
 
 

2SV10E
Handledare: Gunilla Söderberg 15 hp
Examinator: Sofia Ask

G2 G3 Avancerad nivå

Mikael Larhm

Konstruerad konsumtion
En studie av några tidningstexters verkan i 

konsumtionskulturen

2011-01-25

G3
Svenska språket



 
 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen innehåller en undersökning av skillnader mellan tidningarna Bulletinen och 

Allt om Mat som är inriktad på hur texter ur tidningarna ger upphov till ideologiska effekter 

och skapar modelläsare. Den analysmetod som tillämpas är en ideologikritisk analys. Efter 

genomförd analys kan undersökningen konstatera att de båda tidningarna ger upphov till 

ideologier som i relation till konsumtionskulturen skiljer dem åt. Samtidigt framträder ett 

flertal likheter mellan de båda texternas språkliga verkan som kan kopplas till intertextualitet 

och gemensamma diskurser. 

Nyckelord: ideologi, betydelseladdade ord, modelläsare, kritisk diskursanalys, ideologikritik, 

konsumtionskultur. 

English title: Constructed consumption. Research on how some magazine texts operate in 

consumer culture 
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Inledning 

Introduktion 

Den här undersökningen behandlar språkets konstituerande verkan i den moderna kulturen. 

Genom textanalys synliggörs språkliga faktorer som har potential att bidra till den enskilda 

individens identitetsskapande. Moderniteten kan i tid och rum begränsas till det tidiga 2000-

talets industrialiserade västvärld och den har ett flertal verksamma institutioner. Förutom 

exempelvis högteknologiska verksamheter med tekniskt kunniga aktörer är det mycket viktigt 

med klientorienterad expertis. Det beror på att moderniteten i hög grad tar sig uttryck i en 

konsumtionskultur där subjekt finner sin identitet. Vi måste välja att ta saker till oss för att 

kunna skapa en identitet. Antingen genom att köpa dem eller på annat sätt implementera dem 

i vår livsstil (Giddens 1997:23). 

I den här undersökningen analyseras texter från massmedier som kan sägas sammanföra 

konsumtionskulturen med det moderna identitetsskapandet. I texterna sker ett 

betydelseskapande genom språkliga medel som hjälper individer i det moderna att förstå 

vilken kunskap som är viktig för deras identitetsskapande. Texterna kan vara ämnade att 

rapportera om och analysera sociala fenomen, men är då samtidigt med och organiserar om 

dem allteftersom individer tar till sig kunskapen (Giddens 1997:23). Undersökningen består 

också delvis av en diskursanalys. Diskursanalysen är sammanlänkad med undersökningens 

ideologikritiska textanalys . Den för med sig ett perspektiv på språk som diskurs som innebär 

att användandet av språket både är en form av handling varigenom människor påverkar 

världen och en form av handling som är socialt och historiskt definierad. Diskursanalysen 

säger också att språket står i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala. 

Undersökningen som följer är ett försök att finna prov på de språkliga aspekter som både är 

konstituerande och konstituerade (Winther Jørgensen & Phillips 2000:68). 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka språkliga skillnader mellan ett antal artiklar i 

tidningarna Allt om Mat och Bulletinen utifrån respektive publikations representation och 

produktion av ideologi, diskurs och konsumtionskultur. De två frågeställningar den här 

undersökningen utreder är: 
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Vilka ideologier företräder texterna? 

Hur verkar texterna inom konsumtionskulturen? 

Bakgrund 

Konsumtionskultur och behov 

Förutsättningen för konsumtionskulturens varande är att människor har behov. Att vara en 

konsument handlar om att känna till sina behov och få dem tillfredsställda genom att välja, 

köpa, använda och glädjas åt något. Vi kan räknas som konsumenter även om något av de här 

behovsuppfyllande elementen uteblir (Slater 1997:2). Behov ses ofta som något basalt så som 

värme, mat och sömn, eller som viljor, åtrå eller preferenser knutna till den särskilda 

individen. En sådan syn på behov är enkel och ger ingen bild av de sociala aspekter som står 

bakom behoven. Då någon säger att ”jag behöver något” ger det enligt Slater upphov till vissa 

sociala ställningstaganden. Att säga sig vara i behov av något är detsamma som att säga att 

man behöver något för att kunna leva ett särskilt liv, ha särskilda relationer till andra 

människor, vara en särskild sorts människa, göra vissa saker eller nå särskilda mål (Slater 

1997:2). Att säga att man behöver något är också att ställa krav på sociala resurser och att 

positionera sig själv. 

En fråga som uppstår vid betraktandet av konsumtionskulturen är om sociala system möter 

autonomt formulerade behov på ett rättvist sätt, eller om sociala system skapar individers 

behov åt dem och på så vis har makten att definiera vad ett gott liv innebär? Sådana sociala 

system är till exempel marknadskrafter, företag, mediainstitutioner och kulturinstitutioner 

(Slater 1997:3). Kultur handlar alltid om betydelser som skapas i interaktion mellan 

människor. ”I en konsumentkultur påverkar alltså sociala handlingsmönster, som realiseras i 

samband med konsumtion, också andra sociala kontexter i samhället” (Björkvall 2003:9). Det 

är i själva konsumtionen som det sker en förhandling av betydelser (beståndsdelarna i en 

kultur) och reklam och andra texter i framförallt massmedier är därför centrala komponenter i 

konsumtionskulturen. ”Reklamen förser varor och tjänster med betydelser som används i det 

val av identiteter som är nödvändigt i den reflexiva senmoderniteten” (Björkvall 2003:10). 

Konsumtionskulturen innehåller ett flertal diskurser som realiseras genom det verbala språk 

som tidningstexter, och andra texter, består av. Det verbala språket är den dominerande 

modaliteten för betydelseskapande, även om också bilder har stor betydelseskapande 

potential. Kulturen motiverar vad som passar för att skapa betydelse i den enskilda texten. 
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Texterna verkar i sin tur ideologiskt genom att de vill få läsaren att göra, känna eller tycka 

något. Det språk som texterna består av är inte arbiträrt utan socialt motiverat (Björkvall 

2003:20). 

Teori och metod 
 

Textteori 

Enligt Björkvall är diskurs socialt konstruerande sätt att se på eller tänka om verkligheten 

eller på vissa aspekter av verkligheten. Diskurserna får verkligheten att betyda något. De kan 

vara knutna till omfattande samhällsfenomen eller till mer begränsade institutioner, som till 

exempel de tidningar som förekommer i den här undersökningen. Språket uppfattas här som 

ett nätverk av olika system med en betydelseskapande potential. Betydelsesystemen är 

anpassade till olika sociala praktiker och därför funktionella. Textteorin i den här 

undersökningen kan därför kallas för systemisk-funktionell. Betydelsepotentialen hos 

semiotiska (symboliska och teckenbärande) system realiseras i texter (Björkvall 2003:19).  

Språket har olika metafunktioner. En av dem är en ideationell metafunktion där språket 

används för att representera olika aspekter av världen eller olika mänskliga erfarenheter. Den 

ideationella metafunktionen kan användas för att skapa mentala föreställningar om 

verkligheten. Relevanta frågor som uppstår är: vilken verklighet avspeglar språket? Vems 

verklighet avspeglar språket? Det finns också en interpersonell metafunktion som innebär att 

människor använder språket för att engagera sig i olika sociala aktiviteter, och en textuell 

metafunktion som sammanför språkets beståndsdelar till en betydelsebärande enhet som 

fungerar i ett diskursivt sammanhang. Den enskilda situationskontexten är ofta främst knuten 

till den ideationella metafunktionen medan de relationer som deltagarna i diskursen har 

kopplas samman med den interpersonella metafunktionen. Situationskontexten är en del av en 

större kulturkontext, vilken i den här undersökningen likställs med en konsumtionskultur 

(Björkvall 2003:20). 

Situationskontexten består av en verksamhet som har ett särskilt syfte och som är knuten till 

en viss tid och plats. Diskursen spelar in i verksamheten och står för det grundläggande tanke- 

och handlingsmönstret, det vill säga de konstruerade sätt att tänka som dominerar. 

Situationskontexten är också kopplad till maktbalansen mellan sändare och läsare och till den 

kod som den enskilda texten använder vid kommunikationen (Hellspong & Ledin 1997:50)  
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Kulturkontexten omger situationskontexten och kan sägas bestå av tre olika sidor: den 

materiella kulturen som exempelvis gör det möjligt att snabbt distribuera tidningar, den 

sociala organisationen eller institutionen som verksamheten är en del av och den andliga 

kulturen. Den andliga kulturen omfattar de tankesätt, attityder och värderingar som florerar i 

en social miljö. Den andliga kulturen består alltså av kollektiva idévärldar som bland annat 

kan handla om människans plats i kulturen (Hellspong & Ledin 1997:58) 

Modelläsaren 

Texter kan enligt Björkvall uppfattas som ”multimodala semiotiska artefakter vars struktur är 

motiverad utifrån kultur- och situationskontexter” (2003:23). Enligt en sociosemiotisk syn på 

text innebär de att betydelsers materiella realisering i tecken och texter är ett resultat av 

sociala processer (Björkvall 2003:21). Texter är dialogiska eftersom sändaren och läsaren är 

invävda i textens struktur. En deltagande läsare förutsätts i alla texter. Dialogiciteten består 

också av texters intertextualitet, att andra texter och genrer är en förutsättning för en text, och 

av att texter är realiseringar av olika diskurser (2003:23). Texter skapas i en social kontext 

under förutsättningar liknande de som finns vid muntlig kommunikation. Men i en skriven 

text måste lyssnaren istället skapas genom att sändaren gör grundantaganden om läsaren som 

finns inkodade i själva texten. Texten är orienterad mot en läsare som måste ha karaktären av 

en aktör i samma sociala värld som sändaren, även om deras positioner kan se annorlunda ut 

exempelvis rent hierarkiskt. Adressaten som förutsätts i en text kan därför inte vara abstrakt, 

även om den inte finns fysiskt närvarande, och den ger texten dess existensberättigande och 

funktion (Björkvall 2003:24). 

Modelläsaren är en idealtyp som tillkommer genom att texten bygger upp en viss kompetens 

hos läsaren genom att ge läsaren kunskap. Modelläsaren är också till stor del resultatet av att 

sändaren har en bild av läsaren och anpassar texten därefter (2003:25). I en text förutsätts en 

viss typ av kunskap hos modelläsaren och den kunskapen kan oftast härledas till andra texter. 

Andra texter kan sägas vara en förutsättning för tolkningen av en ny text, eftersom texter är ett 

svar på och en kommentar till andra texter. De pekar därför också framåt mot kommande 

texter genom att förutsätta vissa reaktioner hos läsaren, det vill säga att de är del i att ge 

läsaren kompetens till att läsa andra texter. Modelläsaren betecknar läsarens förmåga att 

kunna identifiera texters relationer till andra texter och genrer, samtidigt som det i 

konstruktionen av en modelläsare finns en förväntan på någon slags reaktion. Valet av 

språklig kod, stil, referenser och benämningar är också viktiga vid konstruktionen av en 

modelläsare (Björkvall 2003:26). 
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Björkvall ser läsarpositioner som ett nyckelbegrepp vid diskussionen om en modelläsare och 

ger exempel på hur människor redan i skolåldern positioneras som just konsumerande läsare, 

och att det förbereder skolbarn för en identitet som konsumenter. Detta kan ses som centralt 

för relationen mellan konsumtionskulturen, texter och reflexivt identitetsskapande i det 

moderna (2003:26). Läsaren ges också flertalet andra positioner utifrån aspekter som genus 

och ålder med mera. Björkvall ser modelläsaren som ett resultat av strategier i texten och som 

en syntes av semiotiska konstruktioner. Björkvall lägger vikt vid att betrakta modelläsaren 

som just en syntes som realiseras på textnivå. Modelläsaren tillskrivs olika roller genom 

exempelvis direkt läsartilltal, och de rollerna är byggstenar i konstruktionen av en modelläsare 

på textnivå. I varje text finns bara en modelläsare, men den modelläsaren kan tilldelas flera 

olika roller i samma text (Björkvall, 2003:27). 

Ideologi och diskurs 

Kritisk diskursanalys är en typ av diskursanalys som delvis inkluderar en marxistisk tradition 

där diskursiva praktiker tillskrivs ideologiska effekter. Att en diskurs har ideologiska effekter 

betyder att den kan innehålla ojämlika maktförhållanden (2000:69). Ideologi har betraktats 

som ”ett abstrakt värdesystem som binder ihop människor och därmed säkrar den sociala 

ordningens sammanhang” (2000:79). Kritisk diskursanalys har dock ett djupare intresse för 

ideologi som en makt som opererar i vardagliga processer av betydelseproduktion. Ideologi 

kan vidare beskrivas som en helhet av värderingar som präglar hur vi fungerar socialt. Makt 

skapas genom att ideologin påverkar subjekt men utan ett yttre tvång. Makt måste här ses som 

något produktivt som inte utgår från speciella subjekt utan är en beteckning för den 

konstituerande verkan som sociala processer har. Det vill säga att makt inte (enbart) kan ses 

som ”en negativ instans med förtryck som uppgift” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:20, 

Hellspong 2001:131). 

Den kritiska diskursanalysen är kritisk i den meningen att den vill klarlägga ojämlika 

maktförhållanden i kommunikationsprocesser och i sociala relationer. Det vill säga att bli 

medveten om hur dessa maktförhållanden fungerar. Diskursanalys kan ses som analysen av 

sambandet mellan kunskap och sociala processer, och en kritisk inställning till självklar 

kunskap (Winther Jørgensen & Phillips 2000:12). I den här undersökningen används 

ideologikritisk analys för att synliggöra sociala processer i de analyserade texterna. Enligt 

Fairclough (Fairclough 1995:66) har diskurser tre funktioner: en identitetsfunktion (de 

konstruerar sociala identiteter), en relationell funktion (de konstruerar sociala relationer) och 

en ideationell funktion (de konstruerar kunskaps- och betydelsesystem). Språkets ideationella 
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metafunktion kan alltså ses som ett reslutat av hur diskursen verkar (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000:73). 

Ideologikritisk analys 

En text har inte bara en ideologisk funktion genom sitt innehåll utan även textens form är 

betydelsefull som förmedlare av ideologiska riktlinjer. En text tillhör en genre som har ett 

synligt socialt ändamål. Texten medverkar också i sociala processer av en mer omfattande art 

och fyller en ideologisk uppgift. Det är något som inte framträder förrän en djupare analys av 

texten genomförs. Det blir då möjligt att reflektera runt textens ideologiska effekter. Kritiken i 

en ideologikritisk analys är, precis som i den kritiska diskursanalysen, ett utryck för 

medvetenheten om närvaron av förgivettagna betydelser. I den här undersökningen kommer 

ideologikritisk analys att användas för att finna de ideationella funktioner som konstruerar 

betydelsesystem i texten (Hellspong 2001:132).  

Analysen består av ett lokaliserande av ord som på olika vis utgör ideologiska signalord och 

belysandet av underförstådda påståenden och perspektiv. Signalorden som eftersöks är 

ideologiskt omstridda ord som ges en bestämd innebörd i texten men som i en annan text 

skulle kunna ha ett annat värde eller en annan betydelse. Signalord är också ord som har 

laddade konnotationer, innebär partiska beteckningar, ger en viss betydelserelation eller ett 

visst klassifikationssätt. Orden kan utgöra partiska beteckningar genom att de ger det 

beskrivna en viss ideologisk innebörd i sammanhanget. Analysen lokaliserar också 

påståenden som texten gör, den ideologiska tankeramen och allmänsanningar (Hellspong 

2001:135). Den ideologikritiska analysen visar vilket slags deltagande texten förutsätter av 

läsaren och den gör det därför möjligt att lokalisera den modelläsare som texten vill skapa. De 

ord och fraser som analysen lokaliserar kan ibland ha mer explicita ideologiska tendenser och 

ibland verka på ett mer diskuterbart plan som också är avhängigt de antaganden som kommer 

av forskarens läsning och som inte alltid är entydigt. Orden kan alltså ge upphov till ”en strid 

mellan uttryck och innehåll” (Hellspong 2001:132). 

Metodkritik 

Kritisk diskursanalys är inte politiskt neutral på det sätt som till exempel objektivistisk 

samhällsvetenskap strävar efter att vara. Analysen är ett kritiskt angreppssätt som är ”politiskt 

engagerat i social förändring” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:69). Den som anlägger ett 

kritiskt diskursanalytiskt perspektiv måste inte följa en speciell politisk agenda, men analysen, 

med sina olika metoder, kommer oundvikligen att påverkas av forskarens egna ståndpunkter 
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och erfarenheter. Företrädesvis vid lokaliserandet av texternas ideologiska signalord. I en 

undersökning av mindre omfattning finns det också skäl att fråga sig hur stor social 

förändring som kan förutsättas bli resultatet. Även om undersökningen utgår från den kritiska 

diskursanalysens teorier blir resultatet främst en redovisning av kontextbundna tendenser. 

 

Material 

De undersökta tidningarna 

I den här undersökningen analyseras endast skriven text. Från tidningen Bulletinen undersöks 

tre texter från olika nummer av tidningen. Det texterna har gemensamt är att de är publicerade 

i samma tidning och att de inte i huvudsak handlar om medicinska eller ekonomiska aspekter 

av att leva som födoämnesintolerant.1 Texterna handlar om tips på möjligheter, och 

möjligheter, till konsumtion och om några personers erfarenheter och upplevelser av 

konsumtion. Texterna är hämtade från tre på varandra följande nummer av Bulletinen med 

start i december 2009 och slut i juni 2010. Varje nummer av Bulletinen trycks i cirka 20 000 

exemplar, utkommer med fyra nummer per år och dess främsta målgrupp är Svenska 

Celiakiförbundets medlemmar. Ett antal exemplar skickas till dietister, matproducenter, 

livsmedelshandlare och andra som kommer i kontakt med födoämnesintoleranta i sitt arbete. 

Tidningen ges ut av Svenska Celiakiförbundet. 

Tidningen Allt om Mat är Sveriges mest sålda magasin om mat och recept, ges ut av Bonnier 

Tidskrifter AB och utkommer med 20 nummer per år. Allt om Mats målgrupp är människor 

mellan 35 och 65 år som bor i hela Sverige och som ”ligger en aning över snittet vad gäller 

inkomst och utbildning” (Alström 2010-10-11). Upplagan för tidningen är 106 700 exemplar. 

De tre texterna från Allt om Mat är hämtade från nummer som givits ut vid ungefär samma tid 

som texterna från Bulletinen med start i december 2009 och slut i augusti 2010. Här har delvis 

ett bekvämlighetsurval skett och texter har valts ur de tidningar som funnits tillgängliga. Allt 

om Mat innehåller mestadels recept och har ett fåtal texter som består av mer 

sammanhängande prosa. De texterna har inte karaktären av ett recept med på varandra 

                                                            
1 Begreppet födoämnesintolerans inkluderar här bland annat glutenintolerans, laktosintolerans och 
sojaintolerans. De olika typerna av intolerans har det gemensamt att de kräver en strikt, ofta livslång, diet där det 
aktuella födoämnet helt utesluts ur kosten. För vidare information se Svenska Celiakiförbundets hemsida: 
www.celiaki.se. 
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följande instruerande stycken. Det är längre texter, som inte är recept, som analyseras i 

undersökningen. 

Allt om Mat och Bulletinen tillhör samma genre i form av tidningar som varvar reportage, 

notiser och recept och texterna har liknande tema. Genre är ett begrepp som i undersökningen 

används om en viss typ av social praktik som används vid interaktion genom texter. ”Det 

handlar då om att göra något på ett visst sätt (t.ex. intervjua någon) snarare än att se på 

verkligheten på ett visst sätt” (Björkvall 2003:19). Även Hellspong menar att genre är ett 

begrepp som kan beteckna fasta strukturer för texters sociala funktion (Hellspong 2001:21). 

Analys 

 

I analysdelen kommer de två tidningarna att gås igenom var för sig och analysen börjar med 

att signalord lokaliseras och kategoriseras. Därefter lyfter analysen fram ideologiska 

perspektiv och propositioner. Sist i analysen kommer läsarpositioner som identifierats i texten 

och presentationen av en möjlig modelläsare. 

Bulletinen 

Moccatårtan  en glutenfri klassiker 

Den här texten är ett reportage om Moccatårtan, ett bageri och konditori i Göteborg som 

enbart serverar glutenfria bakverk. Den publicerades i Bulletinen nummer 4:2009. 

Signalord 

»Problem« är det första ordet i texten som här definieras som ett ideologiskt signalord. Det 

förekommer exempelvis på rad 16 och 75 i två olika former. På rad 16 citeras kaféägaren 

Pirjo-Riitta Eklund och hon avfärdar att det skulle finnas ett problem, men det gör hon 

opåkallat vilket visar på att problemet är underförstått. Ett ord som på grund av ovanstående 

får en central roll i textens ideologi, och som kan vara omstritt, är »skillnaderna« (rad 52). Det 

är ett ord som inte undviks trots det som tidigare nämnts om glutenfri bakning också 

framställts som problemfritt. Ett tredje ord som i sammanhanget kan ses som viktigt för 

textens ideologi är »stoltheten« (rad 95) och det kan ses som ett värdeladdat ord. Det används 

här för att beskriva Pirjo-Riittas känslor inför sin kaféverksamhet. 
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Att lyfta fram kaféägarens önskan om ett icke-problem är i texten en grundbetydelse som 

tillsammans med följande mening: »[a]tt använda spritspåsar när man bakar frallor hör inte till 

vanligheterna«, ger konnotationen att glutenfri bakning oftast ses som problematisk. Texten 

ger via flera miljöbeskrivningar (raderna 5, 6, 48, och 78) konnotationer att det är ett vanligt 

kafé som beskrivs. De uppräkningar av kaféets utbud som finns på rad 22 och rad 64, »I 

kafédelens två diskar finns mycket att välja på…«, kan verka banala men antyder att det, för 

den tänkta läsaren, inte är någon självklarhet. En synonymi förutsätts mellan kaféets utbud 

och det som kan ses som »mycket att välja på«. 

Kaféet kallas för »anrikt« (rad 3) vilket kan ses som en partisk beteckning. Kaféet har vid 

reportagets genomförande funnits i ca 20 år och den nuvarande ägaren har haft verksamheten 

i ett år. Ungefär samma beteckning återkommer i rubriken där kaféet benämns som 

»klassiskt«. Klassifikationer i texten är »glutenintoleranta« och »icke-glutenintoleranta« (rad 

29), »ägare« och »besökare« (rad 24 och 23, 69) och »glutenfritt« och »vanligheterna« (rad 

15, 20), »utan gluten« och »med vanligt vetemjöl« (rad 52). Klassifikationerna ger sociala 

förutsättningar i och med att de beskriver olika aktörer och de ger betydelser som har relevans 

för det som texten vill beskriva. 

I texten används generiskt pronomen på flera ställen: »Att använda spritspåsar när man bakar 

frallor hör inte till vanligheterna« (rad 19), »För att man ska få tag i de eftertraktade 

tekakorna, frallorna och limporna får man vara tidigt ute« (rad 26), »När man har smakat vårt 

bröd byter man genast åsikt« (rad 34). Att använda generiskt pronomen är ofta inget problem, 

men i texten om kafé Moccatårtan finns flera grupper av aktörer klassificerade och det är svårt 

att veta vilka av dem som avses. På rad 93 finns ett possessivt pronomen i första person 

pluralis: »Själva bakverket moccatårtan är en av våra stoltheter« (min kursiv). I texten möter 

man inga fler kaféanställda än Pirjo-Riitta Eklund och man vet därför inte vilket kollektiv som 

inkluderas vid användandet av ett sådant pronomen. Tänkbara alternativ är ägaren och de 

övriga anställda eller ägaren och födoämnesintoleranta, vilket i så fall kan ge en konnotation 

av en gemenskap dem emellan. 

 

Propositioner och perspektiv 
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Reportaget om det glutenfria kaféet Moccatårtan har en makroproposition, ett huvudsakligt 

påstående, som kan sägas vara: Ett kafé med glutenfria bakverk kan vara lika populärt och 

välsorterat som andra kaféer. Makropropositionen är därtill en sammanfattning av de 

propositioner och kärnmeningar som finns i textens enskilda stycken. Propositionerna är 

viktiga att belysa för att textens ideologi ska gå att identifiera. I stycket som börjar på rad 69 

får vi till exempel veta att Martin och Agneta Andersson tagit med sig sin vän som inte är 

glutenintolerant till kaféet, och han påpekar att kafébesök brukar innebära problem. Detta är 

ett påstående som tillsammans med andra påståenden av liknande karaktär utgör en slags 

allmänsanningar. Sådana allmänsanningar ger texten och läsaren en gemensam tankeram 

vilket skänker betydelse åt texten. 

Texten skildrar både individer och kollektiv som deltagare. Det kollektiv som skildras är 

»kunderna« (rad 10, 29, 79) och det sker genom en observation av, och ett antagande om, 

deras agerande. Kunderna är i sig delar av kollektiven »glutenintoleranta« och »icke-

glutenintoleranta« men får en gemensam benämning i texten. Att ett kafé behöver kunder som 

en förutsättning för sin verksamhet kan ses som självklart, men i texten om Moccatårtan får 

man också veta vad de gör och hur den som vill bli kund borde och kan göra. Man får till 

exempel veta hur många kaffedrickande gäster som ryms i kaféet och vilka bakverk de har 

möjlighet att köpa (rad 22, 64). Via stycket om tre kaffedrickande vänner blir kunderna 

synliga och de tre får stå som röster för kollektivet. Störst utrymme vid skildringen av kafé 

Moccatårtan får dess ägare Pirjo-Riitta Eklund och hennes utsagor om glutenfri bakning och 

om verksamheten i sig. 

Modelläsaren 

Genom att omtala kafé Moccatårtan på ett positivt sätt och ge exempel på dess utbud och 

vilka som handlar där och varför, positioneras läsaren som en person som är påverkad av 

detsamma. Läsaren förväntas ha ett behov av att konsumera vissa saker som Moccatårtan kan 

erbjuda. Läsarpositionerna tillkommer genom den ideologiska verkan som texten har, då den 

genom språkliga strategier skänker betydelse åt den kunskap som förmedlas. Även delar av 

texten som inte är helt tydliga i vad de syftar på, »Själva bakverket moccatårtan är en av våra 

stoltheter« (rad 93), kan positionera läsaren. Sändaren vet aldrig vad läsaren identifierar sig 

med och inte.  
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Modelläsaren som texten skapar är en person som är glutenintolerant men ändå intresserad av 

att besöka kaféer under samma förutsättningar som andra. Modelläsaren vill kunna välja 

mellan flera olika bakverk och uppleva genuin kafékultur. Modelläsaren vill dessutom att 

detta ska vara möjligt för fler födoämnesintoleranta än den själv. 

Ät hyggeligt i Köpenhamn! 

Den här texten är ett reportage om var födoämnesintoleranta kan hitta restauranger och kaféer 

i Köpenhamn. Den publicerades i Bulletinen nummer 1:2010. 

Signalord 

I texten om matställen i Köpenhamn finns några relevanta ord som kan ses som ideologiskt 

omstridda. »Glutenfri og maelkfri mad« omnämns på rad 10 och sedan på flera andra ställen i 

texten. Dessa ord avser, vilket jag utvecklar nedan, något särskilt som det är svårt att 

definiera. På rad 14 finns nominalfrasen »glutenfria produkter«. På rad 24 och 51 får man veta 

att det också kan röra sig om »glutenfria alternativ«. På rad 31 ges »glutenfri pølse« som ett, 

får man anta, skämtsamt svar på vad glutenfri mat och glutenfria alternativ kan vara (korv är 

ett livsmedel som oftast inte innehåller gluten). Läsaren förväntas alltså ha en bild av vad 

glutenfria produkter kan innebära, men konnotationen är inte självklar för andra än den läsare 

som texten skapar. 

På rad 21 finns frasen »matställen för oss matöverkänsliga« som är tvetydig eftersom den 

skulle kunna avse både matställen som riktar sig speciellt till personer med 

födoämnesintolerans, och matställen som serverar sådant som födoämnesintoleranta kan äta. 

»Alla rätterna är tydligt utmärkta med om de innehåller mjölk eller inte så här är det lätt att 

välja rätt« (rad 43) är en mening som skulle kunna ge en definition av vad som avses. 

Danmark och Köpenhamn är omskrivna på ett partiskt sätt i texten. »Danmark – ett u-land när 

det gäller att gå ut och äta för oss matöverkänsliga?« (rad 1) och »…Danmark ligger långt 

efter när det gäller matställen för oss matöverkänsliga« (rad 20) står i kontrast till »danskarnas 

dejliga huvudstad« (rad 7). Här lyfter alltså texten fram Danmark som ett land där det är 

problematiskt för födoämnesintoleranta att vistas, men samtidigt att Köpenhamn är en 

attraktiv stad för besökare. Kvarteren på Vesterbro beskrivs som »lite ruffiga« (rad 107), men 

där finns »Tante T, ett av Köpenhamns mysigaste caféer« (rad 113). Dessa beteckningar är 

partiska men har en stilistisk effekt. »[M]ånga spännande affärer som du inte hittar i Sverige« 
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(rad 61) ger en bild av Köpenhamn som en stad där besökare kan konsumera för sitt nöjes 

skull. 

»[F]lera sorters teer men också kaffe, mackor och kakor« (rad 115) och »antika möbler och 

svartvita foton på väggarna« (rad 118) beskriver »ett av Köpenhamns mysigaste kaféer« (rad 

113). Ett samband mellan ett visst utbud och en viss inredningsstil och en affärsverksamhets 

attraktionskraft förutsätts i texten. »[D]anskarnas dejliga huvudstad« (rad 7) är överordnad 

frasen »fortsatt idogt researchande« (rad 27) och meningen »det mynnade inte ut i horder av 

korvmojar med glutenfri pølse eller caféer med mjölkfria wienerbröd, men några riktigt 

trevliga alternativ dök upp« (rad 29). Den som är födoämnesintolerant verkar vara tvungen att 

jobba hårt innan den kan få till den »dejliga« stämning som reportaget vill skildra. 

Wienerbröd och pølse får stå för den stereotypa bilden av dansk matkultur, vad som kan 

tänkas vara normalt, i reportaget. Dessa båda matvaror står därför i ett antonymt förhållande 

till »en sorts shake gjord på kokosmjölk, sirap och mungbönsmos« (rad 77). Dessertshaken 

sägs vara god men det är något som beskrivs som överraskande och det är därför tänkbart att 

den inte går under de i texten viktiga klassifikationerna »glutenfritt« (rad 75 med flera) och 

»mjölkfritt« (rad 11 med flera). 

På rad 5 och 34 finns ett pronomen i första person plural som är menat att inkludera läsarna i 

texten och som antyder att läsarna också är födoämnesintoleranta. Ett pronomen i andra 

person singular, »du« (rad 54, 63, 84 med flera) gör texten instruerande och inkluderande. 

»Ströget är ett måste och här kan man lätt slå ihjäl några timmar tittandes i alla butiker« (rad 

57) är en mening som innehåller ett i sammanhanget intressant generiskt pronomen. Generiskt 

pronomen bidrar ofta till att uttrycka en slags allmänsanningar i texten. 

Det finns mestadels additiva konnektiver i texten men redan i ingressen kommer en adversativ 

konnektiv: »Men det finns faktiskt en hel del restauranger och caféer för oss i Köpenhamn« 

(rad 4). Den hjälper till att formulera textens tema som skulle kunna vara ”svårfunna 

matställen i Köpenhamn”. På rad 74 finns en adversativ konnektiv som ger en ledtråd till vad 

som skulle kunna definieras som glutenfritt och inte: »De har ingen uttalad glutenfri hållning, 

men mycket på menyn är glutenfritt«. 
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Propositioner och perspektiv 

Makropropositionen i reportaget om mjölk- och glutenfria alternativ i Köpenhamn kan sägas 

vara: Det är svårt, men möjligt, för födoämnesintoleranta att hitta matställen i Köpenhamn. 

Detta etableras i textens första stycken och varieras genom att kommande stycken ger förslag 

på produkter och platser att äta på. Texten berättar om var man som födoämnesintolerant kan 

finna något att äta i Köpenhamn och är samtidigt instruerande genom diverse uppmaningar i 

styckena. Propositioner om andra typer av konsumtion förekommer också: »Strøget är ett 

måste och här kan man lätt slå ihjäl några timmar tittandes i alla butiker« (rad 57).  

Textens ideologiska tankeram framträder främst i andra stycket där det finns beskrivet hur 

»tjejen i andra luren« från Dansk Cøliaki Forening säger att »det inte [finns] en restaurang 

eller ett café i Köpenhamn med glutenfria alternativ« (rad 23), men att researcharbetet trots 

detta ledde vidare. Texten tycks säga att man som födoämnesintolerant måste vara mer idog 

än andra när det gäller att finna något lämpligt att konsumera. Särskilt som texten innehåller 

många allmänsanningar om vad som kan vara trevligt att se i Köpenhamn och om vad som är 

danska specialiteter. Förutom mat och dryck finns också andra köpenhamnska fenomen, som 

egentligen inte har så mycket med reportagets projekt att göra, omnämnda: »mer ekivoka 

vuxenbutiker« (rad 112) att »fnissigt blunda inför« (rad 110). En del av textens ideologi är 

alltså att man inte förväntas vara intresserad av »vuxenbutiker« men väl av »ett av 

Köpenhamns mysigaste caféer« (rad 13). 

Modelläsaren 

Läsaren förväntas veta vad vissa begrepp, så som »glutenfria alternativ« (rad 24), avser och 

förväntas hålla med om att de vanligen inte inkluderar vissa livsmedel och maträtter som är 

naturligt gluten- eller mjölkfria. Läsaren positioneras som någon som är intresserad av en 

vistelse i Köpenhamn och därför berörs av och har behov av det som texten beskriver. Texten 

har använt sin otydliga beskrivning av vad vissa begrepp avser och sin i övrigt positiva 

beskrivning av staden Köpenhamn som strategi för att positionera läsaren. 

Modelläsaren är nyfiken på, och vill ha hjälp med att finna, näringsidkare i Köpenhamn som 

saluför vissa produkter som producerats särskilt för dem med födoämnesintolerans. 

Modelläsaren bryr sig om stämningen på de platser som den besöker och är intresserad av att 

konsumera själva upplevelsen av Köpenhamn utöver de matställen som texten fokuserar på. 
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Modelläsaren är villig att lägga ett stort engagemang i en stadsvistelse för att finna de 

produkter som passar. 

Glasskungen Fredrik gör mjölk och glutenfritt 

Texten är ett reportage om Linköpingsstudenten Fredrik Åslund som på grund av att han är 

vegan experimenterar fram glassorter som även passar mjölk- och glutenintoleranta. Den 

publicerades i Bulletinen nummer 2:2010. 

Signalord 

Reportaget om mjölkfri glass innehåller flera påståenden med ord som är ideologiskt 

omstridda. Ett ord som förekommer två gånger är »spännande« (i viss bemärkelse också på 

rad 57: »osannolika blandningar«). På rad 2: »… och visst kan man längta efter mer 

spännande och oväntade smakkombinationer än klassiska vanilj och jordgubb« och på rad 48: 

»… att själv skapa spännande efterrätter hemmavid«. Ordet antyder att de recept som Fredrik 

Åslund komponerat ska ses som eftertraktansvärda av läsaren. På rad 34 uttrycks det att 

allergiker och intoleranta »behöver äta godare glass«, men man kan lätt ifrågasätta hur 

angeläget det är för människor att äta just glass. Samma sak gäller det att »längta« (rad 2) 

vilket är ett ganska dramatiskt uttryck för att vara sugen på »spännande« glass. »Det är min 

form av aktivism« (rad 54) är ett uttryck för hur Fredrik Åslund, som är »vegan« (rad 8), ser 

på sitt projekt. I sammanhanget vet man dock inte om de mjölkfria glassrecepten är till för att 

hindra utnyttjandet av djur eller om de är till för att tillfredställa födoämnesintolerantas 

längtan efter godsaker. 

Konnotationen hos ordparet »djurvän och vegan« (rad 8) är intressant eftersom det säkert 

finns djurvänner som äter animaliska produkter och veganer med liten insikt eller litet intresse 

i djurs situation (även om de säkert inte är många). I texten verkar »djurvän« ha funktionen av 

att avdramatisera ordet »vegan« som säkert ofta associeras med en speciell livsstil med 

medveten konsumtion, aktivism eller en strikt kosthållning. Det sistnämnda ger veganism och 

födoämnesintolerans den gemensamma nämnare som gör att de båda livshållningarna kan 

sammanföras i reportaget. »[A]ktivism« (rad 54) är ett ord som också kan ge flera olika 

konnotationer. Ordet kan i sammanhanget syfta på både Fredrik Åslunds roll som vegan med 

mindre konsumtion av animaliska produkter, och på födoämnesintolerantas begränsade utbud 

vid konsumtion av livsmedel. På rad 63 finns nominalfrasen »Fredriks diet« som skulle kunna 

ge en konnotation av att Fredrik, likt den tänka läsaren, faktiskt har en diet men att det inte 
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hindrar honom från att tillverka och konsumera det han vill. Det blir tydligt på rad 113: »Alla 

ska kunna äta och göra god glass oavsett diet eller intolerans, slår Fredrik fast«. 

Att Fredrik Åslund kallas för »glasskung« i textens rubrik är ett tydligt exempel på en partisk 

beteckning som skulle kunna syfta på det imponerande i att Fredrik utvecklat alla sina recept 

på amatörnivå. Samtidigt handlar texten inte om att Fredrik skulle ha någon särskild makt 

över glasstillverkningen i Sverige utan om att han är uppfinnings- och initiativrik. Att kalla 

honom för ”glassforskare” eller ”glasstillverkare” hade inte heller gett den könsspecifika 

konnotation som »glasskung« faktiskt ger. Den amerikanska glasstillverkaren Ben & Jerry’s 

glassortiment sägs bestå av: »osannolika blandningar med fantasifulla namn«, vilket också det 

är en partisk beteckning för det som andra skulle kunna kalla för ”säljknep” eller liknande. 

I texten finns det många hyponymer till ordet »glass« (rad 10) som främst består av ord som 

beskriver smak i kombination med huvudordet: »På bloggen finns recept på hallonglass, 

blueberry cheesecake-glass, chaiglass och saffransglass« (rad 45). Dessa glassorter är också 

antonymer till följande mening: »visst kan man längta efter mer spännande och oväntade 

smakkombinationer än klassiska vanilj och jordgubb« (rad 2). Här syns också de 

klassifikationssätt (spännande/klassiskt) som dominerar. Texten verkar vilja få läsaren att 

skilja på vilken glass som är att eftertrakta och inte. 

Texten om Fredrik Åslunds glasstillverkning innehåller några pronomen som antingen är 

inkluderande eller gör antaganden om läsarens förutsättningar. På rad 2 finns ett generiskt 

pronomen: »… visst kan man längta…«. Tillsammans med generiskt pronomen på rad 50: 

»… man blir inspirerad…«, bidrar det till att räkna in det som texten uttrycker i en ideologi 

som också ska gälla läsaren. »Alla ska kunna äta och göra god glass oavsett diet eller 

intolerans, slår Fredrik fast« (rad 113). »Alla« är ett indefinit pronomen som inkluderar 

textens läsare och andra och som gör meningen allmängiltig. 

Propositioner och perspektiv 

Makropropositionen i reportaget om Fredrik Åslunds glasstillverkning kan sägas vara: Det är 

möjligt att göra sin egen mjölkfria glass med spännande smaker. Reportaget exemplifierar 

genom att berätta om Fredrik Åslunds experimenterande med mjölkfri glass. 

Mikropropositionerna påstår bland annat i att det finns gemensamma nämnare mellan veganer 

och födoämnesintoleranta, att glassrecept är en »kul och speciell grej« (rad 40) och att man 
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kan inspireras av andra glasstillverkares »osannolika blandningar« (rad 57). Texten är på ett 

sätt explicit och den ideologiska tankeramen framträder tydligt på flera ställen. Redan på rad 2 

talas om längtan efter »mer spännande och oväntade smakkombinationer än klassiska vanilj 

och jordgubb«. Meningen »utbudet av mjölkfria sorter är som vanligt begränsat« ger en bild 

av det ordinarie glassutbudet på rad 103. Det är längtan efter att konsumera samma godsaker 

som de som äter mjölk som fått Fredrik Åslund att göra egen glass, och det skulle kunna 

förklaras med det dåliga utbudet för konsumenter med olika dieter. 

Texten har de födoämnesintolerantas synvinkel och därför finns det ett flertal allmänsanningar 

som läsaren förväntas godta, till exempel att glassorterna utan mjölk och soja inte är »särskilt 

många« (rad 2) och att det att undvika mjölk »blir problematiskt om man som Fredrik älskar 

glass« (rad 9). Fredrik Åslund undviker mjölk eftersom han är vegan men problemet kan även 

gälla den födoämnesintoleranta läsaren. 

Modelläsaren 

Den som läser texten om Fredrik Åslunds glasstillverkning förväntas vara intresserad av att 

konsumera produkter som inte ingår i det ordinarie utbudet av glass som är avsedd för dem 

med olika dieter. Läsaren positioneras också som villig till att själv producera dessa produkter 

och som intresserad av en person som tagit saken i egna händer och gjort sina egna recept. 

Läsaren positioneras som mer eller mindre missnöjd med glassutbudet och som en sympatisör 

med det som beskrivs som Fredrik Åslunds »aktivism« (rad 54). 

Modelläsaren kan inte konsumera samma produkter som andra på grund av sin diet, tycker att 

utbudet av glass är litet och är trött på att det är så. Modelläsaren är dock beredd att testa att 

göra sin egen glass för att komma förbi problemet och är imponerad och intresserad av dem 

som redan gör så. Modelläsaren skulle vilja besöka platser där det finns många möjligheter att 

konsumera glass men hindras från att göra det på grund av sin födoämnesintolerans. 

Diskuterande sammanfattning 

Texterna ur tidningen Bulletinen har visat sig innehålla ideologier som främst går att koppla 

till konsumtion. De tre texterna representerar värderingar som dels går att knyta till den 

enskilda sociala institutionen, det vill säga tidningen och dess teman i sig, men också 

värderingar som går att knyta till ett bredare fält av texter; diskurser som bland annat blir 

närvarande genom den intertextualitet som förutsätts. Texterna förutsätter att läsaren redan 
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har viss kunskap men de värden som framträder är, eller är resultatet av, kunskap som erbjuds 

läsaren via språkliga medel. De tre texterna har alla exempel på instruerande och berättande 

inslag medan laddade konnotationer och allmänsanningar visar på att annan kunskap 

förutsätts eller kan uppstå utöver det mest explicita. 

Två av det tre texterna har fokus på vad som kan åtgärda ett begränsat utbud medan den 

tredje, som kommer först i analysen, handlar om en plats där födoämnesintoleranta kan 

konsumera under samma förutsättningar som andra. Det är dock mindre skillnad mellan 

texternas ideologier eftersom de alla på något vis påpekar att födoämnesintoleranta oftast får 

problem när de ska konsumera vissa livsmedel. 

Texterna har genom sin språkliga verkan skapat mentala föreställningar om verkligheten och 

den verklighet som speglas är till största delen modelläsarens. Texternas modelläsare måste 

förutom att vara en idealtyp också ses som ett resultat av att språkets realisering i texter utgör 

sociala fenomen. Det innebär att texten är orienterad mot en särskild läsare och det sker 

genom att läsaren förutsätts ha en viss kompetens hämtad ur existensen av andra/tidigare 

texter. Det har bland annat visat sig genom att de tre texterna innehåller flertalet ord som ger 

laddade, det vill säga otydliga eller flertydiga, konnotationer. Texten om kafé Moccatårtan har 

till exempel visat sig ha flera laddade konnotationer runt vad som är ”vanlig” bakning, och de 

två andra texterna ger båda laddade konnotationer runt vad gluten- och mjölkfritt och en strikt 

diet kan innebära. De texter som givit modelläsaren kompetens är sannolikt andra 

tidningstexter med liknande stil och genre, men modelläsaren förväntas också reagera utifrån 

annan kunskap, så som sina egna erfarenheter. Det visar inte minst användningen av vissa 

pronomen och de allmänsanningar som texterna innehåller och som går att relatera till den 

närvarande konsumtionskulturen. 

Allt om Mat 

Vilken skillnad! 

Texten handlar om ett test som Allt om Mats provkök gjort av mandelmassa av olika fabrikat. 

Texten publicerades i Allt om Mat nummer 20:2009. 

Signalord 

»[F]insmakare« (rad 14) är ett ideologiskt omstritt ord som förekommer i texten. I 

sammanhanget verkar det avse konsumenter med god smak, men det är ett svårdefinierat ord 
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och det är troligen meningen att läsaren ska definiera sig som en sådan. Ordet är också en 

partisk beteckning på den konsumentgrupp som »föredrar spansk mandel i mandelmassan« 

(rad 14). »Kvalitetsmedvetna« (rad 22) är också ett ideologiskt omstritt ord. Det utgör en 

partisk beteckning på bagerier och konditorier som köper mandelmassa och marsipan som är 

tillverkad i liten skala. Det kan vara riktigt men ordet är ett antagande om konditorierna i 

fråga och ger en laddad konnotation. På rad 46 används beteckningen »lyxmandelmassa« om 

en av produkterna i testet. Produkten beskrivs som kvalitativ och köpvärd i texten och 

produktens egentliga namn är »Mandelmassa lyx« (vilket en dithörande bild på produkten 

visar). Sändaren har valt att sätta attributet som ett prefix. Antagligen för att visa att den här 

produkten bör ses som eftertraktansvärd. Nästa omstridda ord är »rimligt pris« (rad 55) som 

väl avser de prislägen som kan ses som rimliga av textens tänkta läsare. Odenses bakmassa 

kallas på rad 65 för en »billig kopia«, men att kalla den för det är att hävda att produkten 

skulle utgöra sig för att vara mandelmassa utan att vara det. Sådant är inte fallet även om 

produktens användningsområden får antas vara desamma. 

Andra partiska beteckningar i texten är »lyxmandelmassa« (rad 46) och »den här speciella 

blandningen« (rad 39). Det är möjligt att ifrågasätta användandet av adjektivattributet 

»speciella« eftersom ingen närmare definition ges av det. Av de nio sorterna i testet att döma 

är produkten inte heller särskilt ovanlig i butikernas utbud. 

Den beteckning som används om Odenses bakmassa ger en laddad konnotation eftersom 

uttrycket »den här billiga kopian« med all säkerhet är menat att skapa dåliga associationer. 

Det hela hade kunnat uttryckas mer neutralt. Detsamma gäller följande: »…Dennis Valdén, 

som tillverkar mandelmassa och marsipan i liten skala på familjeföretaget…«. Frasen är 

uppenbarligen menad att ge en konnotation av något genuint och bra. Prepositionsfrasen »i 

liten skala« säger mindre om Dennis Valdéns kunskaper om mandelmassa, men mer om vilka 

producenter som ses som trovärdiga i texten. En annan fras som ger en laddad konnotation är 

»ett klassiskt recept« (rad 75) eftersom något »klassiskt« både kan ses som något beprövat 

och något som inte är hemmahörande i nutiden. 

Texten har temat »mandelmassa« (rad 2 med flera) och detta ord utgör en hyperonym till 

många av de andra orden i texten. Ett annat ord som har många hyponymer är »Odense« 

eftersom fyra av det danska konfektyrföretagets produkter nämns i texten. Textens 

klassifikationssätt har främst med graden av sötma och priset att göra, men handlar också om 

geografiskt ursprungsområde för råvaran; »Mandeln i mandelmassan kommer främst från 
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Sydeuropa och Kalifornien« (rad 12), och texten nämner en produkt som garanterat är 

tillverkad av spansk mandel: »Den produkten heter Grand Cru och tillverkas av Odense« (rad 

33). En kausal konnektiv, »därför är den bäst« (rad 18), tydliggör vad texten vill säga om den 

spanska mandeln. Det pronomen som mestadels används i texten är »vi« (rad 38 med flera) 

och det kan ha effekten att läsaren känner sig inkluderad även om det främst syftar på den i 

provköket samlade redaktionen. 

Propositioner och perspektiv 

Makropropositionen i texten där mandelmassatestet redovisas kan sägas vara: Det är stor 

skillnad mellan fin och billig mandelmassa. Styckenas mikropropositioner leder fram till 

makropropositionen. Exempel på olika kärnmeningar är »Från Eldorado kommer testets 

billigaste mandelmassa med 38 procent mandel« (rad 67) och »Finsmakare föredrar spansk 

mandel i mandelmassan« (rad 14). Textens perspektiv på mandelmassans kvaliteter skulle 

kunnat se annorlunda ut även om det är dess duglighet vid bakning av kakor som till viss del 

står i centrum. Sändaren dominerar med sin synvinkel och Dennis Valdén bidrar till att 

etablera den synvinkeln då han citeras på rad 16 och 24. 

Textens ideologiska tankeram har framträtt i de signalord som lokaliserats. Den mandelmassa 

som testats tycks inte enbart bedömas utifrån sina egenskaper vid bakning utan också utifrån 

hur lyxig eller »billig« den är. Mandelmassan från Eldorado kallas till exempel för »testets 

billigaste mandelmassa« men i samma stycke nämns inte produktens pris utan endast dess 

procentandel mandel. Eldorados mandelmassa skulle ha kunnat kallas för testets sämsta men 

det ordet används bara om de kakor som produkten använts till. »Lyxmandelmassan från 

Odense« (rad 83) och andra produkter från samma tillverkare beskrivs däremot som 

kvalitetsprodukter (rad 63). Här framträder en synonymi mellan »testets billigaste 

mandelmassa« och låg kvalitet. 

Vad som kan kallas för allmänsanningar i texten dyker båda upp i samma stycke. På rad 62 

sägs det om Odenses bakmassa att den har »en otäck bismak av björnklister« vars smak 

förväntas vara bekant för de flesta. På rad 65 påstås bakmassan vara en billig kopia »som inte 

gör någon glad«, vilket nog är svårt att förutsäga. 
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Modelläsaren 

Läsaren av texten om testet av mandelmassa förväntas vara intresserad av hur en 

mandelmassa bäst kan te sig och för hur råvarors ursprung och mängd kan påverka kvaliteten 

på en produkt. Läsaren förväntas vara intresserad av vilka produkter som kan klassificeras 

som billiga och av prisläget på vissa produkter. Texten förutsätter att läsaren förstår värdet av 

de konnotationer som vissa ord och uttryck är menade att ge, som till exempel »i liten skala 

på familjeföretaget« (rad 20) eller »ett klassiskt recept« (rad 75). 

Modelläsaren är intresserad av kvaliteten på de olika produkter som finns tillgängliga och vill 

konsumera det som anses bäst och finast, även om den också är intresserad av en 

prisjämförelse. Modelläsaren är främst intresserad av att produkterna ska vara kvalitativa och 

därför kommer prisets betydelse i andra hand. Modelläsaren är till exempel medveten om att 

en ”billig” vara inte blir ”billig” på grund av det egentliga prisläget och om att det främst är 

småskalig produktion som ger upphov till trovärdiga expertkunskaper hos producenten. 

Möt våren i Berlin 

Texten är ett resereportage som huvudsakligen tipsar om kaféer i Berlin. Texten publicerades 

i Allt om Mat nummer 5:2010. 

Signalord 

Texten om kaféer i Berlin innehåller ett flertal ord och fraser som kan anses vara ideologiskt 

omstridda. De börjar på rad 5 där Berlin sägs ha »en alldeles särskild attraktionskraft« vilket 

troligen inte stämmer överens med flertalets uppfattning. Frasen utgör dock en hyperonym till 

det mesta i texten eftersom det som beskrivs väl ska vara en del av den påstådda 

attraktionskraften. På rad 11 finns frasen »vanliga shoppingentusiaster« och även om 

shopping är ett vanligt fenomen kan det vara svårt att veta vad som egentligen avses med 

»vanliga« i det här fallet. »[S]habbychicstil« (rad 57) är ett ord som beskriver en viss 

inredningsstil med hjälp av ett antal hyponymer och som sägs ge »ställena en genuin och 

hemtrevlig atmosfär«. Påståendet om ett sådant specifikt uttryck är möjligt att omstrida och 

många är säkert inte bekanta med uttrycket shabbychic. Särskilt som Allt om Mat är en tidning 

som mestadels innehåller recept och tips om matlagning. 
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På rad 74 finns adjektivfrasen »korrekt serverad« som beskriver Berlinerkaféet Café Einstein 

Stammhaus. Det är svårt veta vad som avses med att bli »korrekt serverad« och det är möjligt 

att ha olika åsikter om vad det innebär. På rad 82 sägs två omnämnda kaféer besökas av »en 

blandning av välbeställda berlinare, turister och affärsfolk« och den första och sista kategorin 

utgör ett par av de partiska beteckningar som förekommer i texten. »[V]älbeställda berlinare« 

är en särskilt omstridd fras eftersom det är möjligt att diskutera hållbarheten hos en sådan 

kategori. »[E]tt riktigt tantkafé« (rad 97) är en annan fras som är möjlig att bestrida eftersom 

man inte vet vilka associationer den ger den enskilda läsaren och frasen utgör också en partisk 

beteckning. 

Andra partiska beteckningar i texten är »unga partysugna som vill dansa hela natten« (rad 7), 

»ett kallt och fruset Sverige« (rad 21) och »De välkända hästarna på Brandenburger Tor« (rad 

32). Nominalfrasen på rad 21 säger något om vad läsaren borde tycka om Sverige under tidig 

vår och den på rad 32 säger att Brandenburger Tor är en plats som läsaren borde känna till. 

I texten finns ett antal laddade konnotationer. På rad 16 kan man läsa om »delningen i öst och 

väst« som enligt texten fortfarande sätter en stark prägel på Berlin. Frasen kan ge andra 

konnotationer än de konsumtions- eller stilbetonade konnotationer som den troligen avser att 

ge. Nästa exempel finns på rad 52: »hippa kvarter med nötta och skavda byggnader…«. 

Frasen skapar återigen ingen självklar konnotation utan kräver att läsaren identifierar sig med 

den kunskap som presenteras. 

I texten framträder närmast en antonymisk relation mellan de olika kaféer som beskrivs 

utifrån sina olika lägen och besökare. På rad 62 står det till exempel att »[h]it går 

småbarnsföräldrar, modeller, konstnärer och studenter« medan två andra kaféer, i en annan 

del av Berlin, sägs besökas av »välbeställda berlinare, turister och affärsfolk« (rad 83). 

 

Propositioner och perspektiv 

Makropropositionen i reportaget om kaféer och sevärdheter i Berlin kan sägas vara: Berlins 

attraktionskraft består av att våren kommer tidigt, att där finns många sevärdheter och 

matställen är anpassade efter människors olika livsstilar. I det första stycket efter ingressen 

finns exempelvis kärnmeningen »Berlin har en alldeles särskild attraktionskraft som växer sig 
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starkare för varje år« (rad 5) och i ett annat stycke: »Här är lugn och skön atmosfär och man 

serverar mycket goda bakverk och frukostar« (rad 84). 

Textens ideologiska tankeram tycks vara att det forna Öst- och Västberlin har olika karaktär 

och därför borde locka olika typer av människor som kategoriseras efter yrke och sina 

finansiella tillgångar. Textens allmänsanningar består i hög grad av att de använda 

kategorierna av kafébesökare inte förklaras närmare, men också av att Sverige är »kallt och 

fruset« på våren. 

Modelläsaren 

I reportaget från Berlin positioneras läsaren främst som intresserad av det som texten 

beskriver eftersom läsaren är en potentiell Berlinbesökare och konsument. Läsaren förväntas 

vara intresserad av, men också redan känna till, vissa av Berlins sevärdheter och den stil som 

olika kaféer i staden har. Läsaren positioneras dessutom som någon som är medveten om vad 

de kategorier som presenteras kan innebära i verkligheten. 

Modelläsaren kan tänka sig att åka till Berlin på vårkanten och den känner till en del om 

stadens historia och dess mest kända sevärdheter. Modelläsaren vill kunna besöka olika kaféer 

för att kunna fika, men vill gärna veta hur kaféernas stil och atmosfär är utformad och vilka 

som redan besöker kaféerna. Sådana faktorer har betydelse för modelläsaren som gör 

medvetna val utifrån sin egen livsstil. Modelläsaren är bekant med vissa ord och uttryck som 

beskriver inredningsstil. 

 

Med känsla för äpplen 

Texten är ett reportage som skildrar äppelförädling på Färingsö i Mälaren och publicerades i 

Allt om Mat nummer 15:2010. 

Signalord 

Reportaget om fruktförädling på Färingsö innehåller ett flertal ord som kan ses som 

ideologiskt omstridda. Redan på rad 2 står det att namnen på olika äppelsorter kan låta som 

»ren poesi« vilket troligen inte är gångbart i alla sammanhang, till exempel i texter som 

fokuserar mer på kategorisering än på det märkvärdiga med ”årets skörd”. Färingsö beskrivs i 
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texten som »en av Mälarens lantliga öar« (rad 6) och adjektivet kan syfta på något som ger en 

känsla av landsbygd. Om Färingsö är lantligt i jämförelse med andra platser, som ligger 

mycket längre ifrån tätbebyggt område, är dock möjligt att diskutera. Frasen utgör en partisk 

beteckning som har ett särskilt syfte i texten och konnotationen blir därför laddad och inte 

självklar för andra än modelläsaren. 

En annan omstridd fras är »historisk odlingsmark« (rad 7) som också utgör en partisk 

beteckning. 1630-talet var länge sedan, men frågan är hur gammalt något måste vara för att 

kallas för »historiskt« och om ett sådant datum är ovanligt på kultiverat land i Sverige. En 

fjärde fras som kan vara ideologiskt omstridd och en partisk beteckning är »en ljuvlig dryck 

man kunde leva av från denna stund« (rad 24) som beskriver en slags rabarbermust. Frasen är 

stilistiskt sett en överdrift men användandet av generiskt pronomen gör ändå att den kan 

positionera läsaren. 

Andra partiska beteckningar i texten är »äppelvurmaren Katharina Ångström Isacsson« (rad 

2) som trots sitt intresse för äpplen tilldelas detta epitet först i och med att texten beskriver 

henne. På rad 3 kallas äppelsorterna som beskrivs (och kanske även andra) för »svenska 

favoriter« vilket troligen inte stämmer överens med allas uppfattning eller medvetande. 

Detsamma gäller »[v]ackra, gamla kartor« på rad 8, en fras som ger uttryck för sändarens 

åsikt men som är svårare att se som en slags allmän uppfattning. 

Texten har flera laddade konnotationer och bland dem finns »ungefär som hemma«(rad 20) 

som beskriver kvantiteten på de satser med exempelvis äppelmos som Katharina Ångström 

Isacsson tillverkar. Frågan vems hem det är som åsyftas dyker genast upp. Det är inte möjligt 

att veta vad som egentligen sker hemma hos läsaren eller om denna kokar sylt och dylikt 

överhuvudtaget. En annan laddad konnotation ger frasen »det nyrenoverade växthuset från 

1898« (rad 32). Det är svårt att veta hur frasen ska tas emot. Bör läsaren bli förvånad och 

tänka att växthuset är ovanligt gammalt eller är sändaren ute efter något annat? Nästa exempel 

finns på rad 62 där fruktsirap sägs passa till olika desserter »under vintern«, men det finns 

ingen vidare förklaring till vad som gör just den årstiden så speciell i sammanhanget. 

Propositioner och perspektiv 

Makropropositionen i reportaget om fruktförädling på Färingsö kan sägas vara: 

Fruktförädling kan vara något särskilt. De olika styckena gör påståenden om att platsen för 
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odlingen, utseendet på glasbrukarna och kryddningen med mera har inverkan på resultatet. I 

ett stycke inleds kärnmeningen karaktäristiskt med en adversativ konnektiv: »Men av alla 

frukter och bär är det äpplena jag känner mest för och Gravensteiner är rolig att musta på för 

den är så juicig« (rad 39). Meningen känns central för textens ideologi genom att dels nämna 

äpplenas centrala roll och dels den mer specifika kunskap som tycks fascinera sändaren. 

Meningen är en del av textens ideologiska tankeram. En annan kärnmening är: »Hon gör små 

satser, ungefär som hemma, för att förkorta koktiden och därmed bevara det mesta av fruktens 

bästa egenskaper« (rad 20). Denna mening visar också på textens ideologiska tankeram 

genom att i viss mening vara instruerande men också upplysande. Frasen »ungefär som 

hemma« får dessutom ses som en allmänsanning om vilken texten inte argumenterar. 

Texten har bara individer som deltagare och då främst Katharina Ångström Isacsson som 

framträder i rollen som »fabrikören och äppelvurmaren« (rad 2), det vill säga att hon får tala 

utifrån sin expertis och hennes uttalanden blir en del av textens ideologiska projekt genom 

den aktiva roll som hon tilldelas. 

 

Modelläsaren 

Den som läser texten om Äppelfabriken på Färingsö förväntas vara intresserad av de aspekter 

av fruktförädling som texten tar upp och det visar sig i de strategier som analysen har blottat. 

Läsaren positioneras som en person som är intresserad av att betrakta ting ur en ”romantisk” 

synvinkel. Läsaren förväntas alltså vara fascinerad av fenomen som för andra skulle kunna te 

sig som ganska vardagliga, samtidigt som sändaren inte vet något om läsarens vardag men 

ändå gör antaganden om den. Läsaren positioneras som intresserad av små förskönande 

detaljer och fakta, och i behov av att veta mer om de lite mer ovanliga produkter som går att 

utvinna ur Färingsös fruktskörd. 

Modelläsaren tar engagerat till sig av de fakta som ges om fruktförädling på Färingsö och har 

egna erfarenheter av att sylta och safta som den kan jämföra med. Modelläsaren vill gärna 

veta genuina detaljer om det som reportaget skildrar för att få en känsla av äkthet hos de 

produkter som den gärna konsumerar. Lantliv och historia är andra saker som intresserar 

modelläsaren och dessutom är modelläsaren intresserad av de svenska produkter som erbjuds 

efter säsong. 
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Diskuterande sammanfattning 

Efter den analys som genomförts i den här undersökningen har de tre texterna från tidningen 

Allt om Mat visat sig bestå av ideologier som främst går att knyta till konsumtion och livsstil. 

Tidningen, som handlar om mat och kokkonst, har visat sig innehålla texter där medvetna val 

och livsstil är minst lika viktiga för de sociala värderingarnas utformning. Andra diskurser gör 

sig gällande genom intertextualitet. I texterna skapas kunskap som ett resultat av språkliga 

strategier, men läsaren förväntas även ha viss kunskap sedan tidigare. 

Två av de tre texterna består av reportage som vill skildra olika platser där en viss typ av 

konsumtion är möjlig och där det sker en tillverkning av en viss typ av produkt. Den tredje 

texten är främst ett produkttest men även där i dyker det bland annat upp namn på geografiska 

platser och andra produktionsvillkor som knyts till produkternas kvalitet. Två av de tre 

texterna innehåller beteckningar som på ett direkt eller indirekt vis visar att småskalig 

produktion premieras i deras ideologi och den tredje texten har flertalet partiska beteckningar 

som går att relatera till olika kundgrupper. Dessa gemensamma nämnare visar på att texterna, 

trots sina olika teman, får mycket gemensamt om man ser till en ideationell metafunktion och 

att deras ideologier till stor del liknar varandra. Texterna vill med hjälp av de partiska 

beteckningarna visa vilken kunskap som är viktig för läsaren att känna till men de kan även 

utgöra allmänsanningar som läsaren redan förväntas vara bekant med. 

I texterna används flera omstridda begrepp som tyder på närvaron av fler diskurser än just en 

konsumtionsdiskurs. Dessa begrepp, som exempelvis »shabbychicstil« i reportaget om kaféer 

i Berlin, måste ses som delar av texternas intertextualitet. De olika diskurserna blir genom sin 

närvaro också delar av kulturkontextens andliga kultur där kollektiva idévärldar ingår. Både 

texternas ideologier och deras modelläsare går att koppla till konsumtionskulturen med dess 

behovsskapande inslag. På så sätt formuleras också texterna för att kunna rikta sig till en 

läsare som är en aktör i samma sociala värld som sändaren. 

Jämförelse 

De sex texter som undersökts i den här uppsatsen använder språkliga strategier för att skapa 

en ideologisk verkan och för att konstruera en modelläsare. De är alla en uppenbar del av en 

konsumtionskultur där texter via sociala processer skänker behov åt sina läsare som är subjekt 

i diskurserna. I de sex texterna finns ett antal diskurser närvarande som identifierats i och med 

undersökningens analys. Främst är en omfångsrik konsumtionsdiskurs närvarande men 
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texterna har visat att flertalet andra diskurser kan aktualiseras genom texternas ideationella 

metafunktion. Både texterna från Bulletinen och texterna från Allt om Mat har visat sig skildra 

verkligheten så som sändaren upplever den, men de har alla också visat sig konstruera en 

verklighet där det som texten beskriver får stor relevans för läsaren. Sättet på vilket det sker 

skiljer sig inte åt mellan de båda tidningarna även om deras ideologier och modelläsare ser 

olika ut. 

Att texternas funktion har samma betydelseskapande potential är med stor sannolikhet ett 

resultat av deras intertextualitet. Texterna har visat sig bestå av flertalet referenser som går att 

knyta till tidigare texter inom samma, eller andra, diskurser. Likheterna mellan texterna tyder 

också på att de genom sin intertextualitet förutsätter varandra. Skillnaderna mellan texterna 

består främst i att deras ideologier ser olika ut och ger upphov till olika värderingar. I 

Bulletinen tipsas det inte bara om sätt på vilka födoämnesintoleranta kan konsumera utan 

betydelsen får en vidare verkan som ger upphov till en dialog mellan sändare och läsare. En 

viss kunskap är av vikt för att den dialogen ska fungera. Kunskapen har sitt upphov i texten 

och i att läsaren accepterar de, eller någon av de, positioner som leder fram till konstruktionen 

av en modelläsare. Modelläsarna i de tre texterna har visat sig vilja konsumera på samma 

villkor som andra. I Allt om Mat skapas modelläsare på samma sätt som i Bulletinen. 

Läsarpositionerna är av vikt för att den betydelsegivande kunskapen i texten ska gå att 

förmedla. Modelläsarna i texterna från Allt om Mat vill dock oftast freda sig från den vanliga 

konsumtionen och finna alternativ som i texterna lyfts fram som dels bättre och mer passande 

för modelläsarens livsstil. 

De sex texternas konstruktion av en modelläsare och verkan av deras ideationella 

metafunktion antas här också ge upphov till makt. Makten som texterna alstrar består främst i 

att de försöker påverka subjektet, det vill säga läsaren, med de strategier som analysen har 

visat. Makten i texterna blir på så sätt produktiv men det finns anledning att, efter den här 

undersökningens analys, fråga sig om de behov som texterna skapar är en del av ett 

”självklart” kunskapsinhämtande hos läsaren eller ett resultat av en social process som inte är 

helt jämlik? Det är, vilket nämnts ovan i avsnittet om metodkritik, svårt att dra några klara 

slutsatser efter en undersökning av den här omfattningen, men det går att konstatera att 

texterna från de olika tidningarna inte enbart har olika teman och ger upphov till olika 

kunskaper utan också ger upphov till olika värderingar beroende på läsekrets. 
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Bilagor: 

1. Moccatårtan - en glutenfri klassiker 

2. Är hyggeligt i Köpenhamn! 

3. Glasskungen Fredrik gör mjölk- och glutenfritt 

4. Vilken skillnad! 

5. Möt våren i Berlin 

6. Med känsla för äpplen 



29 
 

 



30 
 

1. Moccatårtan – en glutenfri 
klassiker
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2. Ät hyggeligt i Köpenhamn! 
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3. Glasskungen Fredrik gör mjölk- och glutenfritt 
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4. Vilken skillnad! 
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5. Möt våren i Berlin 
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6. Med känsla för äpplen 

 


