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Abstract 
 
Kritiken och verkligheten söker utröna skillnader datorspelskritik och litteraturkritik emellan. Mina tankar 

rörande de två områdena kretsade till en början kring att litteraturkritiken tilläts röra sig mer fritt 

mellan olika kulturella sfärer medan datorspelskritiken mer hängav sig åt en yngre målgrupp utan 

referenser till andra kulturyttringar.  

 

För att undersöka detta har jag gjort en diskuskursanalytisk undersökning efter van Dijks modell. 

Undersökningen inkluderar tolv analysenheter; tre böcker och tre spel. Varje verk har analyserats två 

gånger då jag analyserat recensioner från två olika tidningar (DN och SvD) för att komma än djupare 

i mina analyser kring hur aktuella böcker och spel behandlats. För att få spelen och böckerna något 

sånär jämförbara har jag ställt upp ett antal kriterier, där ett av de mer centrala är att samtliga verk har 

varit ett av de mest sålda verken ett givet år (2007-2009). Det är alltså "storsäljare" jag tittar på, i 

hopp om att de representerar de mest populära verken inom sitt fält. 

 

För att göra denna undersökning och göra dessa jämförelser har jag utgått från Pierre Bourdieus 

begrepp "sociala fält" för att kunna bedöma när en recension lämnar sitt eget fält och äntrar ett 

annat. Detta begrepp är flexibelt så till vida att litteratur exempelvis kan anses vara ett fält, medan en 

nedskalning kan innebära att svensk feministlitteratur är ett annat, "mindre" fält. För att ytterligare 

närma mig kritikens, recensionens och värderingens värld har jag använt mig av Tomas Forser 

redogörelser och forskning kring vad dessa begrepp innebär. Jag har plockat ut ett antal, för 

uppsatsen, intressanta termer ur hans forskning för att konkretisera vissa delar av min teoretiska ram. 

Mina föreställningar om att litteraturartiklarna skulle inkludera långt fler referenser till andra sociala 

fält stämde inte helt och hållet, då vissa datorspelsartiklar var fullproppade med desamma. Däremot 

kom jag fram till att samtliga böcker anses säga något om verkligheten eller samhället, medan 

datorspelen aldrig antogs göra det.  
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1. Inledning 
 
Varför säger böcker så mycket om världen och datorspel så lite?  

 

Jag kommer att analysera litteraturkritik och datorspelskritik. Det är redan på förhand lätt att gissa sig 

till att dessa två är närmast väsensskilda på fler än ett sätt. Generell status, omfattning, plats i 

tidningen (för det är dagstidningar jag kommer att hämta texterna ifrån) och lexikal stil väntar jag mig 

kommer skilja sig åt markant.  

   

Min ingång till detta var en datorspelsrecension som skrev för ett antal år sedan av Peter Englund. 

Att en person med sådan skyhög status, ett enormt kulturellt kapital, inom akademiker- och 

litteraturvärlden skriver en datorspelsrecension hör inte till vanligheterna. Bara detta fick mig alltså 

att inse vilka enorma skillnader som måste finnas för att jag skulle rycka till bara av att se denna 

byline. Texten jämförde spelet med exempelvis kopparstick och även detta kändes mycket 

främmande. Det kändes som om jag läste en litteraturrecension när det utan tvekan ändå på ett 

spännande vis beskrev ett datorspel.  

  

Detta för mig in på Bourdieus sociala fält. Vad definierar sociala fält och vad händer om man 

applicerar ett fälts mekanismer på en text som ligger inom ett annat fält? Kritik kan givetvis ses som 

ett fält i sig, men datorspelskritik och litteraturkritik kan också med lätthet ses som två distinkta fält. 
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2. Syfte 
 
Jag vill med min uppsats jämföra och kontrastera datorspelskritik med litteraturkritik. Jag vill på detta 

sätt utröna eventuella skillnader dessa två kritikområden emellan och därmed beskriva huruvida det 

föreligger några skillnader i synen på datorspel och litteratur som konstnärliga verk och kommersiella 

produkter. 

 

Litteraturkritik är mycket gammal medan datorspelskritik av förklarliga skäl inte är det. 

Datorspelskritiken har dock fått komma in i finrummet kulturdelen i många svenska dagstidningar. 

Detta kan dock, kanske cyniskt, kontras genom att påpeka att kultursidorna många gånger integrerats 

med nöjessidorna. Datorspelen har kanske inte i alla fall tagit sig in i finrummen för egen maskin. 

Oavsett hur det ligger till med den saken är jag ute efter att utreda huruvida litteraturkritiken och 

datorspelskritiken som sociala fält har olika tilltal, olika referensramar och referenssystem och hur 

mycket/ofta fältet tillåts interagera med utomstående fält. 

 

Tillåts exempelvis litteraturkritiken referera till andra sociala fält, typ mode eller historia eller 

vetenskap, medan datorspelskritiken är mer inhägnad och egen? Har datorspelskritiken ett annat 

tilltal, kanske ett mindre komplext språk för en yngre publik? Framträder någonsin en upphovsman 

bakom ett datorspel? Alltså, finns det auteurer inom datorspelsbranschen liksom man inom kritiken 

ofta lyfter fram sådana inom film och teater? 

 

För att definiera texterna jag kommer att analysera som sociala fält och komma fram till svar på de 

frågeställningar jag har kommer jag att använda mig av diskursanalys enligt van Dijks modell.  

 

Min uppsats söker finna tendenser inom kritiken, inga fakta. Det går således inte att generalisera 

mina resultat, men däremot kan man se analysen som ett stickprov för hur skillnader dessa två 

kritikfält emellan kan te sig. 
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3. Frågeställningar 
 

- Skiljer sig datorspelskritikens språk och tema från litteraturkritikens?  

- På vad vis skiljer datorspels- och litteraturkritik sig åt gällande referenser och jämförelser till 

andra sociala fält? 
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4. Material, urval och avgränsning 
 

Tidningar 

Jag utgår från två morgontidningar för att finna texter. Jag utesluter nischade tidningar då de helt kan 

uppgå i sitt eget fält medan datorspelen och litteraturen, åtminstone fysiskt, får dela på platsen i 

morgontidningarnas kultursidor. 

 

Jag har valt de två Stockholmsbaserade tidningarna Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet 

(SvD). Min ursprungliga tanke var att använda mig av de två största morgontidningarna i Sverige 

men Göteborgsposten (som är den näst största) har ingen spelsektion varför SvD i egenskap av 

nummer tre kommer att användas. 

 

Jag använder mig av två dagstidningar för att få något bättre spridning och för att lättare kunna se 

eventuella tendenser för hur datorspel respektive litteratur behandlas i kritiken. Mitt syfte är först och 

främst att jämföra datorspelsrecensioner med litteraturrecensioner, inte att jämföra de två 

tidningarnas kulturredaktioner. Det är dock mycket möjligt att jag kommer att hitta skillnader här 

också, SvD är ju en kulturkonservativ tidning, men detta är alltså inte mer än eventuella noteringar. 

 

Målgrupp 

Jag riktar in mig på kategorin vuxen. Inom litteraturkritiken innebär det kritik/recensioner som inte 

är märkta med "ungdom" eller "barn”. Gällande datorspel blir denna kategorisering svårare.  

 

Det system för åldersrekommendationer som tillämpas i Sverige är det Europeiska PEGI (Pan 

European Game Information). De ålderskategorier som används är 3+, 7+, 12+, 16+, 18+. Utöver 

åldersrekommendationen återfinns på de märkta spelen också symboler som visar på om spelet 

innehåller ”Våld”, ”Grovt språk”, ”Skräck”, ”Sex”, ”Droger”, ”Diskriminering”, ”Spel om pengar” 

och ”Online game” (detta innebär att spelet kräver internetuppkoppling). 

 

Det finns alltså inga märkningar för att markera ett spels komplexitet. Ett spel såsom Football Manager 
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2011, vilket måste beskrivas som otroligt komplext och djupt, har den lägsta 

åldersrekommendationen 3+ eftersom att spelet inte innehåller annat än statistik och information 

som rör fotboll. En treåring skulle uppenbarligen aldrig klara av ett spel som detta (även om barnet i 

fråga kunde läsa). 

 

Ett spel som saknar sex, våld och droger kan självklart vara ämnat för vuxna, trots att åldersgränsen 

alltså kanske skulle landa på 3+. 

 

Om något eller några av de spel jag finner via min avgränsning skulle visa sig ligga under 

åldersgränsen 18+ (alltså myndig, vuxen) kommer jag att göra en avvägning kring om spelet kan 

anses vara för vuxna eller ej. 

 

Genre/Typ 

För att få texterna jag analyserar så ”jämbördiga” och därmed jämförliga som möjligt så kommer jag 

också att avgränsa mig efter genre och typ. Rörande litteraturen innebär detta att jag bara kommer att 

analysera texter som behandlar prosa/fiktion vilket alltså inkluderar romaner och novellsamlingar. 

 

För datorspel gäller en liknande bedömning då jag kommer att exkludera spel som betecknas som 

simulatorer eller inlärningsspel/program. Jag vill alltså åt spel med manus, berättande verk. 

 

Datorspel innebär i denna uppsats spel också på vissa andra plattformar (tv-spelskonsolerna Xbox360 

och Playstation3). Ibland skrivs detta dataspel men i min uppsats står det alltså datorspel. Spelen, 

oavsett plattform, måste stämma in på övriga kriterier. 

 

Val av recensioner 

För enkelhetens och transparensens skull har jag valt att titta på de spel och böcker som sålt bäst. 

Detta gör jag med hjälp av Dataspelsbranschens och Svensk Bokhandels olika rapporter. Jag 

kommer att titta på recensioner från 2007, 2008 och 2009 utifrån deras årslistor.  

 

Jag kommer att utesluta spel och böcker om recensionerna är för korta. Jag kommer också att 



V11JKand    Jim Jonson 

JMK, Stockholms Universitet    Handledare: Jörgen Skågeby 

  9 

utesluta spel som är expansioner, alltså tilläggspaket till ett redan existerande spel, på grund av att det 

inte är ett eget verk som recenseras utan en del av ett sådant. 

 

I vissa fall är det möjligt att ett spel eller en bok dykt upp på bästsäljarlistan ett eller flera år efter det 

att produkten recenserades. Ett datorspel skulle kunna ha släppts 2004 men dykt upp på 2007 års 

lista på grund av att den sålt bra. I fall som dessa kommer recensionerna att tas med ändå, då det inte 

är årtalen i sig som är viktiga utan att spelen eller böckerna har varit populära på senare tid. 
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5. Teori 
 
I denna uppsats används ett antal teoretiska verktyg för att konkretisera, underlätta för och diskutera 

kring kontrasteringen mellan litteraturrecensioner och datorspelsrecensioner. Grunden i denna 

uppsats läggs av Pierre Bourdieu, framför allt med hjälp av begreppen sociala fält, konsekrering och 

med lite mindre tonvikt kulturellt kapital.  

 

Andra begrepp är deriverade framför allt från Tomas Forser; intimisering och externa skäl. Denna 

avdelning söker förklara dessa begrepp samt vad en recension består av och hur den värderar ett 

verk. 

 

Vad är en recension? 

En recension är en text om en annan text (Forser 2005:17). Ett datorspel kan ses som text, liksom en 

balett. Historiskt har litteraturkritiken stått för förtydligande av epoker, vad som konstituerat detta 

och vilka strömningar som lett till vad. Kritiken väljer ju ut vad som är viktigt, vad som ska 

recenseras och kritiseras och lyfter därmed fram den kultur som anses vara viktig nog att tas upp 

(Forser 2005:09). 

 

Viktig, eller säljande nog. 

 

Recensenten är den som först kunnat sätta sin prägel på ett verk genom sitt tyckande och 

värderande. ”Recensionen står i främsta ledet när det gäller att möta den nya litteraturen. Ofta är han 

eller hon den första läsaren när verket väl lämnat intimsfären och produktionssystemet. Recensionen 

är mestadels den enda skriftliga källan som berättar om hur en läsare har försökt förstå, tillägna sig 

och kritiskt värdera ett diktverk” (Forser 2005:09). 

 

Huruvida detta stämmer eller ej går att diskutera i ett samhälle av internetläckor (böcker läcker också 

i pdf-filer) och tyckandebloggar. Däremot tycks Forser ha en poäng gällande recensenten som den 

skriftliga källan på ett tyckande. Exempelvis bloggar kan givetvis också antas vara sådana, men 
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dagspressens professionella recensenter har inte bara generellt större spridning utan också högre 

status – större kulturellt kapital. Om inte det så är det åtminstone tryckt. 

 

Intimisering 

Om internet påverkar recensenterna skulle de kunna ses som ett hot mot kritiken. Men detta ”hot” 

återfinns också inom själva kritiken, hos dagspressen. Forser pekar på ett ökande av författarporträtt, 

reportage och förhandsintervjuer som tar plats på bekostnad av kritiken/recensionerna (Forser 

2005:12). Forser skriver att ”avståndsbedömningar av litterära texter får maka på sig och ge plats för 

intimiserande författarporträtt.” Jag kommer att använda mig av begreppet intimiserande. 

 

Intimiserande innebär alltså ett närmande av författaren som person. Jag kommer att ta detta i 

beaktande i mina analyser för att se i vilken mån författaren/upphovsmännen får ta plats i egenskap 

av personer/grupper. 

 

Värdering och externa skäl 

Enligt Forser värderar kritikern verket som ska kritiseras utifrån föreställningar om vad ett (visst) 

litterärt verk bör vara och vad hon eller han vill att det ska vara (Forser 2005:113). ”Gilla-faktorn” 

återfinns också, den så kallade magkänslan, där det enligt Forser mer eller mindre är bortkastat med 

en estetisk argumentation då denna primitiva uppskattning kommer att kvarstå (Forser 2005:118) 

 

Värderingen tar estetiska faktorer i beaktande men också ”externa skäl” där intellektuella, moraliska 

och/eller politiska kvaliteter bestämmer värdet av verket i fråga. Detta skulle kunna innebär att en illa 

skriven bok blir nedskriven av en recensent på grund av just detta men hyllad av en annan recensent 

på grund av dess moraliska eller politiska budskap. 

 

Mer specifikt om litteraturen skriver Forser att den ”… insisterar på dialog om världsbilder, ställer 

problem under debatt och hävdar skönhetsvärden” (Forser 2005:113). Detta kan ses som en sorts 

avcheckningslista. Det här är vad litteratur kan eller till och med bör vara. Jag kommer att använda 

denna lista för att se om recensionerna i min analys har samma förhållningssätt till litteraturen. Detta 

kommer också att utgöra en fond för min kontrastering av dessa recensioner mot 
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datorspelsrecensionerna. 

 

Konsekrering 

Konsekrering är ett begrepp som innebär ett upphöjande genom jämförande. I en recension av en 

debutroman skulle artikelförfattaren till exempel kunna skriva ”den nya Strindberg!”. Genom att sätta 

debutanten i samma kontext som en vedertaget stor och inflytelserik författare höjs automatiskt 

debutanten i status. 

 

Ett äventyrsdatorspel skulle kunna beskrivas som ”lika bra som Grim Fandango” (datorspel från 90-

talet som ideligen kommer högt eller högst upp på bästa spellistor). Svenska PCGamer har flera 

gånger utnämnt det till världens bästa spel genom tiderna). Detta innebär dels att man får ett hum 

om spelet som recenseras, förutsatt att man känner till Grim Fandango, dels att det recenserade spelet 

förhöjs av att nämnas i samma sammanhang som ett så välrenommerat spel. 

 

Sociala fält 

För att kunna dela upp litteraturkritik och datorspelskritik måste det till ett system. Litteraturkritiken 

beskriver litteratur och datorspelskritiken datorspel. Men för att kunna besvara vad som egentligen 

skiljer dem åt krävs alltså ett system. 

 

Jag kommer att begagna mig av Pierre Bourdieus begrepp sociala fält för att kunna göra två 

huvudsakliga bedömningar. Den första, och största, frågan är vad som egentligen konstituerar 

litteratur- respektive datorspelskritik utöver dess ytliga attribut (rubrik och fysisk plats på webben 

eller i tidning i princip). Den andra bedömningen gäller när recensionerna går utanför sitt sociala fält, 

in i hur många andra kulturella sfärer dess tentakler sträcker sig.  

 

 Vad är ett socialt fält?  

Ett socialt fält kan sägas vara ett område i samhället som konstruerat sina egna lagar och regler. 

Politik kan sägas vara ett socialt fält, liksom sociologi eller en viss typ av mode. För att något ska 

kunna uppfattas som ett socialt fält måste det ha specifika egenskaper, något som gör det distinkt 

(Bourdieu 1984:131).  
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Bourdieu anger som exempel politik som ett socialt fält med tydliga regelverk för hur detta fält ska 

fungera. Politikens regelverk, partisystem och så vidare skapar en mindre värld, en så att säga 

självständig värld inuti den större världen (Benson & Neveu 2005:32). Politiken som socialt fält, eller 

mikrokosm, är alltså en egen mindre värld det makrokosm som utgörs av en annan konstruktion - 

hela samhället.  

  

Ett socialt fält är aldrig helt autonomt. ”Fält kan (…) definieras som ett system av relationer mellan 

positioner. Med socialt fält (…) avser Bourdieu ett föränderligt område i samhället där människor 

och institutioner strider om något de har gemensamt.” (Broady 1998:14) 

 

Det sociala fältet är en del av ett sammanhang. 

 

Även om politik är ett socialt fält ser det ju uppenbarligen inte likadant ut överallt i världen. Varje fält 

har som sagt vissa specifika egenskaper, men det finns variabler som gör att man kan gå ned på en 

lägre nivå (Bourdieu 1984: 131). Sverige har ett politiskt socialt fält medan Frankrike har ett annat. 

Dessa två fält är en del av det politiska fältet men är ändå särskilda. Det finns många variabler som 

kan särskilja olika fält (inom samma fält) från varandra och den enklaste i detta fall skulle vara 

variabeln nation.  

  

Bourdieu går också ned på individnivå när han skriver att "Alla människor som är engagerade i ett 

fält har ett visst antal fundamentala intressen gemensamt, dvs. allt som är knutet till fältets själva 

existens" (Bourdieu 1984:133). De största av motståndare har alltså också enormt mycket 

gemensamt. Politiska antagonister använder sig ju av samma redskap för att bräcka varandra. 

  

Bourdieu skriver visserligen att det finns generella lager inom varje fält och att olika fält har 

"oföränderliga verksamhetslagar" (Bourdieu 1984:131) men menar samtidigt på att det inom alla fält 

pågår en kamp, exempelvis mellan nykomlingen och den dominerande kraften (Bourdieu 1984:132). 

Uttryckt i ett exempel skulle detta kunna innebära "nya" forskare som i och för sig verkar inom den 

akademiska arenan (fältet) men kommer med nya synsätt - detta innebär att det vetenskapliga fältet 
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fortfarande är det vetenskapliga fältet men att det eventuellt genomgått ett paradigmskifte. 

Vetenskapens generella lagar är alltså fortfarande desamma men inom detta mikrokosm har något 

skett. De nya och gamla i det enkla exemplet ovan slåss alltså om samma vinster och samma 

intressen men skiljer sig åt i perspektiv, metod och så vidare. Bourdieu beskriver det "man kan inte få 

fart på en filosof genom att locka honom med geografiska vinster".  

  

 Hur fungerar sociala fält i praktiken? 

Ett socialt fält är alltså en värld för sig. Donald Broady definierar det som ”ett fält är ett system av 

relationer mellan positioner besatta av människor och institutioner som strider om något för dem 

gemensamt” (Broady 1998:11). 

 

Om man ser konst (tänk måleri, skulptur) som ett fält inkluderar detta fält gallerister, kritiker, 

konsthistoriker, konstnärer med flera. Fältet inkluderar också institutioner typ konstmuseer och 

konstskolor. Enligt Broady utgör detta fälts strid definitionen av vad konst är och vad värdefull konst 

är samt auktoriteten att uttala sig om konstnärliga värden. 

 

Varför är då tyckarna så viktiga inom ett fält såsom litteraturens? Jo, dessa kulturellt betingade och 

konstnärliga fälten är i behov av ”inrättningar som hallstämplar verken och författarna” (Broady 

1998:14) – så kallade konsekrationsinstanser. Dessa är förmögna att konsekrera ett verk och påtala 

för hela fältet och samhället att något är bra. Konsekrationsinstanser kan enligt Broady inom 

litteraturen vara kritikerna, högt ansedda förlag och litteraturvetare. 

 

 Journalistik som socialt fält 

Journalistiken har alltid varit hotat som autonomt fält (Benson & Neuve 2005:49-50). De komplexa 

beroendeställningar journalistiken har innebär per definition att journalister ”rent strukturellt är 

dömda att inte vara oberoende”. 

 

Enligt Bourdieu kan dock total autonomi leda till en form av egoism (Benson & Neuve 2005:218), 

alltså att man blir mer intresserad av fältets egna intressen och att man blir mer inåtvänd. Det 

journalistiska fältet är ju också en konstruktion. Dessa innebär att t.ex. nyhetsvärdering är en flytande 
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men ändå relativt uniform konstruktion. Detta bör även gälla för kritiken ty många recension följer 

ungefär samma mönster.  

 

Att journalistiken inte är autonom innebär dock inte att journalisten alltid är konform. Jag kommer 

att se varje recension som en egen enhet och sedan försöka utröna vad som eventuellt gör att 

litteraturkritiken utgör ett annat fält än datorspelskritiken. 
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6. Metod 
 
Med utgångspunkt sociala fält och konsekrering som centrala begrepp för min teori skall jag 

diskursivt analysera de texter jag valt ut. Detta gör jag utifrån van Dijks diskursanalytiska verktyg. 

Dessa verktyg är i huvudsak uppdelade i två delar; makro- och mikronivå. I mina analyser kommer 

jag att, under varje recension, dela upp mina analyser i Makronivå, Mikronivå och Analys. Denna 

uppdelning tjänar till att konkret och direkt analysera den faktiska texten på de två olika nivåerna, för 

att sedan, under Analys, kunna applicera teori samt kunna diskutera och sammanfatta varje 

textanalys. Detta för ökad transparens och minskad förvirring. 

 

Makroanalys 

Analys på makronivå inkluderar en tematisk och en schematisk analys. Dessa analyser är strukturella 

och ger mig generella svar på en text uppbyggnad och inriktning.  

 

Gällande tema kan detta innebära att jag kan skönja vad som anses bärande för en viss text, vad som 

förmedlas via rubrik, nedryckare, ingress och eventuell bild. Kort sagt så kommer den tematiska 

analysen att ge mig en tydligare bild av hur man "säljer in" en artikel och om detta skiljer sig åt 

litteraturen och datorspelen emellan. Ett konkret exempel skulle kunna vara: används elitperson 

oftare inom litteraturkritiken än inom datorspelsditot (i rubriken eller nedryckaren)? 

 

Den schematiska analysen syftar till att bryta upp texterna för att se vad som agerar verklighet - hur 

något berättas. I mitt fall skulle detta kunna bli komplicerat då van Dijk avser nyhetsartiklar för 

denna typ av analys. Kritik är ju ofta inte alls bundna till en viss form på det vis nyhetstexter är. Den 

schematiska analysen kommer att gå ut på att se hur man strukturerat texterna efter verket man 

behandlar. Alltså, i vilken mån verket/upphovsmannen är huvudfokus för texten och vilken 

roll/kontext verket sätts in i. 

 

Den tematiska och schematiska analysen är alltså övergripande och syftar till att få fram en 

övergripande koll på hur de olika texterna presenteras. Dessa två analyser kommer båda att gå under 
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rubriken Makroanalys och är i den månen hopslagna. 

 

Mikroanalys 

Mikroanalysen är mer konkret och i viss mån mindre tolkande. En av de allra viktigaste punkterna 

för min uppsats återfinns här; den lexikala stilen. Hur skribenten har skrivit texten och om den ena 

typen av text är mer komplicerad än den andra. Om ovanligare eller mer komplexa begrepp används 

för att beskriva litteraturen i jämförelse med datorspelen och om man kan urskönja en yngre 

målgrupp inom datorspelskritiken. 

 

van Dijk bifogar fler nyttiga verktyg inom mikroanalysen men liksom på den makroanalytiska nivån 

kommer jag att slå ihop dessa till en mikroanalytisk avdelning. Detta på grund av att de olika 

verktygen och begreppen går in i varandra på ett sätt som visserligen är mycket verkningsfullt, men 

också så att en uppstyckning skulle göra mina analyser förvirrande. Dessa verktyg inkluderar hur som 

helst "närvarande implikation" som innebär att jag kan identifiera "överflödig" information. Detta är 

ju svårt att bedöma inom kritik men jag hoppas att detta ska ge mig tydliga bilder av hur litteratur 

respektive datorspel som sociala fält uppfattas. Ett annat verktyg är närvarande och implicit 

information. Är litteraturen, liksom exempelvis sportjournalistik, exkluderande i det att den 

förutsätter förkunskaper medan datorspelen inte gör det i och med att det är ett nytt medium. Skiljer 

sig detta åt mellan dagstidningarnas datorspelsförmedling och branschtidningarnas? 

 

För att bättre förklara hela den analyserade textens mening kommer jag också att använda mig av 

begreppen global och lokal koherens. Den globala koherensen är textens allomfattande mening. 

Detta ska inte förvirras med textens tema, som visar textens "sälj" och medvetna budskap. Den 

globala koherensen tar fasta på hela artikeln och vad skribenten förmedlar med hela texten (medvetet 

eller ej). Den lokala koherensen är de byggstenar som skapar den globala koherensen, alltså vad som 

konstruerar denna allomfattande mening. Här kommer artiklarnas strukturer att utförligt förklaras. 
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Struktur 

Makroanalysen är alltså mer övergripande och tolkande, medan mikroanalysen syftar till att 

identifiera markörer (ord, formuleringar) och mer konkret analysera textmassorna och hur de 

beskriver verken och verkligheten. 

 

Analyserna kommer att delas upp i två huvudavdelningar, datorspelsrecensioner och 

litteraturrecensioner. Recensionerna analyseras alla enligt samma givna mönster: 

 

Rubrik: 

Beskrivning: 

Makroanalys: 

Mikroanalys: 

Analys: 

 

Bild och bildtext inkluderas inte i denna mall då inte alla recensioner har med dessa element. 

Däremot kommer de att tas upp när de finns. 

 

Problem 

Även om van Dijks diskursanalytiska modell främst är avsedd för nyhetstexter ser jag inga problem 

med att tillämpa hans verktyg även på åsiktsbaserad journalistik, alltså kritik, så länge som jag är 

medveten om nackdelarna. Dessa nackdelar har jag parerat för att anpassa modellen till recensioner 

(se metoddelen). 

 

Även om det alltså finns vissa små inkompabiliteter mellan van Dijks metod och det som ska 

analyseras så är dessa överkomliga. 
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7. Resultat och Analys 
 

Nedan följer analyserna av de tolv recensionerna som ingår i uppsatsen. Denna sektion är indelad i 

tre avdelningar: Litteraturrecensioner, datorspelsrecensioner och slutligen en samlad analys. 

 

 

7a. Litteratur 

 

Den orolige mannen, SvD 

Rubrik: Taffligt skrivet av den svenska deckarkungen 

 

Beskrivning: Recension av Mankells roman Den orolige mannen som är den senaste i raden berättelser 

om karaktären Kurt Wallander, polis. Recensionen är kritisk och åberopar dåligt språk och ett manus 

som inte är särskilt trovärdigt. Texten är bitvis raljerande för att förstärka de klyschor läsare av 

boken, enligt artikelförfattaren, bombarderas med vid läsning av Den orolige mannen. 

 

Makroanalys: Artikelns tema är att den mycket kände svenska författaren Henning Mankell 

("deckarkungen") har skrivit en dålig bok i sin kanske mest kända romansvit. Efter ett uppehåll på 10 

år är polisen Kurt Wallander tillbaka, vilket i artikeln möts med stor skepsis.  Kontexten är rätt och 

slätt Henning Mankells författarskap och inflytande på deckargenren. Temat bärs upp av de två 

konstateranden recensenten kommer med; en så erfaren författare som Mankell borde inte skriva 

dåligt (hans stil är som en nybörjares, även om intrigen är spännande) och Mankell som 

återuppfinnare av den en gång döende svenska deckaren men nu kanske på dekis.  

 

Det finns tre potentiella huvudpersoner; själva boken, författaren Henning Mankell och karaktären 

Kurt Wallander. Handlingen förklaras relativt korthugget och ointresserat, istället läggs mycket kraft 

på att visa upp vilket dåligt språk som bygger upp boken. Författaren och karaktären (Wallander) bär 

båda på ett stort kändisskap, recensenten skriver uttryckligen att Mankell är eller var bäst (utöver 

rubrikens "kung") och att Wallander är en sliten person, "som vanligt", bör vi alltså vara förtrogna 
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med. 

 

Mikroanalys: Den allomfattande meningen kan sägas vara både en hyllning och en sågning. Boken 

som recenseras är dålig enligt recensenten, med adjektiv som "tafflig" och meningar som 

"Upprepningarna, klichéerna och övertydligheterna duggar tätt, pinsamt tätt". Det är samtidigt något 

av en hyllning av författaren som i rubriken kallas "deckarkung". I det näst sista stycket förklarar 

recensenten att "Mankell var vägröjaren som återuppfann den döende svenska kriminalromanen, och 

utan honom hade den svenska deckarboomen aldrig kunnat äga rum". Artikeln kan delas upp i tre 

delar där den inledande förklarar att författare Mankell gjort ett dåligt jobb, mittendelen förklarar 

huvudkaraktären Wallander och hans situation (alltså bokens berättelse) och den avslutande delen 

handlar återigen om författaren och om hans beslut att skriva en ny bok om Wallander. 

 

Recensenten förklarar i regel de namn och företeelser som tas upp, även om förklaringarna med 

formuleringar med "som vanligt" låter oss förstå att vi som läsare redan bör känna till detta. Det 

förstärker också känslan av att detta (författarskapet, Wallander-sviten) är något nästan monumentalt. 

Recensenten citerar bokens baksidestext för att snabbt kunna förklara bokens intrig och förklara hur 

dålig den är ("Och mitt i denna osannolika härva återträffar vi som vanligt luggslitne Wallander"). I 

ett av citaten beskrivs denna romans berättelse som "mångdubbelt allvarligare än 

Wennerströmsfären" och där tappar recensenten för första gången artikelläsaren som inte har 

förförståelse för denna Mankells värld. Vad denna "Wennerströmsfären" är kan vi bara gissa. Kanske 

är det något som hänt i verkligheten, kanske är det en antagonistisk grupp. 

 

Analys: Det står helt klart att recensenten på något vis respekterar författaren. Kanske är recensenten 

så tydlig med detta för att så att säga gardera sig i och med sin sågning av denna bok, kanske är 

recensenten så tydlig för att inte dra skam över de tidigare böckerna om Kurt Wallander eller kanske 

görs detta för att sågningen skall bli desto mer verkningsfull.  

 

Trots att artikeln gör gällande att Mankell och även Wallander bör vara vida kända så förklaras ändå 

nästan allting. Detta kan dock sägas vara lätt gjort då väldigt få namn och titlar dyker upp samtidigt 

som referenserna lyser med sin totala frånvaro. Mankell konsekrerar sig själv. 
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Den orolige mannen, DN 

Rubrik: Som titel 

 

Beskrivning: En negativ recension av en i recensentens tycke uttjatad romankaraktär. Fokuserar 

starkt på denna huvudkaraktär, Wallander, och konstaterar att även författaren själv verkar trött på 

det hela. 

 

Makroanalys: Temat är här huvudkaraktären kommissarie Kurt Wallander. Han verkar av artikeln att 

döma inte behöva någon närmare presentation och det är kring honom och hans utveckling artikeln 

rör sig. Schematiskt bärs huvudperson Wallander upp genom vad Wallander som karaktär har varit, 

vad Wallander har varit för författare Mankell, vad Wallander är för läsarna och vad Wallander är nu, 

i Den orolige mannen. Kontexten är Wallander-världen helt enkelt. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen säger ”sluta upp att skriva dessa böcker”. Den här meningen 

byggs upp av stycken som beskriver Wallander som en karaktär med innehållslöst liv (detta hans liv 

kan trots den påstådda tomheten ta upp en tredjedel av artikelns längd) och att författare Henning 

Mankells deckare inte känns genomtänkta då det finns mängder av lösa trådar i hans böcker som 

aldrig får någon förklaring, vilket sedan nämns som en styrka och sedan återigen något negativt.  

 

Ett subtema är huruvida detta är den sista Wallander-boken, som författaren hävdar. ”Detta är den 

absolut sista boken om Kurt Wallander, lovar Henning Mankell, och man misstänker genast att han 

ljuger”. Detta leder in på referenser till tidigare ”avslutningar”, Wallanders potential att återkomma 

och tankar kring varför han blivit så populär vilket leder till slutsatsen att han känns ”verklig” (trots 

att han verkar vara en högst osannolikt lyckad brottsutredare). 

 

Språkligt är recensionen mycket rak med adjektiv som ”fyrkantig”, ”besvärlig”, ”populär”, 

”återhållsam”, ”saklig” och så vidare. Referenserna utanför Mankells egen produktion lyser med sin 

totala frånvaro, borträknat det som Den orolige mannen innehåller (u-båtskrisen på 80-talet, vilket man 

måste ha förförståelse för vad det är för något).  
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Analys: Trots att recensenten anser att boken inte är något konstverk av rang tycks boken säga något 

om verkligheten. Verklighetskopplingen är stark, då Wallander antas säga något om det svenska 

folket och dess tankar och smak. 

 

Wallander som karaktär beskrivs tämligen utförligt, med mången ord om hans karaktär utöver att 

han löser komplicerade och farliga fall. Recensenten säger också, dock ej uttryckligen, att Wallander 

är en institution. Det råder aldrig någon tvekan om att läsaren känner till honom och det refereras 

aldrig till något annat verk där inte Wallander som karaktär ingår. Wallander lever i en egen sfär. 

 

Bitterfittan, SvD 

Rubrik: Knivskarp bild av det kluvna moderskapet 

 

Beskrivning: Positiv recension av Maria Svelands roman Bitterfittan. Medhållande och gillande. Om 

det patriarkala samhälle även vi (i Sverige) lever i. 

 

Makroanalys: I jämställdhetens Sverige råder ett patriarkat som låser fast kvinnor i olika roller och 

föreställningar. Detta är romanen Bitterfittans tema och det gäller även för recensionen som bejakar 

Svelands text och kommer med egna inlägg. Mer tillspetsat kan det sägas att textens tema är att 

Bitterfittan beskriver ett icke jämställt Sverige och att det görs mycket bra. Schematiskt kan det sägas 

att romanen agerar huvudperson och sätts in i den kontext den själv beskriver. Bitterfittan är enligt 

artikeln bra eftersom att den beskriver och kommenterar den debatt recensenten sätter in verket i. 

 

Mikroanalys: I och med att denna artikel är väldigt tät är den allomfattande meningen väldigt lik 

temat, men med tilläggen av att recensenten själv också synliggör eventuella samhällsproblem och 

därmed konstaterar att de existerar. Genom den lokala koherensen kan man uttyda ett litet stycke till 

första del, merparten av texten som en andra del och de sista meningarna som en tredje del. Den 

första delen är en frågeställning som genast får svar och som agerar snabbt neddyk i romanen 

artikeln handlar om. Den andra delen bygger på exempel hämtade ur boken, vilka dels befäster 

bokens och artikelns tes om den orättvisa könsmaktsordningen, dels kommenteras av 



V11JKand    Jim Jonson 

JMK, Stockholms Universitet    Handledare: Jörgen Skågeby 

  23 

artikelförfattaren som håller med om allt (hon tar upp). I den tredje och avslutande delen förstärker 

artikelförfattaren sitt gillande för boken genom att hylla begreppet "bitterfitta" och själv kalla sig en. 

Hyllandet av boken byggs alltså upp genom problemformulering, beskrivning/exempel/diskussion 

och slutsatsen som är ett hundraprocentigt medhåll.  

 

Recensionen är ordtyngd; "ilska", "sorg", "knapplösa knullet", "ensamhet", "lugn", "knivskarpt", 

"ångestfyllda", "fritt från alla ängsliga hummanden och fotskrapningar", "skuldbördor", "flicktidens 

alla vardagsorättvisor", "hora-stämpel" och så vidare. Detta är bara inledningen. Recensenten 

förmedlar en bild av ett argsint verk av en argsint författare genom att själv skriva på det viset, vilket 

detta axplock av ord vittnar om. Ord som "orättvisa" och "jämställdhet" tar stor plats och kanaliserar 

de budskap recensenten menar på att Bitterfittan framför. Trots att recensionen är tät av beskrivande 

ord finnes inte många särskilt svåra att förstå. Texten är inte exkluderande genom termer. Ett enda 

litterärt verk refereras till, och inget annat utanför litteraturen. Hollywood och 

"konsumtionsindustrin" tas upp, men inga andra klart definierade fält. Däremot framträder ett 

kanske mer diffust fält, den svenska kvinnans fält - detta genom att artikeln ständigt, och via 

romanen den recenserar, förklarar verkligheten sett utifrån denna svenska kvinnas perspektiv som 

underställd mannen. 

 

Analys: Den litterära referens (Rädd att flyga) som gör i denna recension ingår i själva romanen som 

recenseras. Att inkludera detta tjänar till att beskriva romanen som recenseras, men kanske är det 

också en elegant konsekrering av Bitterfittan. Recensenten använder nämligen sig av Rädd att flyga för 

att beskriva Bitterfittans huvudkaraktär genom jämförelser - hur skiljer sig denna nya svenska roman 

från den amerikanska "bibeln" på ämnet? 

 

Svåra eller esoteriska termer exkluderar förmodligen inte många läsare från denna recension. 

Däremot kanske en del läsare värjer sig mot verklighetsbeskrivningen som Bitterfittan förmedlar och 

som alltså kanaliseras genom recensionen. Bitterfittan-artikeln är alltså fattig på direkta och konkreta 

referenser. Den drar dock hela tiden paralleller till verkligheten. Boken antas beskriva verkligheten 

(även om händelserna är fiktiva). 
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Bitterfittan, DN 

Rubrik: "Bitterfittan" Det bittra arvet. Maria Sveland tar upp jakten på jämlikheten. 

 

Beskrivning: Mellanbra recension av Bitterfittan. Liknande böcker tas upp och det ojämställda 

samhället beskrivs. 

 

Makroanalys: Temat för denna recension är att bokens författare Maria Sveland ursinnigt beskriver 

det ojämställda samhället - nedryckaren lyder "Det bittra arvet. Maria Sveland tar upp jakten på 

jämlikheten". Det går att urskönja tre huvudpersoner; författaren Maria Sveland, huvudkaraktären 

Sara och själva jämställdhetskampen. Schematiskt innebär detta alltså att temat och själva boken sätts 

i en nästan litteraturhistorisk kontext, där litteraturen som tas upp utgör en grund för att bedöma 

Bitterfittan. 

 

Mikroanalys: Artikelns allomfattande mening är att detta är en bok av visst värde, då den konsekreras 

genom att sättas in i en kontext av tidigare viktiga verk inom ett genusmedvetet, kvinnligt litterärt 

fält. Det pekas också ut för läsaren att boken inte nedvärderar kärlek eller barn utan problematiserar 

det inom ramen för könsskillnaderna i samhället. Den globala koherensen stavar också besvikelse, 

nästan irritation, över bokens form som recensenten kallar "romanpretention". Recensenten menar 

på att detta bara är en roman på ett ytligt plan, att det är verkliga skeenden som givits en skrud av 

fiktion.  Recensionen inleder med att förklara att Bitterfittan inte är en roman i egentlig mening, utan 

något som lutar mot "en hybrid mellan roman, självbiografi och reportage". Sedan följer förklarande 

ord kring denna Sara och hur hon upplever världen. Efter detta följer referenser och jämförelser för 

att sedan återkomma till att detta inte är en riktig roman - "jag hade föredragit att hon skippat 

romanretentionen". Maria Sveland och Sara kan alltså, inom ramen för denna recension, läsas som 

samma person och därmed huvudperson. Detta innebär att recensionen bär upp författaren genom 

att återkomma till henne som upphovsman, och syftar till att bära upp henne ytterligare genom att 

sätta henne som huvudperson inte bara i artikeln utan också i romanen. 

 

Utöver de författare och verk som nämns finns det inget esoteriskt över texten. Artikelns mening är 
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också så pass tydlig att referenserna förmodligen inte är svårbegripliga de heller. Recensenten 

beskriver Maria Sveland och Bitterfittan med "furiös", "... minns sin egen barndom i arbetarklassen 

som avger en doft av skam och revansch...", "eksemhänderna diskande" och så vidare. 

 

Analys: Konsekreringarna i denna recension är vältaliga. Referenserna till Erica Jongs och Suzanne 

Bröggers böcker är förvisso inkluderade i Bitterfittan, men tas upp för att påvisa var inspirationen kan 

ha kommit ifrån och snabbt ge artikelläsaren en bild av vad Bitterfittan handlar om. Detta förutsätter 

givetvis förkunskaper. Även Nina Lekander och Märta Tikkanen tas upp. Recensenten söker sätta 

Maria Sveland i feminismens nordiska (Jong undantaget) finrum, även om det stilistiska får sig en 

törn: "... föredragit att hon skipat romanpretentionen, som ändå är tunn som shellack". 

 

Artikeln tar sig inte utanför det kulturellt betingade sociala fältet litteratur, eller för den delen 

feministiskt litteratur de senaste 60 åren. Däremot så antas boken säga något om verkligheten, vilket 

det läggs tydlig emfas vid då recensenten flera gånger påtalar den höga verklighetshalten i Bitterfittan. 

Bitterfittan säger enligt recensionen saker om kärlek, om moderskap och faderskap (som två klart olika 

konstruktioner) och om verkligheten i att vara kvinna. 

 

Den förlorade symbolen, SvD 

Rubrik: Oblyg frimurarflirt i svag Dan Brown 

 

Beskrivning: Regelrätt sågning av romanen. Beskriver boken som illa skriven, löjeväckande och 

pådyvlande bilden av USA som världen.  

 

Makroanalys: Temat i denna artikel är att Dan Brown skrivit en väldigt dålig och löjlig bok, i 

förhållande till själva recensionen ter sig rubrikens ”svag  Dan Brown” vara snäll.  Boken sätts in i ett 

sammanhang av löjliga konspirationsteorier, en självgod bild av författarens hemland USA och 

”smörande” för Frimurarna men framförallt i en Dan Brown-kontext där författaren själv får utgöra 

värdemätare och jämförelsefond för Den förlorade symbolen. Huvudpersonen kan eventuellt sägas vara 

Dan Brown, men det är snarare hans (fiktiva) tolkning av världen som får stå i fokus och dissekeras 

med hjälp av referenser till andra författare och böcker. 
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Mikroanalys: Textens hela mening utgör inte bara en sågning av boken utan också många av de 

teman den tar upp; hyllandet av patriarkatet, och varningen för de upproriska samt kärnfamiljens 

fundamentala plats i (det amerikanska) samhället. Detta utgör alltså den globala koherensen. Det här 

bärs upp av ett ondgörande (från recensentens sida) av Den förlorade symbolens syn på USA och 

Frimurarna som hela världen och dessutom genomgoda. 

 

”den torftigt enkla bilden som under täckmantel av mystik och spänning sammanfattningsvis målas 

upp i Den förlorade symbolen är bilden av ett USA där fäder och makthavare är goda, i frimureriet liksom i 

ämbetet. De upproriska sönerna däremot är ondskan själv.  

 

De övriga delarna av artikeln utgörs i huvudsak av parafraserande av bokens handling med 

tillhörande sågning av författarens världsbild. Referenserna till Frimurarna, USA, Jesus och Maria 

Magdalena kommer av sig själva då det är kring detta Dan Browns författarskap kretsar kring, att 

döma av artikeln. Andra referensenser och jämförelser återfinns dock, bland annat till New York 

Times, Decoding the Lost Symbol (bok som förklarar Den förlorade symbolen) och Encyclopedie de la franc-

maconnerie. 

 

Analys: De jämförelserna som återfinns i denna text är intressanta. Användningen av Decoding the Lost 

Symbol, som är en del av Simon Cox serie av böcker som kommenterar Dan Browns böcker, kan 

sägas vara en sorts anti-konsekrering. Ett författarskap som är deriverat ur Dan Browns böcker anses 

av recensionen vara mer informativa rörande det Den förlorade symbolen handlar om. 

 

Användandet av New York Times recension av samma bok är något sorts alibi, en konsekrering av den 

egna recensionen, för att verkligen lagfästa detta verks uselhet. 
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Den förlorade symbolen, DN 

Rubrik: Som titel 

 

Beskrivning: I stort positiv men något nedlåtande recension av den storsäljande författaren Dan 

Browns Den förlorade symbolen.  

 

Makroanalys: Artikeln fokuserar på att boken är positiv och meningsuppbyggande, att författarens 

oblyga entusiasm inför mänsklighetens förmåga smittar av sig bland alla konspirationer. Det svårt att 

peka ut en huvudperson. Även om det måste anses vara författaren Dan Brown (hans namn nämns 

nio gånger i texten) är också han fiktion i fokus. En analys av stämningen i hans fiktion kan sägas 

vara artikelns vinkel. En snabbanalys av det amerikanska lynnet ska förklara Dan Browns popularitet 

samtidigt som recensenten urskuldar sitt gillande för boken genom att påpeka att allt är pinsamt. 

Ändå har recensenten ”riktigt roligt” och ”riktigt trevligt” och är helt övertygad om mänsklighetens 

möjligheter. 

 

Mikroanalys: Den allomfattade meningen är, det snälla omdömet till trots, att bokens samtliga 

element är löjliga, överdrivna eller rent av pinsamma. Recensionen inleds och avslutas med goda 

omdömen men i princip hela brödtexten säger något annat. Den lokala koherensen utgör en kedja av 

sågningar och bokens olika beståndsdelar. Nationalism, synen på religion och mytologi, Frimurarna 

och deras ritualer, bokens antagonist och tekniska element samt författarens språk sågas alla jämte 

fotknölarna. Avslutningsvis alltså slutsatsen att Den förlorade symbolen är en rolig och trevlig bok. 

 

Recensenten tycks inte vara alltför imponerad av Den förlorade symbolen: ” Men Dan Brown har inte 

blivit en bättre stilist, och varken personskildring eller intrig är något att hänga i julgran.” Hon är 

ständigt nedlåtande, ”Visst fnyser jag lite misstroget i början…” och ”Detta trots att boken verkligen 

inte börjar bra” med mycket mer, men finner ändå rum för otroligt vidlyftiga referenser, tolkningar 

och beskrivningar av alla möjliga olika nyanser. Ord och begrepp i denna artikel inkluderar: 

”snabbkonstruerad nationell identitet”, ”mångfasetterad”, ”obelisk”, ”ciceron”, ”symboler”, 

”hybris”, ”mytologi”, ”religion”, ”opium för folket”, ”Rom”, ”Washington”, ”frimurarna”, 
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”kändisar”, ”pyramid”, ”psykopat”, ”ondskefull”, ”tatuerad”, ”mördarkliché”, ”assassiner”, 

”albinomunkar”, ”pentagram”, ”populärkultur”, ”kufisk jättekapsel”, ”noetik”, ”teknobabbel”, 

”berylliumsfären” och ”Omega 13”.  

 

Analys: Urskuldande, som om Den förlorade symbolen eller kanske framför allt Dan Brown som 

författare är något lite fult eller pinsamt. Ändå nästan gränslöst positiv i sin slutsats. Boken öppnar 

dörrar (se alla citerade ord under Mikroanalysen) och säger en hel del om både samhället och 

fiktionen, trots dess påstådda fånighet. 

 

Notera att begreppen jag citerat under mikroanalysen är kronologiskt återgivna och att de går från 

äldre och mer traditionella begrepp för kritik till att bli mer och mer ”moderna” och fantasifulla. 

 

 

7b. Datorspel 

 

Warhammer Online - Age of Reckoning, SvD 

Rubrik: Som titel 

 

Beskrivning: En mycket kort, och mycket förvirrande recension. Den är värderande nog för att inte 

ses som en anmälning och verkar underligt nog ha skrivits en månad efter att spelet getts ut.  

 

Makroanalys: Tematiskt är denna artikel ett konstaterande att (online)spelet i fråga är fyllt av 

problem, vilket sätts in i en kontext av hela genren, alltså mmorpg, genom att påpeka hur detta spel 

står sig mot konkurrenterna och konstatera vad "veteranerna" kommer att tycka och se. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen är att detta är ett problemfyllt spel och att det stulit idéer från 

konkurrerande spel men att det ändå är roligt. Att artikeln är förhållandevis kort och att den 

publicerats en månad efter att spelet släppts vittnar eventuellt om att Warhammer online inte upplevs 

som något särskilt viktigt, eller kanske att det är något viktigt tidningen i fråga missat att ha med 

tidigare.  Texten inleder med att förklara spelets tillkortakommanden, går vidare med att påpeka att 
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det härmat andra spel i genren men kommer till slutsatsen att spelet ändå kan mäta sig med genrens 

största spel (World of Warcraft). Avslutningsvis påpekas att spelet är roligt mycket på grund av 

stridselementen i spelet. 

 

Denna artikel färgas framför allt av frånvarande, implicit information. Vad "serverstrul" och 

"kraschande programvara" innebär specificeras inte och att "det är ett spel som snor friskt från 

konkurrenterna" förklaras inte heller det. Vilka dessa konkurrenter är återfinns inte heller det i texten. 

Den beskrivning som faktiskt ges av spelet stavas "... även om klasser, färdigheter, uppdrag och 

nästan hela fantasyvärlden..." och "... som lever högt på våldsamt underhållande strider". Vad som 

konstituerar klasser, färdigheter och uppdrag i spelet anges inte. Däremot får spelaren nu reda på att 

det är ett spel i fantasy-miljö, och att en konkurrent är World of Warcraft. Det enda egentliga tyckandet 

som uttryckligen framgår av artikeln är att striderna är roliga. Om "våldsamt roliga" implicerar att 

striderna också är våldsamma eller om det var en insmugen ordvits är inte helt lätt att säkerställa. 

 

Analys: Känner läsaren av denna recension inte till verket i fråga eller dess typ av spel finns där liten 

chans att läsaren alls förstår vad Warhammer online är. Känner man som läsare till vad ett onlinerollspel 

har man förmodligen kommit långt. Känner man till World of Warcraft kommer man ännu längre. 

Trots att artikeln frammanar bilden av en recensent som är relativt blasé, kan ändå referensen till 

World of Warcraft anses vara en konsekrering inom det sociala fältet för datorspel och inom fältet för 

genren de båda tillhör. Artikeln stiger inte en sekund utanför detta sociala fält och konstaterar att det 

är ett spel med många tekniska problem, många stölder från andra spel i genren, men till syvende och 

sist ändå roligt. 

 

Warhammer online: Age of reckoning, DN 

Rubrik: Som titel 

 

Beskrivning: Förhållandevis lång, positiv recension av ett datorspel inom genren mmorpg. Referenser 

till litteratur och annat som kan anses vara utanför det sociala fältet datorspel. 

 

Makroanalys: Den här recensionens tema är ett konstaterande att det är värt tiden det slukar. "Efter 
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drygt 170 speltimmar har DN:s Jonas Thente bestämt sig för att det nyskapande Warhammer online har 

varit värt all den tiden. Och mer därtill". Detta tema underbyggs genom att sätta det i själva genrens 

(mmorpg) kontext likväl som i sammanhang inom själva spelet. Spelets innovativa inslag och 

förmåga att gjuta liv i en annars trött genre (där spelvärlden alltså kan kännas livlös) bygger upp 

bilden av varför spelet enligt recensenten är värt så många timmars speltid. 

 

Mikroanalys: Den allomfattande meningen är att detta innovativa, roliga spel har många bra 

komponenter men med ett speciellt mervärde vilket är frånvaron av genrens typiske (omogne) 

spelare, en ung manlig (macho) tonåring. Recensenten gör direkt nedslag direkt i spelets värld för att 

sedan steg för steg förklara de olika delar av spelet som gör det bättre än sina konkurrenter. Artikeln 

beskriver dels stämningar i spelet men också mekanismer. Detta görs bland annat genom att ställa 

läsaren inför ett (förmodat) vanligt problem inom genren för att sedan förklara hur detta spel, 

Warhammer online, gjort det så mycket bättre.  

 

Texten innehåller både förklaringar av spelet såväl som termer ej insatta förmodligen inte kan förstå. 

Texten är också rik på referenser och jämförelser. Termen "mmorpg" förklaras inte, även om man 

kan få hjälp av faktarutans "Kategori: mmorpg" för att åtminstone förstå att det är en viss typ av 

spel. "Orch" förklaras inte heller det. Förkortningar som "lfg" och "pvp" förklaras utförligt. Ett ord 

som inte förklaras är "instance", som senare skrivs på svenska som "instans". Detta tycks vara något 

viktigt för spelet och genren i stort men vad det är får läsaren utan förkunskaper ej reda på. Att 

Blizzard är ett stort spelföretag låter sig förstås om man är medveten om att World of Warcraft är 

giganten inom denna genre. Recensenten refererar till litteratur (Tolkien), tonårsliv, börsen (Dow 

Jones), andra spelföretag (Blizzard). Referensen till tonårsliv återkommer då den unge, manliga 

tonåringen jämförs med en av spelets otrevliga "orcher". Texten avslutas också med att recensenten 

hoppas att "verklighetens orcher" aldrig hittar Warhammer online, med vilket han menar att de med sin 

omogenhet förstör spelupplevelsen. Artikeln är litterär och är fulladdad med adjektiv och begrepp 

som "big business".  

 

Analys: För att förstärka hur starkt recensenten känner för spelet skriver han att han avslutat tre 

andra konton, alltså att han slutat spela tre andra mmorpg för att bara ägna sig åt Warhammer online. 
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Texten håller sig i mångt och mycket inom ramen för datorspel och fantasy med den obligatoriska 

jämförelsen till World of Warcraft (i egenskap av överlägset största spel). Jämförelsen till Tolkien känns 

inte helt oväntad då det rör sig om fantasy och framför allt om Tolkiens skapelse "orcher". Oavsett 

så går artikelförfattaren ändå utanför datorspelets sociala fält mer än en gång, och drar paralleller till 

det verkliga livet och gör det löpande med flera olika instick. Han jämför "mmorpg"-branschen med 

Dow Jones-börsen. Att på detta sätt väva samman sociala fält, utan att direkt konsekrera, 

kontextualiserar spelet och får hela texten och vad den kritiserar och förklarar mer levande. 

 

Modern Warfare 2, SvD 

Rubrik: Välgjort och vidrigt krig 

 

Beskrivning: Recension som håller Modern Warfare 2 som ett bra spel men med dålig berättarteknik 

och överdrivet samt ”snaskigt” våld. 

 

Makroanalys: Temat är avgjort spelets våldsdimension, som är ”vidrigt” och ”motbjudande”.   Det 

syftar både till att agera varning (för kontroversiellt spel) och eventuellt lockelse, då kriget som 

avbildas ändå anses vara mycket välgjort. Artikelns schematiska dimension utgörs av att diskutera just 

detta våld och därmed sätta Modern Warfare 2 i en kontext av terrorism och "det moderna kriget" men 

också mer "barnsliga" aspekter vilket i texten är "James Bond-stil" och "militärbabbel". Trots denna 

bitvis pedagogiska, bitvis konstaterande texten får spelet betyget 4/6 och slutomdömet ”Men den 

som bara längtar efter en välgjord, klassisk shooter att kriga med kompisarna i har många timmar av 

uppsluppna eldstrider att se fram emot.” 

 

Mikroanalys: Texten säger att Modern Warfare 2 visserligen kan få spelare att höja på ögonbrynen på 

grund av våldet, men att det ändå är ett konventionellt och "nästan gammeldags" spel som är roligare 

att spela i flerspelarläge än i singleplayer. Det är i singleplayer de "barnsliga" spelelementen kan antas 

ligga. Det är just blandningen av realistiskt våld och det mer lättsamma som stör recensenten, då 

"krigets fasor" in skildras konsekvent och därmed blir "snaskigt". De här aspekterna av spelet bärs 

upp av textens inledning som beskriver en varningsskylt i själva spelet som frågar spelaren om denne 

vill hoppa över ett särskilt kontroversiellt ”uppdrag” (nivå) och fortsätter med att beskriva just detta 
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uppdrag (som går ut på att mörda många civila ryssar på en flygplats). Mittendelen av recensionen 

fokuserar på att beskriva övriga delar av spelet och liknar det med ”James Bond” och Tom Clancy 

för att kontrastera det heroiska och lustiga med det tidigare nämnda våldet. Detta får effekten att 

recensenten kan fälla avgörandet att det är ett smaklöst spel. Spelmekaniken sägs vara ålderdomlig. 

  

”H&M-toppar”, ”det postmoderna kriget”, James Bond, Tom Clancy och kazakstanska bergstoppar 

är referenser som trängs bland beskrivningar som "geopolitisk thriller av ett virrigt collage av 

zoomande satellitbilder". Det är alltså inga datorspelsspecifika referenser vilket innebär att de flesta 

läsare bör förstå innebörden. 

 

Spelmakarna Infinity Ward nämns, men det är tydligt att de är just skaparna av spelet. 

 

Analys: Denna artikel har viss verklighetskoppling, då den konstaterar att om datorspelet hade som 

mål att skildra krigets fasor så lyckades man både bra och dåligt på samma gång. Däremot sägs det 

egentligen ingenting om huruvida spelet faktiskt kommenterar verkligheten på något vis, utan glider 

iväg i mer eller mindre popkulturella referenser. 

 

Det finns ingen konsekrering i denna artikel, och det är intressant att de enda jämförelserna är gjorda 

för att beskriva spelet som dåligt. Det går att ana recensenten som bärare av åsikten att Tom Clancy 

och James Bond står för "fultkultur", eller i alla fall något oseriöst, varför de får stå för detta i denna 

artikel. "H&M-toppar" används förmodligen för att förklara att det är "vanliga" människor spelaren 

har i uppdrag att mörda på flygplatsen (notera att man inte måste genomföra uppdraget). 

 

Det snaskiga recensenten skriver om kan antas vara att de mer hemska aspekterna av spelet glider in 

mot underhållning, att det inte finns en tydlig linje, varför spelet emellanåt blir "motbjudande". 

 

Modern Warfare 2, DN 

Rubrik: Som titel 

 

Beskrivning: Recension av krigsspelet Modern Warfare 2, som här anses vara ett mycket bra spel på 
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flera punkter, särskilt gällande berättarteknik. Gillande recension som dock varnar för våld. 

 

Makroanalys: Artikelns tema är det av den emotsedda uppföljaren som redan vid recensionsdagens 

(då) slagit alla säljrekord. Själva spelet Modern Warfare 2 huvudpersonen som ska leva upp till 

förväntningarna. Temat sätts in i en historisk kontext där spelserien (Modern Warfare 2 ingår tydligen i 

en längre serie krigsspel under samlingsnamnet Call of Duty) beskrivs för att påvisa vad som gör 

Modern Warfare 2 tillräckligt speciellt för att sälja så bra. Själva spelet lyfter också upp detta tema, 

liksom en hel del text som spelmakarna Infinity Ward som beskrivs som "ett spelhus med gigantiskt 

självförtroende". 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen är att spelmakarna Infinity Ward är fantastiska. De har gjort 

många lyckade spel, de har balanserat kommersiella drag med grovt våld (våld kan ses som en negativ 

försäljningsaspekt då det får många, gissningsvis föräldrar, att akta sig för verket) och har lyckats 

igen. Spelets olika aspekter förklaras genom olika etapper av liknelser och jämförelser artikeln 

igenom. Spelet sätts i en kontext av andra, liknande spel och sammanhang och det är inte förrän i 

slutet av artikeln läsaren förstår vilket av alla de spelmakare som nämns som faktiskt ligger bakom 

just detta spel. Genom att dela upp recensioner i olika delar som behandlar olika aspekter av spelet - 

narrativet, våldet, manus - bygger recensenten upp en bild av ett "lyxigt", bra spel. För att inte 

spoliera denna bild tas den enda invändningen upp i slutet, men kritiken ursäktas av recensenten själv 

innan han avslutar med att skriva att det inte är svårt att förstå varför spelet sålt i runt fem miljoner 

exemplar under det första dygnet. 

 

Analys: Även om artikeln tar upp verklighetsförankrade platser (Ryssland och Brasilien t.ex.) så 

nämns de aldrig som en del av verkligheten utan alltid inom spelets kontext, inom datorspelens 

sociala fält. 

 

Det återfinns egentligen ingen äkta konsekrering i artikeln, men recensenten kan ändå sägas höja 

Modern Warfare 2 till något mer än ett "simpelt spel" byggt på grafik och kod. Att termer som 

"narrativ" och "regi" får ta plats indikerar en respekt inför ett verk snarare än ett roligt tidsfördriv. 
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Notera att en person kommer till tals, vilket denna recension är ensam om i denna uppsats. 

 

Assassin’s Creed 2, SvD 

Rubrik: En lönnmördares historia 

 

Beskrivning: Gillande artikel som förklarar Assassin’s Creed 2 som ett bättre spel än det tidigare spelet. 

Lägger mycket utrymme på att förklara spelets miljöer – vilka är några städer i renässansens norra 

Italien. 

 

Makroanalys: Artikelns tema är att detta är ett spel som kommer till liv tack vare fantastiska miljöer. 

Rubriken ”En lönnmördares historia” ter sig om inte sagolik så lik en romantitel eller liknande. 

Bilden under rubriken förestället en man som flyger med hjälp av någon sorts glidflygare hög över en 

italiensk stad (Florens eller Venedig) för att visa upp de praktfulla miljöerna. Det är miljöerna som 

säljer texten och spelet (artikeln är mycket gillande), och detta säljs byggs upp av förklaringar av de 

virtuella miljöerna (renässans-Italien) och de historiska personer spelaren möter (Leonardo da Vinci, 

t.ex.). Miljöerna sätts in i en kontext av att de gör spelets mindre bra delar, de mediokra 

spelmekaniska momenten, hänga samman och bilda ett sammanhållet spel med bra manus. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen kan utläsas vara att Assassin’s Creed 2 är ett spel som är bra tack 

vare flera goda beståndsdelar och bra miljöer snarare än enskilda bländande moment eller faktorer. 

Denna allomfattande mening förklarat utgörs texten av tre huvudsakliga byggstenar. Den första är 

själva huvudhändelsen, att Assassin’s Creed (det första, alltså 1:an) var ett mindre lyckat spel som nu 

förädlats i och med uppföljaren. Den andra delen förmedlar, med mycket ”name-dropping”, de 

historiska aspekterna spelet hämtar inspiration från och bygger på. Den tredje och minsta delen 

behandlar de mer speltekniska aspekterna av spelet, i vilken läsaren får det förklarat att 

huvudkaraktärens springande, klättrande och huggande inte är spännande i sig utan blir bra tack vare 

miljöerna.  

 

Hur man spelar själva spelet får läsaren inget vidare grepp om, utöver att man är en lönnmördare 

som ”springer, klättrar och hugger ihjäl folk”. Istället är det ord och meningar som ”story”, ”digitala 
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fotnoter”, ”virtuella turistmål”, ”magnifika miljöer” och ”prosaiska lönnmördardåd” som förtäljer att 

Assassin’s Creed 2 är ett verk med en berättelse och känsla snarare än en mörda-folk-simulator.  

 

”Assassin’s Creed 2 är en mäktig demonstration av hur spelmediet kan förmedla historiska fakta, 

men framför allt hur det kan smitta med nyfikenhet som driver spelaren att själv söka sanningen om 

verklighetens maktkamper i renässansens Italien.” 

 

Många historiska namn och geografiska platser omnämns per automatik då spelets stora behållning 

ju verkar vara just dessa stämningsskapare; ”Florens”, ”Christina Vespucci”, ”Leonardo da Vinci”, 

”Lorenzo de Medici”, ”Pazziklanen”, ”San Gimignano”, ”Venedig”. 

 

Analys: Det är tydligt att det är de spännande miljöerna som får recensenten att tycka om spelet. Allt 

spelmekaniskt och tekniskt lämnas mer eller mindre åt sidan och här blir faktiskt spelets grafik och 

motorik bara en förutsättning för att berätta en bra berättelse och kasta in spelaren i en spännande 

tid. 

 

Kanske är det också just detta som får recensenten att tro att ”det här är ett spel som skulle kunna 

tilltala många utanför den klick som normalt dras till actionpackade lönnmördarhistorier. En 

intressant jämförelse i artikeln är den till det första spelet som utmålas som ett misslyckande. Genom 

att skjuta ned det första spelet kan recensenten höja det aktuella spelet än mer som ett lyckat dito.  

 

Helt frånvarande i texten är spelets skapare och referenser till liknande spel eller andra medium.  

 

Assassin’s Creed 2, DN 

Rubrik: Döden i Venedig 

 

Beskrivning: En ren hyllning till spelet, hyllandes berättartekniken, manuset, spelmekaniken och 

miljöerna. Litterär recension med många ”ovanliga” ord och termer (typ ”finpopulärkulturella 

konnässörer”), späckad med både tydliga och otydliga referenser. 
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Makroanalys: Artikeln präglas starkt utav recensentens glädje inför spelets miljöer (renässansens 

Italien) och det är också detta som utgör artikelns tema och inramning, med en bild som porträtterar 

en man som hoppar över en kanal mellan två hus (förmodligen alltså i renässansens Venedig) 

tillhörande bildtexten ”renässansens Italien är spelplats för ett äventyr som får Jonas Thente 

(recensenten) att klättra på väggarna”. Artikeln bygger upp detta tema genom att sätta spelet i en 

kontext av liknande verk och personer, både fiktivt och tillhörande verkligheten samt även inom flera 

olika sociala fält. En annan byggsten som bär upp temat är det att den enligt recensenten bra 

spelmekaniken kommer till sin rätt i just dessa miljöer. 

 

Mikroanalys: Den globala koherensen stavar genomgående briljans. Recensenten tycker att samtliga 

delar av spelet är superba och förstärker detta genom superlativ, referenser och jämförelser.  Artikeln 

tar många vändningar och är späckad av namn, platser och årtal varför det är svårt att dela upp 

artikeln i distinkta block men recensenten inleder med en förklaring av det engelska ordet ”assassin” 

och dess etymologi för att sedan övergå till två andra verk som använt sig av samma ”myt” (den om 

den milleniegamla lönnmördarorden som inspirerat dessa verk). Den ena jämförelsen är med ett 

annat datorspel, Gabriel Knight 3, och är en konsekrering av Assassin’s Creed 2 (recensenten påpekar att 

det förra var ett mycket bra spel). Den andra jämförelsen är med en bok, Da Vinci-koden, som 

däremot slängs åt sidan som ett verk som utnyttjat samma inspirationskälla på ett dåligt vis. 

 

Sedan följer en jämförelse till det första Assassin’s Creed som anses bra. Detta för att lättare förklara 

bakgrund och manus till uppföljaren. En kort avstickare söker förklara spelets mekaniska moment 

men påpekar att ”allt det där kan man läsa om på andra ställen”. Recensenten vill ha mycket plats till 

att beskriva miljöerna. ”Leonardo (Da Vinci)”, ”Machiavelli”, ”Medici”, ”Sforza”, ”Pazzi”, ”Rom”, 

”Florens”, ”Rom”. 

 

Kritiken avslutar med att höja narrativet till skyarna. 

 

Analys: Rubriken kan mycket väl vara en klyftig konsekrering, hänvisandes till Manns roman (eller 

någon av filmversionerna för den delen). 
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Artikeln förklarar inte särskilt mycket kring hur man spelar spelet men detta går i linje med att 

Assassin’s Creed 2 snarare tycks vara en smart (berättartekniskt) historielandning. Spelet är så bra att 

det helt enkelt inte finns utrymme att börja förklara de element som annars brukar vara så 

oundgängliga i spelrecensioner. 

 

 

7c. Samlad analys 

 

Sociala fält – utanför hemmaplan 

Att döma av de texter jag analyserat så är det inte nödvändigtvis så att recensioner som behandlar 

litteratur nystar i eller refererar till fler sociala fält utanför det egna (litteratur).  

 

Den orolige mannen tycktes leva i ett eget universum tillsammans med dess skapare Henning Mankell. 

Där fanns inga referenser till andra verk eller annan kultur. Den recensionen kan alltså sägas ha hållit 

sig inom ett väldigt snävt socialt fält, Wallander-fältet. Bitterfittan tilläts desto mer plats, då flera andra 

böcker användes vid jämförelser och för att skapa ytterligare förståelse för just denna bok. Men även 

om Bitterfittan verkade existera i en större värld, en vidare kontext, än  Den orolige mannen så var ramen 

för recensionen av Maria Svelands bok egentligen väldigt snäv även den. Till att börja med tog den 

sig aldrig utanför litteraturens gränser. Referenserna låg också väldigt nära i tid och samtliga var på 

samma tema som Bitterfittan. Den förlorade symbolen tilläts desto fler referenser, men det ligger 

förmodligen också i det verkets natur. 

 

Warhammer online tycktes leva i ett ganska snävt mikrokosm bestående av andra mmorpg-spel, även 

om DN-recensionen gjorde liknelser utanför denna ram (dessa var dock aldrig andra kulturyttringar). 

Modern Warfare 2 liknades med litteratur (Tom Clancy och James Bond) och eventuellt film (James 

Bond) men det gjordes inte i syfte att konkretisera eller bredda synen på spelet i fråga, utan var 

tvärtom där för att visa på kommersiella och löjliga element i spelet. Assassin's Creed 2 råkar ut för 

något liknande där ett liknande verk i litteraturform (Da Vinci-koden) tas upp som ett dåligt exempel, 

även om det i detta fall handlar om att förklara att Assassin's Creed 2 gör det mycket bättre. 
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Det sociala fältet verkligheten/samhället 

Litteraturen antas säga mycket om verkligheten och vice versa medan datorspelen sällan eller aldrig 

tillåts ta avstamp i denna verklighet.  

 

I min studie visade det sig att alltså att litteraturen inte hade något enormt eller naturligt övertag över 

datorspelen när det gäller att träda utanför sitt sociala fält i relation till annan kultur, annan fiktion. 

Däremot jämförs litteraturen hela tiden med verkligheten, och verkligheten jämförs med litteraturen.  

 

För att åter använda exemplet Bitterfittan så jämförs den med det verkliga samhället vi lever i - det 

sociala fältet Sverige och hur det är att vara kvinna i detta Sverige. I SvD-artikeln skriver 

recensenten:   

 

"I sin beskrivning av konflikten mellan det ångestfyllda och det underbara i att bli mamma lyckas Maria 

Sveland att på ett knivskarpt övertygande sätt, fritt från alla ängsliga hummanden och fotskrapningar, visa på 

hur samhället lastar ordet ”moderskap” med helt andra krav, skuldbördor och förväntningar än ordet 

”faderskap”.    När Saras barndom rullas upp i olika tillbakablickar framträder föräldrarnas äktenskap 

nästan som en karikatyr på detta sakernas ojämlika tillstånd. Pappan är så frånvarande i vardagen och 

omhändertagandet av barnen att dagispersonalen utgår ifrån att mamman är ensamstående." 

 

Maria Svelands fiktion lyckas enligt recensionen med att beskriva hur hela samhället "lastar" orden 

"moderskap" och "faderskap", Bitterfittan lyckas genom sin berättelse säga något om samhället och 

kommentera det. Det ligger kanske i Bitterfittans natur, då det ju enligt både DN och SvD är en 

mycket verklighetsnära bok. Självklart måste recensenterna beskriva hur den kommenterar samhället, 

skulle det kunna argumenteras för.  

 

Ja, det är inte all litteratur som förlänas såhär starka kopplingar till samhället. Den orolige mannen antas 

exempelvis inte analysera samhället på något särskilt briljant vis. Ändå smyger sig "verkligheten" in 

även här. I DN-recensionen står det att: 
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"Henning Mankell låter Wallander vara en fyrkantig och ganska besvärlig herre, och det är egentligen svårt 

att förstå hur han kan vara en så populär kommissarie. Men kanske blir han på något sätt mänsklig just 

genom sin omöjlighet.  

 

Han är en av alla dessa besvärliga människor man råkar på, han är en drummel som ofta blir på örat och bär 

sig illa åt mot kvinnor. Men han funkar i alla fall på jobbet – utom när han får raserianfall och kastar 

telefoner och flyger på en arbetskamrat. Henning Mankell har med små medel och stundtals förargelseväckande 

egenskaper skapat en mycket verklig person." 

 

En i allra högsta grad fiktiv kommissarie som löser brott på brott och som uppenbarligen dras in i 

mer eller mindre realistiska intriger säger alltså till och med han något om samhället, om vad 

samhället gillar och hur samhället är - en "verklig" person. 

 

I DN-recensionen om av Den förlorade symbolen skriver artikelförfattaren: 

 

” När Dan Brown beskriver USA:s huvudstad, Washington, tycker jag mig plötsligt ana något av vad hans 

popularitet bygger på. Jag har också varit i Washington. Jag minns att jag blev trött i fötterna och att jag 

funderade lite över denna stad som är eller åtminstone vill vara vår tids Rom. Alla dessa monument byggda av 

maktgalningar! Tillsammans bildar de en snabbkonstruerad nationell identitet som en gigantisk och 

mångfasetterad nation i bästa fall kan samlas kring. Har man inget annat gemensamt så kan man åtminstone 

svära trohetsed till en flagga och en obelisk. Men när Dan Brown beskriver staden är den oändligt mycket 

större och enhetlig på ett sätt som jag aldrig såg. (…) Det blir så stort att vara människa. Världen är inte den 

slumpartade effekten av makthavarnas hybris, och vi själva är inga osynliga små kvalster vars existens är 

tämligen meningslös eller till och med skadlig. Vi är människor…” 

 

Konspiratoriska äventyrsromaner säger till och med något om verkligheten, inte bara läsaren utan ett 

samhälle (USA) och dess lynne. 

 

För datorspelen gäller inte samma behandling. Datorspelen anses inte säga lika mycket om 

verkligheten och samhället. Det premieras åtminstone inte alls. Modern Warfare 2 handlar till exempel 
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om politiska spel på global nivå, om demografi och geografi samt terrorism, utöver att det är ett 

”skjuta-spel”.  

 

I DN:s recension uppmärksammas de verkliga platserna och verklighetsbaserade situationerna: 

 

”Redan före premiären cirkulerade sekvenser från en rysk flygplats där spelaren tillsammans med en grupp 

terrorister med långa rockar och automatvapen skjuter ihjäl hundratals skräckslagna civila. Tagna ur sitt 

sammanhang är det naturligtvis hemska bilder, men som en del av upptakten till en komplicerad internationell 

konflikt känns det mer logiskt, om än svårsmält… Jag förflyttas mellan fuktskadade oljeriggar långt ute till 

havs, köldslagen rysk tundra och brasilianska kåkstäder…” 

 

Inte ett ord om hur dessa sekvenser kommenterar eller speglar samhället eller samtiden. Spelets 

manus är en funktion för dödandet och ett spännande manus – aldrig tycks det, enligt recensionen, 

säga något om krig, terror eller politik. Aldrig något om hur publiken kan tänkas tolka detta (inte 

recensenten heller, för den delen). Krig mot terror, kamp för frihet, det tas inte med i beräkningarna 

trots att det är ett av det senaste decenniets stora skeenden och debatter. 

 

SvD:s recension har något högre anspråk på denna punkt: 

 

”Någon på Infinity Ward vill väldigt gärna borra i krigets mörka sidor, och göra något viktigt av Modern 

warfare 2. Flera av förstapersonsstriderna är så kaotiska att de knappt kan beskrivas som underhållning, och 

scenen i den ryska flygplatsen är det mest fasansfulla som har skådats i ett spel av den här kalibern. Men rätt 

vad det är åker man ändå snöskoter i galen James Bond-stil nedför kazakstanska bergssluttningar, för att i 

nästa stund gäspa åt den tafatta berättarkonsten i filmsekvenserna som försöker väva en tät geopolitisk thriller 

av ett virrigt collage av zoomande satellitbilder, och Tom Clancy-doftande militärbabbe” 

 

Att spelföretaget försökt ”borra i krigets mörka sidor” uppmärksammas alltså, men används i 

huvudsak för att bättre beskriva spelet: 

 

”Det är inget fel i att tänja gränserna för vad krigsspel kan skildra men i den här kontexten, där inget 
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sammanhållet försök görs att skildra krigets fasor, ter sg flygplatsmassakern bara som snaskig och 

motbjudande.” 

 

Denna recension menar alltså på att spelets ambition är att skildra hur fruktansvärt krig är, men att 

man snubblar på mållinjen då vissa partier är alltför orealistiska och roliga. Återigen sägs ingenting 

om vad detta kan säga om världen, eller varför vissa typer av dödande är helt okej medan andra blir 

ytterst kontroversiella. 

 

Litteraturen verkar äga anspråken på att skildra och kommentera verkligheten i förhållande till 

datorspelen. Tomas Forser skrev att ”litteraturen insisterar på dialog om världsbilder, ställer problem 

under debatt och hävdar skönhetsvärden.” (Forser 2005:113). Datorspelen tycks inte åtnjuta samma 

viktighet. 

 

Det finns datorspelsrecensioner bland mina analysenheter som har vissa kopplingar till verkligheten, 

mer än de två exemplen ur Modern Warfare 2. I DN-recensionen av Warhammer online nämns 

verklighetens orcher, alltså tonåringa killar, som en samhällsgrupp han helst slipper se i spelvärlden. 

Orchen i spelet som beskrivs i artikeln jämförs med en tonårskille men det är inte att kommentera 

samhället mer än ytterst ytligt, om alls. 

 

Båda recensionerna av Assassin's Creed 2 berör verkligheten på flera punkter, men det handlar inte om 

att spelet säger något om samhället utan snarare som att gå in i ett (mycket underhållande) museum. 

SvD-recensionen av spelet nämner att Assassin's Creed 2 är en bra förmedlare av historiska fakta. 

Närmare den samtida verkligheten än så kommer läsaren aldrig. 

 

Intimisering/Elitperson 

I alla bokrecensioner nämns författaren med namn, men i datorspelsrecensionerna nämns aldrig 

något enskilt sådant. I DN-recensionen nämns en Emil Pagliarulo, men inte som upphovsman utan 

som expert. Han tillskrivs dock stora kunskaper och färdigheter inom berättande, vilket inom ramen 

för denna studie gör honom unik i egenskap av datorspelsmakare nämnd med namn.  
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Detta kan ses som naturligt då datorspelen är tillverkade av en grupp människor till skillnad från 

böckerna som har skrivits av en person. Det finns dock stora skillnader. Spelmakarna (företagen) 

nämns till en början inte i alla artiklar, i det avseendet är det alltså bara spelet som bedöms och inte 

upphovsman. En viktigare skillnad är att författaren nämns och diskuteras flitigt i 

litteraturrecensionerna. Upphovsmannens historia och person får ofta utgöra fond för recensionen. 

Läsaren antas också, särskilt i fallen Dan Brown och Henning Mankell, vara familjära med 

författaren. Modern Warfare 2 utgör genom DN-artikeln eventuellt ett undantag här, då spelhuset 

Infinity Ward tillåts ta mycket plats och utmålas som mycket bra. 

 

Konsekreringar 

I fallet Den orolige mannen lyste konsekreringarna med sin frånvaro. I Bitterfittan var de flertaliga men 

inom ett ganska snävt fält (modern feministisk litteratur). Gällande Den förlorade symbolen är det svårt 

att tala om konsekrering, då flertalet av jämförelserna antingen var av beskrivande art (inte 

förhöjande) eller till för att sänka boken. 

 

Warhammer online jämfördes med genrens gigant World of Warcraft både för att höja och sänka spelet 

(höja i DN, sänka i SvD). I DN:s recension konsekrerades dessutom spelet genom Tolkien 

(författare till Sagan om Ringen). Modern Warfare 2 jämfördes i SvD-recensionen med verk utanför 

datorspelsfältet men det var inte konsekreringar. Assassins's Creed 2 konsekreras men inom 

datorspelsfältet. 
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8. Diskussion och slutsatser 
 

8a. Slutdiskussion 

 

Det framkom mycket som jag inte kände till eller hade räknat med, vilket ledde till att mina två 

frågeställningar på många sätt smälte ihop. Därför diskuterar jag utifrån de teoretiska begrepp jag 

presenterade i teoriavsnittet. 

 

Intimisering 

Upphovsman visade sig alltså vara ständigt närvarande och viktig för bokrecensionerna men icke så 

för datorspelen. Om detta är en effekt av intimisering går inte att säga baserat på min studie, men det 

leder till vissa frågor. Är det så att litteraturen tas på större allvar när den sätts i en bredare kontext 

där själva författaren också tas med i beräkningen? Eller är det så att datorspelen faktiskt åtnjuter 

större autonomitet då spelen, verken, tillåts stå på egna ben? 

 

Forser menar på att bedömningar av litterära texter minskar till förmån för intimiserande 

författarporträtt (Forser 2005:12). Här avser han i första hand antalet artiklar men det skulle kunna 

vara så att intimiserandet tagit sig in i kritiken också, vilket ju kan vara fallet när författarna har en så 

självklar roll i recensionerna, vilket lett till ett mindre avstånd, som Forser uttrycker det. 

 

Konsekrering 

Jämförelserna var flertaliga i de flesta av recensionerna men de konsekreringar som återfanns var 

sällan tydliga utan förkunskaper. Bitterfittan fick dock, inom sitt fält, konsekrering av sådan art som 

sätter boken i detta fälts finrum. Den förlorade symbolen verkar ha setts som "skräpkultur", särskilt i DN 

som trots sitt gillande uppenbarligen kände ett behov av att starkt kritisera de flesta av bokens 

element. I egenskap av storsäljare kanske författaren Dan Brown också anses vara den största inom 

sin genre, varför det inte riktigt går att jämföra honom med någon annan. Det är svårt att dra 

slutsatser ur detta men generellt har verken, både datorspel och böcker, i egenskap av storsäljare 

förmodligen varit mycket kända varför konsekrering kanske inte ansetts nödvändigt. 
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Konsumentaspekten 

Trots att jag uteslutande tagit med bästsäljare för analys är det bara i datorspelsrecensionerna just 

försäljningssiffrorna används som poäng för hur bra eller emotsett ett verk är. 

 

Recensionerna av både Warhammer online och Modern Warfare 2 gör stor poäng av försäljningsrekord 

etc, detta får inte böckerna trots att de sålt mycket bra (de är ju på mest sålda-listorna). 

 

Hur esoteriska är artiklarna? 

Namn på andra spel och böcker och upphovsmän är givetvis svårt för en läsare att förstå utan 

förförståelse gällande både litteratur och datorspel. Datorspelen innehåller däremot fler förkortningar 

och begrepp som är unika för datorspelens sociala fält. Detta kan säkert spåras till att datorspelen är 

interaktiva till skillnad från litteratur och film och teater. "Multiplayer" kan inte appliceras på 

filmtittande t.ex. En annan kanske förvirrande faktor är att datorspelen har betydligt fler begrepp och 

termer som är på engelska. 

 

Stil och estetik 

Innan analyserna genomfördes hade jag en tankegång som såg ut såhär: I litteraturrecensionerna är 

varje bok, oavsett om det är hyllning eller sågning, ett verk i sig. I datorspelsrecensionerna är det inte 

självklart att spelen är verk, som i konstverk. De är underhållningsprodukter där grafik och kod utgör 

växlar och spakar för spelmekaniken. 

 

Det visade sig stämma till viss del. Gällande litteraturen stämmer det absolut och gällande fyra av de 

sex datorspelsrecensionerna stämde det absolut. Däremot var DN:s recensioner av framför allt 

Assassin's Creed 2 och även Modern Warfare 2 av ett annat slag. Det senare för att ord som "regi" och 

"narrativ" användes, vilket visserligen inte gör att synen på spelet förändras till att betrakta det som 

ett verk, men ändå höjer det genom att påpeka att det är en historia och berättas i spelet - det är inte 

bara grafik och spelmekanik som tar plats alltså. 

 

Ett mycket mer framstående exempel på att min tidiga tankegång inte stämde helt och hållet var 
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recensionen av Assassin's Creed 2 som verkligen togs på allvar: 

 

”Det är enastående skickligt gjort: spelet i sig blir en metafor för spelandet, där det egentligen är spelaren med 

sin kontroll som utgör ramhandlingen. På så vis blir ”Assassin’s Creed 2” en akademisk narratologisk juvel – 

förutom att vara ett sjujävla bra och engagerande spel alla teoretiska implikationer förutan” 

 

Spelet tycks utnyttja sitt medium till fullo, det verkar inte bara utgöra grunden för en bra berättelse i 

bra miljöer, utan dessutom vara stilistiskt intressant – något som det ofta skrivs om gällande litteratur 

men sällan om spel. 

 

 

8b. Slutsatser 

 

Resultatet av den här studien visar inte på några starka tendenser att litteratur rör sig mer utanför det 

”egna sociala fältet” (fältet skönlitteratur) än datorspel (fältet datorspel/tv-spel). 

 

Däremot visar resultaten på att litteraturen enligt recensionerna alltid gör anspråk på att kommentera 

och spegla verkligheten och samhället. Datorspelen antas enligt recensionerna aldrig göra samma 

anspråk. Datorspelsrecensionerna har vissa kopplingar till verkligheten/samhället men speglar det 

alltså aldrig och säger heller ingenting om det. 

 

Tematiskt finns det två huvudspår som skiljer litteraturrecensionerna och datorspelsrecensionerna åt. 

Inom litteraturkritiken är författaren lika mycket huvudperson som verket som recenseras medan 

detta bara är fallet en gång för datorspelsrecensionerna (och i detta fall nämns inga individer utan ett 

företag). Dessutom har datorspelsrecensionerna mer kommersiella drag då försäljningssiffror och 

dylikt agerar tema. 

 

Språkligt är det svårt att göra åtskillnader dessa fält emellan, men datorspelsrecensionerna inkluderar 

långt fler förkortningar och engelska ord.  
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http://www.dn.se/spel/spelrecensioner/warhammer-online-age-of-reckoning 
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10. Ordlista 
 
Auteur - begrepp som ofta används inom filmteori, går ut på att regissören är den kreativa hjärnan 
bakom ett verk och alltså auteur, författare av filmen snarare än att många personer tillsammans är 
huvudansvariga 
 
mmorpg - "massively multiplayer online role-playing game", datorspelsgenre där allt spel sker via 
internet och många mänskliga spelare deltar i samma virtuella värld 
 
singleplayer - spelläge där spelaren spelar ensam, alltså utan andra mänskliga spelare 
 
multiplayer/flerspelarläge - spelläge där flera mänskaliga spelare deltar 


