera relativt enkelt. Med Holmberg och Karlssons förklaring att materiella processer 

kräver någon slags energi och förändrar något, är det inte särskilt svårt att klassificera t.ex. 

processen skriver som materiell. Dock är inte alla processer lika självklara. I mitt material har 

det dykt upp en del gränsfall där kontexten spelar roll för hur man ska klassificera verbet. Till 

hjälp har jag använt mig av Holmberg och Karlssons förklaringar, förklarade under 4.1.1, och 

Jannika Lassus klassificering av ett antal verb (Lassus 2010:247–249). Här ska jag gå igenom 

och förklara de fall där verben orsakat tolkningssvårigheter i min analys och hur jag har löst 

det.  

• Skildrar är en process som ofta används i samband med att recensenten berättar något 

om vad författaren skriver om. Den har konsekvent analyserats som en verbal process, 

och inte materiell vilket skulle vara alternativet, eftersom det är en process där ett 

element ur berättelsen kommuniceras. I meningen ”Krasznahorkai skildrar hur våldet 

efterhärmas och traderas” har skildrar tolkats som hur författaren kommunicerar till 

läsaren att våldet efterhärmas och traderas. 

• Processen handlar om är en relationell process, eftersom den beskriver relationen 

mellan ett skeende och en roman. Dock finns det ett antal andra verb som i materialet 

används på samma sätt, men i ett annat sammanhang skulle kunna betyda något annat. 

Kretsa kring skulle kunna syfta på en satellit som kretsar kring en himlakropp, i vilket 

fall det skulle vara en materiell process. ”Jonas Hassen Khemiris första längre roman 
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sedan ’Montecore’ (2006) kretsar kring denne Samuel” är ett typexempel på hur 

kretsar kring används i materialet, och då analyseras det som en relationell process. 

Samma sak gäller centreras kring och cirkulerar kring.   

• ”Nedtonad Khemiri bearbetar en sorg” är en annan process som inte är helt självklar. 

Den har i materialet klassats som mental, men skulle också kunna klassificeras som 

materiell. När man arbetar gör man något materiellt, förändring sker. Att bearbeta är 

delvis samma ord, men i detta fallet är det en sorg som bearbetas och det som 

förändras händer inom någon.  

En konsekvens av det här metodvalet är att det kan dyka upp sådana tveksamma fall där 

någon annan skulle göra en annorlunda bedömning än vad jag har gjort. Dock är de 

tveksamma fallen få, de allra flesta går att utan problem dela in i rätt processtyp, med hjälp av 

Lassus 2010 och Holmberg och Karlsson 2006. 

 

4.2 Material 
I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerades under september 2015 totalt 57 

recensioner av skönlitteratur. Urvalet av just dessa tidningar motiveras av att de är två av de 

största dagstidningarna i Sverige, och alltså har en stor läsekrets där många personer kan ta 

del av och skaffa sig en uppfattning om de böcker som recenseras.  

   Av grundmaterialet på 57 recensioner har jag reducerat antalet till 20. För att kunna använda 

Hirdmans genussystem på analysen behöver det vara ett jämnt antal mellan recensioner av 

manliga och kvinnliga författare, och i grundmaterialet är det en stor övervikt av manliga 

författare som recenseras. Därför är materialet på 20 recensioner av romaner.  

   Jag har delat upp recensionerna i fyra kategorier: Manliga författare i DN, Manliga 

författare i SvD, Kvinnliga författare i DN och Kvinnliga författare i SvD. Det finns 5 

recensioner i varje kategori. Mitt mål var att, om möjligt, välja recensioner av samma böcker i 

både DN och SvD, för att kunna inta ett jämförelseperspektiv mellan tidningarna, om 

eventuella olikheter skulle kunna förklaras på så vis och inte med hjälp av genussystemet. I de 

recensioner där författaren är en man fanns fem böcker som recenserats i båda tidningarna, 

och i de recensioner där författaren är en kvinna fanns fyra böcker som recenserats i båda, 

därför valde jag dessa. Dessutom har en recension till ur vardera tidning med recensioner av 

kvinnliga författare valts ut.  

   Längden på recensionerna varierar lite, men inte i någon hög grad. Kategorierna Manliga 

författare i DN, Kvinnliga författare i SvD och Manliga författare i SvD har alla ungefär 3400 
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ord total, på fem recensioner. Dock sticker kategorin Kvinnliga författare i DN ut genom att 

ha ungefär 2500 ord totalt, alltså nästan 1000 färre än de andra. 

   För smidig identifikation har jag döpt recensionerna till författarens initialer, och vilken 

tidning de kommer från. Till exempel är recensionen ”LJ DN” en recension av en bok av 

författaren Linna Johansson, publicerad i Dagens Nyheter, och ”JHK SvD” syftar på Svenska 

Dagbladets recension av författaren Jonas Hassen Khemiri. Nedan följer en lista på 

recensionerna, vem författaren är och inom parantes recensentens kön. Det sistnämnda är 

inget som, av utrymmesskäl, tagits närmare hänsyn till i analysen, dock skulle en annan 

undersökning med sådan inriktning säkert kunna producera intressanta resultat.  

 

• JK DN = Jonas Karlsson (k) 

• LK DN  = László Krasznahorkai 

(m) 

• PH DN = Peter Høeg (m) 

• JHK DN = Jonas Hassen Khemiri 

(k) 

• LG DN = Lars Gustafsson (m) 

 

• JK SvD = Jonas Karlsson (k) 

• LK SvD = László Krasznahorkai 

(k) 

• PH SvD = Peter Høeg (m) 

• JHK SvD = Jonas Hassen Khemiri 

(k) 

• LG SvD = Lars Gustafsson (m) 

 

• LJ DN = Linna Johansson (k) 

• CH DN = Carola Hansson (k) 

• KN DN = Kerstin Norborg (m) 

• ES DN = Elizabeth Strout (k) 

• MA DN = Malin Axelsson (k) 

 

• LJ SvD = Linna Johansson (m) 

• IA SvD = Inger Alvén (k) 

• KN SvD = Kerstin Norborg (k) 

• ES SvD = Elizabeth Strout (k) 

• MA SvD = Malin Axelsson (k) 
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5 Resultat 
Här presenteras resultatet av undersökningen, i de fyra kategorierna Manliga författare i DN, 

Manliga författare i SvD, Kvinnliga författare i DN och Kvinnliga författare i SvD. Sedan 

kommer en sammanfattning av analysen av resultatet. 

	
5.1 Manliga författare i DN 
Här presenteras först fördelningen av processer på olika processtyper, sedan presenteras 

deltagarna, och till slut specifikt författaren som deltagare.  

 

Tabell 1. Fördelning av processer i typer 

Recension 
 

Materiella 
processer 

Mentala 
processer 

Relationella 
processer 

Verbala 
processer 

Totalt 
antal 

JK DN 3  0 7  1  11 
LK DN  6  0 7  0 13 
PH DN  7  1  5  1 14 
JHK DN 8 0 10 0 18 
LG DN  4  1 5  2 12 

Totalt 28 2 34 4 68 
      

 

Som framgår av tabell 1 finns i recensionerna i den här kategorin totalt 68 processer där 

författaren eller verket är deltagare, det är ett ganska lågt antal sett till resten av materialet. 

Det betyder att recensenterna som har skrivit dessa recensioner har fokuserat mer på 

berättelsen i den aktuella romanen eller helt andra saker, och lagt mindre fokus på författaren. 

De relationella och materiella processerna är vanligast, och verbala och mentala ovanligare. 

Det är någorlunda jämnfördelat mellan de materiella och relationella processerna, dock med 

en liten övervikt för de relationella. I JK DN är det som mest ojämnt mellan dessa två typer av 

processer, med endast tre materiella och sju relationella. Detta tyder på att det i texten är 

många beskrivande formuleringar som används. Några exempel är: 

• ”Jonas Karlssons romandebut ser på ytan ut som en sedelärande bagatell.”  

• ”Boken liknar ett paket tvättmedel” 

• ”Men så är också ’Jag är en tjuv’ en berättelse om varor.” 

• ”Det är som en tonartshöjning” 

Den vanligaste relationella processen är är men här finns även en del andra, som ser ut som 

och liknar.  
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   I LG DN finns det två verbala processer i samma recension, i de två andra recensionerna där 

det förekommer finns endast en per recension. I LG DN uttalar Lars Gustafsson ”en del 

bråddjupa teser” och bjuder på ”en del minnesvärda anekdoter”. Även om det är en recension 

med få processer totalt blir författaren i just dessa formuleringar högst central och 

levandegjord.  

 

Tabell 2. Deltagarroller 

Recension 1:a delt. 
Författare 

1:a delt. 
Roman 

1:a delt. 
Annat 

2:a delt. 
Författare  

2:a delt. 
Roman  

2:a delt. 
Annat 

JK DN 2 9 0 0 1 10 
LK DN 3 10 0 0 1 10 
PH DN 8 3 3 1 4 9 
JHK DN 0 17 1 0 5 12 
LG DN 6 4 2 1 4 6 

Totalt 19 44 5 2 15 47 
       

 

Tabell 2 visar vad eller vem som utgör första- och andradeltagare i recensionerna. Författaren 

är ganska vanlig som förstadeltagare, men ovanlig som andradeltagare. Det är intressant att se 

på JHK DN där författaren inte är med som första- eller andradeltagare en enda gång, det är 

den enda recensionen i hela materialet där så är fallet. Det gör att författaren som person 

knappt är närvarande i recensionen, istället ligger fokus på själva romanen. När hans namn 

dyker upp är det som genitivattribut, inte som huvudord. Formuleringar som ”Jonas Hassen 

Khemiris nya roman…” eller ”Khemiris språk…” har analyserats som att syfta på romanen 

och inte författaren. Nästan detsamma gäller för JK DN där Jonas Karlsson som författare 

endast är med två gånger. Att författaren knappt är med kan tyckas oväntat, speciellt kanske i 

dessa två fall. Jonas Hassen Khemiri är en uppmärksammad författare som skrivit mycket, 

både prosa och dramatik. Han har även deltagit i kulturdebatter och vunnit priser för sitt 

skrivande. Jonas Karlsson är också välkänd i Sverige, inte bara som författare utan dessutom 

som skådespelare, och denna bok beskrivs som hans romandebut efter att han tidigare skrivit 

novellsamlingar. I en recension av dessa romaner vore det inte alls märkligt att till viss del 

uppehålla sig vid personerna som skrivit dem. En möjlig förklaring till att recensenten valt att 

inte göra det kan ha att göra med deras kändisskap, de anses vara så pass välbekanta att 

recensenten upplever det som onödigt att skriva om dem som personer.  
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   De flesta förstadeltagarna är de som placerats in under Romanen, vilket alltså betyder att det 

är referenser till romanen eller språket. Den vanligaste andradeltagaren är sådant som 

placerats in under Annat, det kan t.ex. vara en karaktär. Nedan visas ett exempel. 

 
Khemiris språk präglas av en vilja att visa hur språk yttrar sig, hur orden bär med sig hela världar kring 

den som uttalar dem. Ändå är språket i den nya romanen också det enklare, underkastat viljan att skapa 

sig en dokumentär känsla, på en vardagsprosa med färre underskruvar och mindre lek.  

 

I detta citat finns två processkärnor. I den första meningen är det präglas av, en relationell 

process, och i den andra är det är, också det en relationell process. Förstadeltagaren i den 

första processen är Khemiris språk, som alltså faller under Romanen, andradeltagaren är en 

vilja att… och efterföljande fras, som faller under Annat. Den andra processen har språket i 

den nya romanen som förstadeltagare och enklare som andradeltagare. Dessa meningar är 

typexempel på hur fördelningen av deltagare ser ut i kategorin, med Romanen som första- och 

Annat som andradeltagare.  

 

Tabell 3. Författarens roller som första- och andradeltagare 

Deltagarroller Antal 
Aktör 10 
Bärare 3 
Talare 3 
Den existerande 1 
Upplevare 1 

Mål 1 
Mottagare 1 
Utsaga 1 
  

 

Tabell 3 visar vilka typer av deltagare som författaren förekommer som, de fem övre är 

förstadeltagare och de tre nedre är andradeltagare. Aktör är den klart vanligaste 

förstadeltagaren, vilket inte är förvånande med tanke på att det är den enda typen av 

förstadeltagare som kan kopplas till materiella processer, som är de mest förekommande. 

Bärare, som hör till relationella processer, och talare, som hör till verbala processer 

förkommer båda tre gånger, vilket är lite oväntat eftersom de relationella processerna är 

väldigt mycket vanligare än de verbala. Det tyder på att när de verbala processerna dyker upp 

är det relativt ofta med författaren som förstadeltagare, samma mönster går att se i alla andra 
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recensioner. Som andradeltagare är författaren ovanlig, men utspridd på mål, mottagare och 

en gång till och med som utsaga. Sammanlagt är det åtta olika deltagarpositioner som 

författaren tar i denna kategori, och det finns deltagande i alla fyra olika typer av processer.  

   Sammanfattningsvis kan den här kategorin med män som recenserats i DN sägas innehålla 

få processer där författaren är närvarande. Dock är det vanligare att författaren, då han är 

närvarande, representeras av sitt språk eller verket, romanen. När författaren väl närvarar går 

det att se att han är med som många olika typer av deltagarroller. Både som första- och 

andradeltagare finns det flera processtyper där författaren är med som olika roller, t.ex. i både 

mål och mottagare, andradeltagare i materiella processer.  

 

5.2 Manliga författare i SvD 
Här presenteras först fördelningen av processer på olika processtyper, sedan presenteras 

deltagarna, och tillslut specifikt författaren som deltagare. 

 

Tabell 4. Fördelning av processer i typer 

Recension Materiella 
processer 

Mentala 
processer 

Relationella 
processer 

Verbala 
processer 

Totalt 
antal 

JK SvD 6  1  11  2  20 
LK SvD 14  2  9  4  29 
PH SvD 13  2  9  1  25 
JHK SvD  8  1  8  0 17 
LG SvD 6  2  5  2  15 

Totalt 47 8 42 9 106 
      

 

Tabell 4 visar att i recensionerna i den här kategorin finns det totalt 106 processer där 

författaren eller romanen är deltagare. Det är avsevärt fler än i Manliga författare i DN, och 

det är det klart högsta i materialet. Alltså tenderar recensenterna i denna kategori att lägga mer 

vikt vid författaren eller romanen som verk än i de andra kategorierna. Även i dessa 

recensioner finns mönstret att de materiella och relationella processerna är vanligast, och här 

ligger övervikten åt de materiella. LK SvD och PH SvD har 14 respektive 13 materiella 

processer, vilket är flest i kategorin, något som indikerar att det i de recensionerna finns 

mycket som formuleras som handlingar eller händelser. Några exempel på hur det kan se ut 

är: 

• ”Debutromanen ’Satantango’ gavs ursprungligen ut i Ungern 1985” 
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• ”Men i samma rörelse som denna desillusionerade vision tecknas tycks också ett 

varningens finger lyftas mot just nihilism och handlingsförlamning” 

• ”Den rafflande intrigen skymmer det djupare liggande syftet” 

Recensenterna varierar de verb som används för att uttrycka materiella processer. I dessa 

exempel är gavs ut, tecknas, lyftas och skymmer processerna. 

   I den här kategorin finns det ett antal mentala och verbala processer. JHK SvD innehåller 

inte en enda verbal process, annars innehåller alla recensioner åtminstone en verbal och en 

mental, vilket är ovanligt sett till materialet i stort. Dock är ju detta kategorin med flest 

processer totalt, så helt oväntat är det inte.  

 

Tabell 5. Deltagarroller 

Recension 1:a delt. 
Författare 

1:a delt. 
Roman 

1:a delt. 
Annat 

2:a delt. 
Författare  

2:a delt. 
Roman  

2:a delt. 
Annat 

JK SvD 5 14 1 0 3 16 
LK SvD 9 15 5 2 10 8 
PH SvD 10 9 5 4 4 17 
JHK SvD  5 9 1 0 1 16 
LG SvD 4 8 2 0 9 5 

Totalt 33 55 14 6 27 62 
       

 

Tabell 5 visar vad eller vem som utgör första- och andradeltagare i recensionerna. I den här 

kategorin, precis som i den förra, följs mönstret av att Romanen är den vanligaste 

förstadeltagaren och det som faller under Annat är vanligast som andradeltagare. PH SvD och 

LK SvD har de högsta förekomsterna av Författaren som deltagare. Det är intressant att se, 

att precis som i recensionerna av män i DN är de mest välkända författarna minst omskrivna 

som personer. László Krasznahorkai är från Ungern och Peter Høeg från Danmark, de andra 

författarna är alla tre svenskar och vilket gör att de kan vara mer välkända för svenska läsare. 

Detta stärker tanken om att ju kändare en författare är, desto mindre skrivs om honom. László 

Krasznahorkai kräver mer presentation som författare för en svensk publik än vad Lars 

Gustafsson gör. Detta blir också tydligt i ingresserna av recensionerna där både 

Krasznahorkai och Høeg kort introduceras. 

 
László Krasznahorkai är en av Ungerns mest uppburna samtida författare. Nu finns hans debutroman, 

”Satantango”, på svenska. Viola Bao läser en modern klassiker om fascismens och maktmissbrukets 

grogrund. 
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Med ”Fröken Smillas känsla för snö” skapade han prototypen för Lisbeth Salander redan 1992. Nu är han 

tillbaka med ”Effekten av Susan” – och en huvudperson som är en uppgraderad Smilla. 

 

Dessa kan jämföras med ingressen till recensionen av Jonas Hassen Khemiris bok. 

 
Hur minns man en människa? Kan man i litteraturen rättvist återge en främmande persons längtan, rädslor 

och bevekelsegrunder?  

 

I de båda första citaten förklaras vem författaren är – om än Peter Høeg inte nämns vid namn, 

istället refereras till ett tidigare verk som tros ge igenkänning om vem som åsyftas – men i 

den sista introduceras endast romanens tematik. I de två första citaten är både Författaren och 

Romanen med som deltagare i flera processer, men inte vid ett enda i den sista. Det kan också 

läggas till att recensenten är densamma i LK SvD och JHK SvD.  

 

Tabell 6. Författarens roller som första- och andradeltagare 

Deltagarroller Antal 
Aktör 15 
Bärare 7 
Talare 3 
Upplevare 2 
Utpekad 2 

Fenomen 2 
Mål 1 
Talmål 1 
Mottagare 1 
  

 

Tabell 6 visar vilka typer av deltagarroller som författaren förekommer i. De fem övre är 

förstadeltagare och de fyra nedre är andradeltagare. Även i denna kategori, Manliga författare 

i SvD, är aktör den vanligaste förstadeltagaren, vilket också är väntat eftersom materiella 

processer är vanligast. Både bärare och talare finns med, sju respektive tre gånger. Här finns 

också utpekad som deltagarroll, vilken, precis som bärare, är förstadeltagare i en relationell 

process, dock har de skilda funktioner. Det är tydligt materialet igenom att bärare är i klar 

majoritet av de två. Som andradeltagare finns det fyra olika typer, där fenomen, alltså 

andradeltagaren i en mental process, är med två gånger. Tabellen visar att det i denna kategori 
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finns många roller för författaren, sammanlagt nio, och deltagande i alla fyra olika typer av 

processer. Den enda förstadeltagaren som inte alls finns med är den existerande.  

   Sammanfattningsvis visar den här kategorin upp ganska många olika processer där 

författaren har en deltagarroll genom sin person, verk eller språk. Allra vanligast är att 

författarens delaktighet i processen sker genom verket eller språket. När istället författaren 

som person förekommer som deltagare finns det en stor bredd i vilka typer av roller han 

förekommer som.  

   Resultatet förstärker också den tendens som fanns i förra kategorin, om att en välkänd 

författare inte omskrivs lika mycket som person, utan i de recensionerna fokuserar 

recensenten på romanens berättelse.  

 

5.3 Kvinnliga författare i DN 
Här presenteras först fördelningen av processer på olika processtyper, sedan presenteras 

deltagarna, och tillslut specifikt författaren som deltagare. 

	
Tabell 7. Fördelning av processer i typer  

Recension 
 

Materiella 
processer 

Mentala 
processer 

Relationella 
processer 

Verbala 
processer 

Totalt 
antal 

LJ DN 12  2  8  0 22 
CH DN  15  0 8  0 23 
KN DN 5  4  1  0 10 
ES DN  7  0 5  0 12 
MA DN  7  0 4  0 11 

Totalt 46 6 26 0 78 
      

 

Tabell 7 visar att i recensionerna i den här kategorin finns det total 78 processer där 

författaren deltar. Det är betydligt färre än när män recenseras i SvD, men några fler än när 

män recenseras i DN. Precis som tidigare är de materiella och relationella processerna mest 

frekventa, och här är de materiella ganska många fler än de relationella. Det är den enda 

kategorin där det är så stor skillnad i antal mellan dessa två processtyper, annars ligger de 

ganska nära varandra. Detta gör att texterna är mindre beskrivande, och har mer fokus på 

händelser och handlingar. Det här resultatet visar en förändring från Dahlerups artikel där det 

framgår att recensenten använde mer beskrivande ord om författaren då han fått veta att hon 

var kvinna, och fokuserade på handlingar när han trodde att författaren var en man.  
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   Det höga antalet materiella processer beror till stor del på de två recensionerna LJ DN och 

CH DN, som dels innehåller många processer överlag, dels många materiella. Det är 

anmärkningsvärt att det i denna kategori inte finns en enda verbal process – när manliga 

författare recenseras i DN och SvD och när kvinnliga recenseras i SvD finns det alltid några 

verbala processer. De verbala processerna, om de har författaren som förstadeltagare, gör att 

något sägs från författarens perspektiv, och de kan användas för att göra författaren mer 

central och levandegjord i recensionen. 

   Totalt finns det sex mentala processer. Dessa är:  

• ”Många har undrat var den skarpa kolumnisten tog vägen” 

• ”När berättelsen verkligen rullat igång väntar jag hela tiden på att den ska bli mer 

betydelsemättad.” 

• ”Kerstin Norborg skriver /…/ att hon egentligen inte vet så mycket om den biografiska 

förlagan.” 

• ”Om man får lita till romanen.” 

Den sista meningen upprepas tre gånger.  

   De mentala processerna är undrat, väntar, vet och lita till. De här exemplen är från två 

recensioner, resterande tre har inte en enda mental process. Alltså visar resultatet att det i den 

här kategorin är mindre variation i processerna, med nästan bara materiella och relationella.  

 

Tabell 8. Deltagarroller 

Recension 1:a delt. 
Författare 

1:a delt. 
Roman 

1:a delt. 
Annat 

2:a delt. 
Författare  

2:a delt. 
Roman  

2:a delt. 
Annat 

LJ DN  13 7 4 3 5 10 
CH DN  18 2 3 3 4 16 
KN DN 6 1 3 0 6 4 
ES DN 2 8 3 0 3 6 
MA DN 3 6 2 0 6 3 

Totalt 42 24 16 6 25 39 
       

 

I tabell 8 syns vad eller vem som utgör första- och andradeltagare i recensionerna. I denna 

kategori är Författaren som förstadeltagare den allra vanligaste deltagaren, i alla andra 

kategorier är det Annat som andradeltagare som är mest frekvent. Detta beror till stor del på 

recensionerna LJ DN och CH DN som i väldigt hög grad har med Författaren som 

förstadeltagare, hela 18 gånger för CH DN, vilket är fler gånger än någon annan recension i 

hela materialet. Det betyder att i dessa recensioner har skribenten valt att fokusera mycket på 
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författaren som person, snarare än att skriva om romanen. Carola Hansson är t.ex. mycket 

central i recensionen av hennes bok.  

 
Men det är inte så att Carola Hansson stjäl deras identiteter, skruvar upp deras livsöden, snyltar på 

referenserna och säljer ut en känd familj. Snarare motsatsen. Hon lyfter fram barnen ur en ganska 

stereotyp berättelse, en ”sanning” som med åren stelnat omkring Tolstojs, och mig avväpnar hon med sin 

diskreta berättarstil. 

 

Här är hon deltagare i hela sex processer på bara några rader. Hur det kommer sig att Carola 

Hansson och Linna Johansson är deltagare så pass mycket är inte självklart, det går inte att se 

samma mönster som i recensionerna av de manliga författarna där de mest kända var minst 

närvarande. Carola Hansson är en ganska känd författare i Sverige idag, Linna Johansson 

däremot romandebuterar i och med romanen som recenseras.  

 

Tabell 9. Författarens roller som första- och andradeltagare 

Deltagarroller Antal 
Aktör 33 
Bärare 9 
Upplevare 1 

Mål 2 
Attribut 1 
Fenomen 1 
  

 

Tabell 9 visar vilka typer av deltagare som författaren förekommer som, de tre övre är 

förstadeltagare och de tre nedre är andradeltagare. Aktör är här mycket vanlig, och precis som 

i den förra tabellen beror det på LJ DN och CH DN som båda har en stor andel materiella 

processer med författaren som förstadeltagare. Den här kategorin har mer än dubbelt så 

många aktörer som de andra. Näst vanligast är bärare, vilket är förväntat eftersom de 

relationella processerna är näst vanligast. Deltagarrollen utpekad förekommer inte, vilket 

betyder att författaren inte finns i någon identifierande relationell process, utan endast i 

attributiva. Inte heller talare finns med, vilket inte är underligt eftersom kategorin inte 

innehåller några verbala processer. Upplevare är med en gång, alltså förstadeltagaren i en 

mental process. Som andradeltagare finns mål, attribut och fenomen, vilka hör till precis 

samma typer av processer som de roller förstadeltagarna hör till. Sammanlagt finns det sex 

olika deltagarpositioner för författaren i den här kategorin, och tre olika typer av processer. 
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Detta är ganska stor skillnad mot de två tidigare kategorierna med manliga författare där de 

finns med i många fler olika typer av processer och deltagarroller. De andra undersökta 

områdena, typer av processer och deltagarroller, har inte skiljt sig nämnvärt mellan manliga 

författare och kvinnliga, men på detta område syns en skillnad. När författaren är med som 

deltagare finns det för de manliga författarna fler olika typer av första- och andradeltagare än 

det gör för kvinnorna. En förklaring till detta kan vara det isärhållande som Hirdmans 

genussystem bygger på, en idé om kvinnor och män som olika, och där män, i det här fallet 

män som författare, beskrivs på mer varierande och mångsidiga sätt.  

   Sammanfattningsvis är det här en kategori med ett högt antal materiella processer, mycket 

tack vare två av recensionerna. Det får också som konsekvens att antalet aktörer blir högt när 

det gäller deltagarpositioner. Generellt i kategorin kan man se att författaren är ganska central 

i recensionerna, dock förekommer hon i ett begränsat antal deltagarpositioner och inte heller i 

alla typer av processer, eftersom de verbala saknas helt.   

 

5.4 Kvinnliga författare i SvD 
Här presenteras först fördelningen av processer på olika processtyper, sedan presenteras 

deltagarna, och tillslut specifikt författaren som deltagare. 

 

Tabell 10. Fördelning av processer i typer 

Recension 
 

Materiella 
processer 

Mentala 
processer 

Relationella 
processer 

Verbala 
processer 

Totalt 
antal 

LJ SvD  5 1  5  1  12 
IA SvD  5  1  1  1  8 
KN SvD  7  2  8  1  18 
ES SvD 4  1  9  1  15 
MA SvD  12  0 9  0 21 

Totalt 34 5 31 4 74 
      

 

Tabell 10 visar att det finns totalt 74 processer i recensionerna i den här kategorin. Mönstret 

är detsamma som i de två första kategorierna med flest andel materiella och relationella 

processer, nästan lika många av respektive grupp. I den förra kategorin, Kvinnliga författare i 

DN, fanns inga verbala processer alls. Här finns få, det gör det i varje kategori, men ändå fyra 

stycken. En i varje i de fyra första recensionerna. 

• ”De [en referens till romanen och andra romaner med samma tema] påstår alla samma 

sak” 
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• ”Inger Alvén slår ett slag för kulturtanten i sin nya roman, som skildrar fyra personer 

som av olika anledningar åker till Goa.” 

• ”Livet, tycks hon säga, är detsamma var och hur det än utspelar sig.” 

Här är processerna påstår, skildrar och tycks säga. Den fjärde verbala processen, som inte är 

citerad, är också processen skildrar.  

   Variationen på processer är lite större än i den förra kategorin, med fyra recensioner där det 

finns åtminstone en process av varje typ. MA SvD är den enda som inte har varken mentala 

eller verbala processer. IA SvD är en recension med endast 8 processer där Författaren eller 

Romanen är deltagare, vilket är minst antal i hela materialet. Recensionen är ungefär lika lång 

som alla andra, vilket betyder att skribenten har valt att skriva recensionen med stort fokus på 

det som händer i romanen, och mycket lite på författaren och romanen som verk. Det här 

skulle kunna kopplas till resonemanget om att välkända författare är mindre närvarande, 

eftersom Inger Alvén är en svensk författare med lång karriär som många 

litteraturintresserade i Sverige troligtvis är bekanta med.  

 

Tabell 11. Deltagarroller 

Recension 1:a delt. 
Författare 

1:a delt. 
Roman 

1:a delt. 
Annat 

2:a delt. 
Författare  

2:a delt. 
Roman  

2:a delt. 
Annat 

LJ SvD  3 6 3 1 3 8 
IA SvD  2 4 2 1 1 6 
KN SvD  5 8 3 3 5 9 
ES SvD 7 6 2 0 4 10 
MA SvD  8 10 3 2 7 8 

Totalt 25 34 13 7 20 41 
       

 

Tabell 11 visar vad som utgör första- och andradeltagare i recensionerna. I denna kategori, 

precis som i de två första är Romanen den vanligast förekommande förstadeltagaren, och 

Annat som andradeltagare är allra mest frekvent. MA SvD är den recension med flest 

processer totalt, vilket gör det logiskt att det även är den som har flest processer där 

Författaren eller Romanen är förstadeltagare. Annat som förstadeltagare är, liksom tidigare 

kategorier, ganska ovanlig. Detta är inte särskilt oväntat eftersom förstadeltagaren är den som 

processen utgår ifrån, och i en recension innebär det oftast att man vill säga något om 

författaren eller romanen (eller berättelsen), men ibland är det något annat som placeras som 

förstadeltagare. Två exempel från kategorin följer: 

• ”Kristoffer Leandoer har läst en hoppfull roman om håglöshet.” 
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• ”Det som lyfter Linna Johanssons roman stilistiskt” 

Förstadeltagarna i dessa satser är Kristoffer Leandoer och det. Kristoffer Leandoer är namnet 

på recensenten, och recensenterna eller en hypotetisk läsare är en av de vanligaste Annat som 

förstadeltagare, speciellt i mentala processer med processkärnan läsa.  

 

Tabell 12. Författarens roller som första- och andradeltagare 

Deltagarroller Antal 
Aktör 15 
Bärare 7 
Talare 1 

Mål 2 
Attribut 2 
Fenomen 2 
  

 
Tabell 12 visar vilka typer av deltagare som författaren förekommer som, de tre övre är 

förstadeltagare och de tre nedre är andradeltagare. På samma sätt som i tidigare kategorier kan 

man se att aktör är mest frekvent och bärare näst mest, eftersom de materiella och relationella 

processerna är vanligast. I den här kategorin förekommer talaren som förstadeltagare vid ett 

tillfälle, den har varit med i alla kategorier där det finns verbala processer. De positioner 

författaren tar som andradeltagare är mål, attribut och fenomen, vilka är samma som i 

Kvinnliga författare i DN. Mål och attribut hör till materiella respektive relationella 

processer, alltså är det väntat att de ska vara med. Fenomen hör till de mentala processerna, 

och finns med i alla kategorier förutom den första. Sammanlagt finns det sex olika 

deltagarpositioner för författaren i den här kategorin, lika många som i den förra, och alla fyra 

olika typer av processer. Förutom att talare är med här, och inte upplevare, är 

deltagarpositionerna för författaren de exakt samma i båda kategorierna med kvinnliga 

författare. Detta styrker resonemanget som förs i den förra kategorin, om att det finns ett mer 

begränsat utrymme för hur kvinnor framställs som författare.  

   Sammanfattningsvis kan konstateras att den här kategorin innehåller lite färre processer 

totalt än den andra kategorin med kvinnliga författare. Fördelningen av processtyper och 

deltagarroller följer mönstret från de andra kategorierna. I en jämförelse mellan antal 

processer i kategorierna i SvD, syns en tydlig skillnad; i kategorin Kvinnliga författare i SvD 

finns det 74 processer, och i Manliga författare i SvD 106, alltså skiljer det 32 processer 

totalt, till fördel för den manliga kategorin. I DN är skillnaden annorlunda, där den kvinnliga 
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kategorin innehåller 78 processer och den manliga 68, en skillnad på 10 till fördel för den 

kvinnliga kategorin. Detta kan visa på en skillnad i hur de olika tidningarna behandlar män 

och kvinnor olika, dock är det svårt att dra några större slutsatser av det. 

 

5.5 Summering av analys 
I de flesta typer av texter är de materiella processerna vanligast, skriver Holmberg och 

Karlsson (2006:84). Detta stämmer även överens med min undersökning av litteraturkritik. 

Jag har undersökt de processer som involverar författaren, språket eller romanen. Dessa 

processer följer det mönstret. Även om de inte återger ett faktiskt händelseförlopp används de 

för att uttrycka vad eller hur författaren skapat något, sådant som handlar om författarens liv 

eller hur språket i boken vindlar på ett speciellt sätt.  

    Den näst vanligaste typen av processer i mitt material är de relationella. Även detta 

stämmer väl överens med Holmberg och Karlsson som säger att relationella processer är 

vanliga eftersom de ”beskriver, klassificerar, sorterar och etiketterar.” (Holmberg och 

Karlsson 2006:90) Som NE konstaterar är recensioner bedömandets konst, och i den 

bedömning och beskrivning av boken som sker, är relationella processer viktiga. De 

vanligaste fallen av relationella processer är orden är och har.  

   Mentala och verbala processer är mindre vanliga i materialet. Det är sällan författaren 

upplever något, även om det förekommer. Till exempel finns meningen ”Høeg föraktar den 

sortens konventioner” där föraktar blir en mental process. Annars finns de ibland när 

recensenten är förstadeltagare och romanen eller författaren är andradeltagare, som verbet 

läsa, vilket dyker upp då och då. Bland de verbala processerna är det vanligast att de 

realiseras av verbet skildra, men de är också ovanligare i materialet.  

   Totalt visar undersökningen att antal processer är ungefär lika många i tre av kategorierna, 

Kvinnliga författare i DN, Kvinnliga författare i SvD och Manliga författare i DN. Vad gäller 

Manliga författare i SvD finns det i den kategorin väldigt många fler processer än i de andra 

kategorierna, totalt 106. Det betyder att författaren och dess verk är mer närvarande, en 

central del av dessa recensioner, än i de andra. Skillnaden beror inte på att recensionerna är 

längre, vilket skulle kunna vara en förklaring, eftersom dessa recensioner är nästan precis lika 

långa som de i Manliga författare i DN som har 40 processer färre. Det är också svårt att 

förklara detta med att skillnaden skulle ligga i tidningarna, eftersom Kvinnliga författare i 

SvD har nästan 30 processer färre, annars borde även den kategorin ha ett högre antal 

processer.  
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   Med utgångspunkt i Hirdmans genussystem är det intressant att se vilka typer av processer 

som förekommer, och hur författaren är med som deltagare i dessa. Som materialet har visat 

finns det fler olika processer i kategorierna med manliga författare, och även fler olika typer 

av första- och andradeltagare för författaren. Detta gör att de kvinnliga författarna omskrivs 

på ett mer begränsat sätt än de manliga.  

   Dock ska dessa skillnader inte överdrivas. Överlag är de undersökta recensionerna relativt 

jämställda utifrån den transitivitetsanalys som har gjorts. De kvinnliga författarna är med i 

många processer, och därmed närvarande i recensionerna. Exempelvis är den kategori med 

minst antal processer Manliga författare i DN, även om Kvinnliga författare i DN är mindre 

sett till antal tecken. De skillnader som uppdagas, mindre varierade processtyper och typer av 

första- och andradeltagare för författaren, är inget som görs medvetet från recensenternas sida, 

och på inget vis är det lika stor isärhållning som på 1950-talet då Cecil Bødker recenserades. 

Men att det fortfarande finns spår av genussystemet på dagspressens kultursidor är inte helt 

oväntat, med tanke på att det är något som genomsyrar vårt samhälle.  
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6 Diskussion 
Här diskuteras först resultatet, och sedan metoden. Tillslut kommer några förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultatet 
Min hypotes var att genussystemet påverkar vår samtida litteraturkritik. Resultatet av 

undersökningen visar att hypotesen till viss del stämmer, men i mindre utsträckning. Det finns 

ungefär ett lika stort antal processer där kvinnliga och manliga författare närvarar, antingen 

genom sin person eller genom att representeras av romanen eller språket.  

    Resultatet visar dock att det finns situationer där språket skiljer sig åt beroende på om 

författaren är man eller kvinna. Det gäller variationen på vilka processtyper och typer av 

första- och andradeltagare som författarna förekommer som. De manliga författarna 

förekommer som ett större antal olika första- och andradeltagare, och är deltagare i ett större 

antal olika processer. Deras perspektiv kommer fram genom verbala processer där de oftare 

än kvinnliga författare är talare, de upplever saker i recensionerna genom mentala processer 

som upplevare. I relationella processer finns manliga författare med i attributiva, 

identifierande och existerande relationella processer, vilka alla har olika funktioner och 

betydelser. I materiella processer är de manliga författarna flera olika typer av andradeltagare. 

De kvinnliga författarna finns också med som olika första- och andradeltagare, men inte alls i 

samma utsträckning och variation som de manliga. Det ger ett begränsat utrymme för hur de 

kvinnliga författarna beskrivs, hur deras perspektiv framkommer och hur pass viktiga och 

centrala de är för recensionen. Det betyder alltså att vi kan se genussystemets isärhållande 

även i dessa recensioner. Isärhållandet finns överallt, skriver Hirdman (1988:9–10), i 

föreställningen om manligt och kvinnligt. Så gör även normen om mannen som överordnad, 

som legitimeras genom isärhållandet. Att en författare förekommer i fler olika situationer får 

ses som något positivt för denne, då författaren levandegörs och det skapas större intresse hos 

läsarna. Variationen går också att se utifrån Hirdmans resonemang om frihet och längtan. Där 

begränsas kvinnorna av männens frihet, medan för männen hjälper kvinnorna dem att uppnå 

frihet. Samma mönster går att skönja i den här undersökningen, där en manlig författare ges 

mer frihet och varierat utrymme än en kvinnlig författare som begränsas mer.  

   Det finns en del andra skillnader i resultatet som är svårare att förklara med hjälp av 

transitivitetsanalysen och genussystemet. T.ex. finns det en skillnad i antal processer hos de 

båda tidningarna. I kategorierna manliga författare och kvinnliga författare i SvD var det stor 
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skillnad mellan antalet processer som överhuvudtaget var med i analysen, 34 totalt, med 

majoriteten av dem hos de manliga författarna. I DN var skillnaden endast 10 processer, där 

majoritet var hos de kvinnliga författarna. Sett till att kategorin med kvinnliga författare i DN 

har ca 1000 ord färre än den manliga kategorin i samma tidning, blir skillnaden där ännu 

större. Hur det kommer sig att det är så pass stor skillnad mellan antal processer i tidningarna 

är inte självklart. Det är svårt att argumentera för att det skulle råda ett visst stilideal på de 

olika tidningarna som påverkar recensenterna, med hur pass mycket man vanligtvis väljer att 

centrera berättelsen eller författaren i recensionen, eftersom tre av kategorierna har ganska 

jämn fördelning av processer. Kategorin Manliga författare i SvD är den som sticker ut, med 

ett högt antal.  

   Anmärkningsvärt är också hur vissa enstaka recensioner har så väldigt många fler processer 

än andra. Här gäller detsamma som i resonemanget om kategorierna, det är svårt att spekulera 

kring vad det beror på, utifrån min metod. En faktor som inte tas upp i min undersökning, 

men som skulle kunna vara intressant att vidare studera, är recensenten. I kategorin Kvinnliga 

författare i DN finns recensionerna ES DN och MA DN, två recensioner med få processer. 

Det är även de två kortaste recensionerna totalt, och är de som gör att den här kategorin är 

kortare än de andra. Dessa två recensioner är skrivna av samma recensent, vilket kan spela 

roll i hur de utformats, men det är också svårt att bekräfta en sådan skillnad med hjälp av 

transitivitetsanalysen.  

   Hohl (2014) och Samuelsson (2013) visar att recensenter oftast recenserar böcker av 

författare med samma kön som dem själva. Tendenser till detta finns även i mitt material, men 

är inget som tagits hänsyn till i analysen. Utifrån genussystemet går det dock att se 

isärhållandet tydligt. Det är till största del de manliga recensenterna som upprätthåller det, det 

är de som i mycket mindre utsträckning recenserar kvinnor, medan de kvinnliga recensenterna 

recenserar både män och kvinnor och därmed strävar mot en upplösning av isärhållandet. Att 

männen är väktarna som håller fast vid systemet kan förklaras av att det är den som är i 

maktposition, högst upp i hierarkin, som har mest att förlora på att systemet skulle upplösas.  

   Slutsatsen av min undersökning är att de skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

författarna som finns är relativt små, om än existerande. Min och de tidigare nämnda 

undersökningarna visar att sedan 1830-talet har jämställdheten inom litteraturkritiken stadigt 

gått framåt, något som även följer samhällsutvecklingen.  
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6.2 Diskussion av metod 
Valet av en transitivitetsanalys motiveras av metodens fördelar då den uppmärksammar det 

som skribenten av en text gör genom sina språkliga val, ofta omedvetet, och vad detta kan få 

för konsekvenser. Den passar bra på en undersökning som denna med syfte att hitta eventuella 

underliggande maktaspekter. En transitivitetsanalys är en kvantitativ metod och texterna 

studeras närgående, och tolkas. Detta kan leda till problem i vissa situationer då flera 

tolkningsmöjligheter uppstår, och där en annan person eventuellt skulle göra en annan 

bedömning. Men genom att vara konsekvent och motivera sina val är det ändå en bra metod 

som kan visa på intressanta resultat. 

 

6.3 Vidare forskning 
I mitt användande av transitivitetsanalysen sätts fokus på de situationer där författaren 

förekommer. Detta gör att eventuella skillnader i hur romanens berättelse eller karaktärerna 

framställs inte finns med i resultatet. När romaner recenseras lägger recensenten även mycket 

fokus på den delen, ibland mer än på författaren, och en studie med en sådan aspekt skulle 

kunna visa på andra resultat än min. 

   Som nämns ovan är också recensenterna en viktig del av recensionerna, och en studie med 

dessa i fokus skulle kunna vara intressant. Utifrån ett genusperspektiv skulle kunna 

undersökas om kvinnliga och manliga recensenter recenserar kvinnliga och manliga författare 

olika.  

   Även en studie som går djupare in på att jämföra olika tidningar och andra mediers 

litteraturkritik ur ett genusperspektiv vore intressant, och skulle kunna komplettera resultaten i 

min egen.  
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