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Sammandrag 
I denna uppsats används den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell         

grammatik för att undersöka inledningar till recept på svenska matbloggar. Syftet med            

undersökningen är att ta reda på hur denna texttyp är uppbyggd samt hur talarroller              

konstrueras i texterna. Mer specifikt är undersökningen en analys av hur språkhandlingar och             

modalitet används i receptinledningar och metoden är baserad på Holmberg och Karlssons            

modell i Grammatik med betydelse och Hellspong och Ledins modell i Vägar genom texten.              

Materialet består av 15 receptinledningar från fem svenska matbloggar. Resultatet av           

undersökningen visar att språkhandlingar och modalitet generellt används för att skapa en            

givande talarroll och att syftet med receptinledningar främst är att informera om recepten. 

 
Nyckelord: systemisk-funktionell grammatik, språkhandlingar, modalitet, matbloggar, recept, 

receptinledningar.   
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1. Inledning 
Mitt intresse för recept väcktes redan i tidig ålder när jag bakade med min farmor och                

utvecklades i takt med att jag blev äldre och mer självständig i mitt läsande och matlagande.                

Under denna tid har också en annan utveckling pågått, nämligen digitaliseringen. Flera gamla             

gedigna genrer, där recept är ett exempel, har allt mer kommit att uppträda i digitala media.                

Efter att ha läst många recept, både i kokböcker och på matbloggar, upptäckte jag ett               

textelement som oftare förekom på matbloggar än i kokböcker, nämligen inledningar till            

recepten. Dessa inledningar introducerar och beskriver receptet och rätten på ett eller annat             

sätt, ofta med syftet att locka läsaren att läsa hela receptet. När jag har läst dessa har jag ofta                   

funderat på hur de är uppbyggda och vilka resurser som används för att försöka påverka               

läsaren till att vilja laga rätten. Matbloggar som medium är också intressant, eftersom de ofta               

blandar den personliga bloggtexten med den mer opersonliga recepttexten. Det finns viss            

forskning som rör recept och bloggar, men det finns mig veterligen ingen tidigare forskning              

på just receptinledningar, vilket gör detta ämne ännu mer intressant att utforska. 

Den systemisk-funktionella grammatiken är en språkmodell som kan användas som metod           

för att undersöka hur grammatiken har betydelse, bl.a. den interpersonella metafunktionen           

som handlar om hur relationer mellan olika talare skapas och uttrycks. För att studera hur               

receptinledningar är uppbyggda, med särskilt fokus på hur talarroller skapas, är en            

interpersonell analys därför lämplig. 

1.1 Forskningsbakgrund 
Det finns en del tidigare forskning som rör recept och ett exempel på detta är Karin Mårdsjös                 

studier, bl.a. hennes bok Kokböcker från 2001. Där studerar Mårdsjö hur kokböcker            

förändrades mellan 1745 och 1889. Hon kommer fram till att kokböckerna i mångt och              

mycket innehåller samma grundrecept och arbetsmetoder, men med lite olika omfång           

(Mårdsjö 2001:23f). Hennes slutsats är att formen för recept i kokböcker är fast och har               

förändrats mycket lite under det drygt hundra år långa tidsspann som hon har hämtad sitt               

material från. Hon kopplar detta till att det är en svår konst att skriva handböcker och lyckas                 

vara begriplig och övertygande samt kunna visa metoder och att det därför inte är underligt               

att den formen som etableras då också följs (Mårdsjö 2001:74).  
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En undersökning av bloggar utifrån den systemisk-funktionella grammatikens interpersonella         

metafunktionen görs av Maija Pietarila. Pietarila undersöker språket på livsstilsbloggar          

respektive forskarbloggar i sin pro gradu-avhandling vid Uleåborgs universitet från 2016.           

Hon gör en interpersonell analys av inläggen och kommer fram till att påståenden utgör ca               

83% av alla språkhandlingar i de undersökta blogginläggens brödtext (Pietarila 2016:37).  

Den mest relevanta studien för den här uppsatsen är en undersökning av inlägg på              

matbloggar. Birgit Asen analyserar i sin pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi från 2019             

inlägg på matbloggar, som beskrivs som en underkategori till livsstilsbloggar (Asen           

2019:58). Hon utför sin analys med hjälp av den systemisk-funktionella grammatikens alla            

tre metafunktioner med syftet att jämföra privata bloggar och tidningsbloggar. Hennes studie            

rör dock hela blogginläggen, oavsett om det gäller ett mer personligt inlägg följt av ett recept                

eller en receptinledning. Hon kommer fram till att recepten i stort innehåller ungefär lika stor               

andel påståenden som uppmaningar (Asen 2019:39).  

Det finns dock inga tidigare undersökningar där receptinledningar studeras separat från           

recept eller där det har gjorts skillnad på vanliga blogginlägg och receptinledningar.            

Skillnaden mellan ett vanligt blogginlägg och en receptinledning är att ett blogginlägg kan             

handla om i princip vad som helst, medan en receptinledning presenterar och beskriver ett              

recept. Det intressanta med receptinledningar är att de är en texttyp där en gammal texttyp,               

recept, möter den nyare texttypen blogginlägg. Hur ser det ut när en av de äldsta skrivna                

instruktionstexttyperna (Mårdsjö 2001:4) möter en texttyp som har vuxit fram de senaste åren             

i och med den digitala utvecklingen. Detta har ingen undersökt ännu, men det är vad denna                

uppsats syftar till att reda ut.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det allmänna syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva texttypen            

receptinledningar och det mer specifika syftet är att ta reda på vilka relationer som skapas i                

dem. Särskilt intressant för min undersökning är hur resurserna språkhandlingar och           

modalitet används eftersom man i dessa kan se hur relationer skapas. Detta undersöker jag              

genom att göra en interpersonell analys av 15 inledningar till recept på fem olika svenska               

matbloggar med hjälp av följande frågeställningar: 

- Hur används språkhandlingar och modalitet för att skapa krävande respektive givande           

talarroller? 

- Vilka gemensamma drag finns för hur denna texttyp skapar dessa talarroller? 

- Går det att säga någonting om receptinledningarnas syfte utifrån hur språkhandlingar           

och modalitet används, och i så fall vad?  

1.3 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Efter detta inledningskapitel följer ett avsnitt om den              

teoretiska bakgrunden i kapitel 2 där den systemisk-funktionella grammatiken presenteras          

och språkhandlingar och modalitet förklaras. Därefter följer en beskrivning av material och            

metod i kapitel 3. I 3.1 beskrivs hur materialinsamlingen har gått till och i 3.2 presenteras                

metoden för analysen. I kapitel 4 presenteras resultatet av undersökningen. I 4.1–4.5 beskrivs             

varje matblogg kort och den språkliga analysen av materialet redovisas och i 4.6 och 4.7               

analyseras materialet djupare utifrån språkhandlingar och modalitet. Jag diskuterar mitt          

resultat och svarar på mina frågeställningar i kapitel 5. I den avslutande reflektionen i kapitel               

6 sammanfattas undersökningen och jag ger förslag till vidare studier.  
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2. Teoretisk bakgrund 
Min undersökning bygger på den systemisk-funktionella grammatiken, eller SFG, som är en            

språkmodell skapad av lingvisten Michael Halliday (1994). Undersökning utgår ifrån Per           

Holmberg och Anna-Malin Karlssons anpassning av SFG till en svensk kontext. SFG är en              

språkmodell där grammatiken ses som något som både uttrycker och skapar betydelse. Det är              

en modell som både pekar på språket självt och utanför språket, till situationer där språket               

används och kan därför användas både för att analysera texter i sig samt deras kontext               

(Holmberg & Karlsson 2006:10f). Modellen delar in språket i tre metafunktioner, den            

ideationella som behandlar hur erfarenheter från omvärldens beskrivs (Holmberg & Karlsson           

2006:73), den textuella som beskriver hur information organiseras i yttranden (Holmberg &            

Karlsson 2006:22) och den interpersonella är en resurs för att skapa relationer mellan talare              

(Holmberg & Karlsson 2006:31).  

Det är den interpersonella metafunktionen som står i centrum för min undersökning,            

eftersom undersökningen syftar till att identifiera hur relationen ser ut mellan skribent och             

läsare. De tre metafunktionerna ses som skiktade i tre centrala skikt: kontext, betydelse och              

lexikogrammatik (Holmberg & Karlsson 2006:18f). I förhållande till den interpersonella          

metafunktionen innebär kontext de relationer som finns mellan deltagare utanför texten och            

som på ett eller annat sätt också påverkar texten. Betydelsen handlar om vad den som talar                

eller skriver vill förmedla och ge uttryck för och lexikogrammatiken handlar om hur detta              

realiseras i språket (Holmberg & Karlsson 2006:21f). Med tanke på denna studies syfte är de               

interpersonella resurserna språkhandlingar och modalitet de mest centrala, eftersom         

språkhandlingar och modalitet är de resurser som skapar och modifierar talarroller. I 2.1 och              

2.2 redogör jag för dessa begrepp samt hur de kan användas.  

2.1 Språkhandlingar 
Holmberg och Karlsson (2006:34) beskriver språkhandlingar som något som har att göra med             

utbytet av information eller varor och tjänster. Detta utbyte delas sedan upp efter givande och               

krävande talarroll. Ett påstående är ett utbyte av information med en givande talarroll och en               

fråga med en krävande. Ett erbjudande är i sin tur ett utbyte av varor och tjänster med en                  

givande talarroll och en uppmaning dess krävande motsvarighet.  
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Hellspong och Ledin (1997:164) delar in språkhandlingar i allmänna och speciella, där några             

av de allmänna är påstående, fråga, uppmaning, interjektion och utrop. En allmän            

språkhandling är en språkhandling med en egen grammatisk konstruktion, vilket en speciell            

språkhandling inte har. Detta innebär att en av SFG:s fyra språkhandlingar, erbjudandet, inte             

kan räknas som en allmän språkhandling enligt Hellspong och Ledin. Deras utgångspunkt är             

att allmänna språkhandlingar handlar om form och att speciella språkhandlingar handlar om            

funktion. De speciella språkhandlingarna ställs inte i kontrast till de allmänna, utan är bara              

mer specifika. De tar upp som exempel att ett påstående, som är en allmän språkhandling,               

både kan vara kritik och komplimang, som är speciella språkhandlingar. De skriver också att              

det finns särskilda språkhandlingsverb som realiserar vissa speciella språkhandlingar, t.ex.          

lova eller erbjuda. Hellspong och Ledin (1997:165) delar in de speciella språkhandlingarna i             

positiva och negativa språkhandlingar, där de positiva ger förmåner eller uppskattning och de             

negativa kan inkräkta på den tilltalades handlingsfrihet eller vara kränkande. Vissa negativa            

språkhandlingar går att jämföra med den krävande talarrollen, eftersom båda inskränker den            

tilltalades självbestämmande och försöker påverka den tilltalades handlingar. Varje         

språkhandling utförs med en förväntan om en viss respons, t.ex. förväntar sig den som ställer               

en fråga att få ett svar och den som ger en uppmaning förväntar sig att den uppmanade ska                  

handla utifrån uppmaningen.  

Språkhandlingarna påstående, fråga och uppmaning representeras i båda språkmodellerna         

av en viss satskonstruktion, där en påståendesats har ett finit verb som andra satsled, en               

frågesats har sitt subjekt efter det finita verbet och en uppmaningssats karaktäriseras av att              

den inleds med ett verb i imperativ. Interjektioner och utrop har inga egna satskonstruktioner,              

men interjektioner kännetecknas av att de innehåller ord från ordklassen interjektion eller            

uttryck som oftast återfinns i spontant tal t.ex. ja eller tack. Utrop i sin tur ska ge uttryck för                   

en känsla eller påkalla uppmärksamhet och få någon att lyssna och kännetecknas av             

ofullständiga meningar som slutar med utropstecken (Hellspong & Ledin 1997:161f).  

Trots att språkhandlingarna har en egen satskonstruktion betyder det inte att de alltid             

stämmer överens med den, dvs. är kongruenta. Detta innebär att en språkhandling kan             

uttryckas med hjälp av en annan språkhandlings grammatik. Det kallas inom SFG för en              

grammatisk metafor och enligt Hellspong och Ledin för en indirekt språkhandling och är t.ex.              

alltid fallet med erbjudanden, eftersom de i svenskan inte har någon egen satskonstruktion.             

Erbjudanden kan alltså inte uppträda i kongruenta uttryck, utan enbart i grammatiska            
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metaforer. Det kan därför vara svårt att särskilja erbjudanden från andra språkhandlingar. För             

att då kunna särskilja just erbjudanden går det inte alls att titta på satskonstruktionen, utan               

man måste alltid tänka på vilken typ av reaktion som förväntas av den som tilltalas och vilken                 

kontext texten befinner sig i. Att titta på den förväntade responsen och kontexten är viktigt               

för att identifiera alla språkhandlingar, men särskilt viktig i erbjudandets fall, eftersom det             

inte går att få hjälp av satskonstruktionen alls (Holmberg & Karlsson 2006:55).  

I min analys av språkhandlingar utgår jag framför allt från Holmberg och Karlsson och              

särskiljer språkhandlingar utifrån språkhandlingarnas grammatik och förväntade respons. Jag         

har dock valt att inkludera Hellspong och Ledins språkhandlingskategori utrop, eftersom mitt            

material innehåller denna typ av språkhandlingar som annars är svåra att definiera som             

påstående, fråga, uppmaning eller erbjudande.  

2.2 Modalitet 
Per Holmberg och Anna-Malin Karlsson (2006:58) beskriver modalitet som en interpersonell           

resurs. Modalitet definieras som olika sätt att utnyttja gråzonen mellan ett onegerat och ett              

negerat yttrande och delas in i fyra skalor: sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet.             

Alla fyra skalor består av tre grader (låg, medelhög och hög) och skapas med hjälp av modala                 

verb eller interpersonella satsadverbial. Nedan presenterar jag de fyra skalorna.  

Sannolikhet handlar om hur säker talaren är, eller vill framstå att vara, på sina yttranden               

och kopplas framför allt till påståenden och frågor. Att uttrycka modalitet med hjälp av              

sannolikhet öppnar upp för förhandling om ett yttrandes faktiskhet och för att andra yttranden              

kan ha större giltighet. Låg sannolikhet klassas som tänkbart, medelhög som troligt och hög              

som säkert. Holmberg och Karlsson (2006:61) skriver att låg grad av sannolikhet gör det              

svårare att förneka ett påstående. Det är t.ex. svårt att säga emot ”Det kan bli godare med                 

mindre salt”, eftersom det inte är ett faktiskt yttrande om att så är fallet, utan bara uttrycker                 

möjligheten att det kan vara så.  

Vanlighet kan modifiera påståenden eller frågor så att informationen som ges eller krävs             

gäller mer eller mindre ofta. Enligt Holmberg och Karlsson (2006:62) finns det bara två              

modala verb i svenskan som uttrycker vanlighet och det kan därför vara svårt att skilja tre                

grader åt, men i kombination med satsadverbial kan de tre graderna uttryckas. De tre graderna               

beskrivs här som ibland, vanligen och alltid.  
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Uppmaningar kan modifieras med förpliktelsemodalitet för att den tilltalade ska bli mer eller             

mindre förpliktigad att lyda uppmaningen. Förpliktelsemodalitet återfinns framför allt i          

grammatiska metaforer där uppmaningarna har formen av påståendesatser. Imperativsatser         

har bara ett läge för att kräva handling, men med påståendesatser kan man formulera vad som                

är tillåtet/möjligt, rekommenderat eller nödvändigt, dvs. de tre graderna av förpliktelse. 

Villighet är den fjärde och sista modalitetsskalan och berör först och främst erbjudanden.             

De tre graderna är beredd, villig och angelägen och kan t.ex. uttrycka i hur hög grad man                 

binder sig till att genomföra det man har erbjudit. Eftersom erbjudanden inte har en egen               

grammatisk form i svenskan är det svårt att veta hur man ska formulera ett representativt               

erbjudande utan modalitet, då det alltid är en grammatisk metafor och därför kan skapas på               

många olika sätt. I tablå 1 har jag följt hur Holmberg och Karlsson har formulerat               

erbjudanden. 

 

 negerad låg grad medelhög grad hög grad onegerad 

 
 
sannolikhet 

 
 
Det blir inte 
godare med 
mer salt 

(tänkbart) 
 
Det kan bli godare 
med mer salt 

(troligt) 
 
Det bör bli godare 
med mer salt 

(säkert) 
 
Det måste bli 
godare med 
mer salt 

 
 
Det blir 
godare med 
mer salt 

 
 
vanlighet 

 
 
Det blir inte 
godare med 
mer salt 

(ibland) 
 
Det kan ibland bli 
godare med mer 
salt 
 

(vanligen) 
 
Det brukar ofta bli 
godare med mer 
salt 

(alltid) 
 
Det brukar 
alltid bli 
godare med 
mer salt 

 
 
Det blir 
godare med 
mer salt 

 
förpliktelse 

 
 
Salta inte 
mer! 

(tillåtet/möjligt) 
 

Du kan salta mer 
 

(rekommenderat) 
 

Du bör salta mer 

(nödvändigt) 
 

Du ska salta 
mer 

 
 
Salta mer! 

 
 
villighet 

 
Nej, du får 
inget mer salt 
på maten! 
 

(beredd) 
 

Jag kan salta mer 
på maten 

(villig) 
 

Jag vill salta mer 
på maten 

(angelägen) 
 

Jag ska salta 
mer på maten 

 
Varsågod, 
här får du 
mer salt på 
maten! 

Tablå 1 De fyra modalitetsskalorna enligt Holmberg och Karlsson 
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Hellspong och Ledin (1997:133) har i stället valt att räkna modalitet som en ideationell              

resurs, eftersom det handlar om hur de yttranden som görs relateras till den verklighet som               

byggs upp i texten. Det som däremot liknar SFG:s modalitet i deras modell för den               

interpersonella strukturen är analysen av positiva och negativa språkhandlingar, där de           

beskriver att det finns sociala strategier för att mildra en negativ språkhandlings effekter.             

Detta kan jämföras med SFG:s modalitet, eftersom de båda används för att uttrycka en lägre               

eller högre grad av säkerhet och kraft i yttranden. Sociala strategier och modalitet realiseras              

också ofta med hjälp av samma resurser, dvs. modala verb och satsadverbial. För att dämpa               

effekterna av en negativ språkhandling kan man använda sociala strategier i form av             

försiktighet och förtrolighet. Förtrolighet går ut på att markera närhet och försiktighet går ut              

på att markera respekt och framförhålla samtycke. Exemplet som Hellspong och Ledin            

(1997:166) tar upp för förtrolighet är att framhäva någons positiva egenskaper samtidigt som             

man kritiserar någon. För försiktighet tar de upp att använda adverbial som kanske och inte               

riktigt för att markera att yttrandet inte är helt säkert och därmed mildra den negativa               

språkhandlingen.  

3. Material och metod 
I detta kapitel presenterar jag mitt material och min metod. I 3.1 beskriver jag mitt material                

och redogör för hur jag har resonerat i urvalet av matbloggar och receptinledningar. I 3.2               

redovisar jag hur jag har gått tillväga i min analys av det valda materialet. 

3.1 Material 
Vid urvalet av receptinledningar har jag utgått från tre olika topplistor på matbloggar             

sammanställda av mathemsidorna Mitt kök, Köket, Matspar och Ica. Alla tre är topplistor där              

mathemsidornas redaktörer tipsar om sina favoriter. Mina urvalskriterier var att bloggarna           

skulle vara listade på minst en av listorna, ha varit aktiva under de senaste månaderna samt                

innehålla receptinledningar. Jag definierar en receptinledning som en text som handlar om,            

beskriver och/eller presenterar ett recept. En receptinledning håller sig till det ämnet och             

innehåller t.ex. inte berättelser ur skribentens vardag som inte kan relateras till receptet i              

fråga. Utifrån mina urvalskriterier kunde jag välja ut matbloggarna Cookies and Sweets,            

Mattias Kristiansson, Portionen under tian, SouLou Food och Zeinas Kitchen.  
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I valet av receptinledningar utgick jag ifrån att jag skulle samla in tre texter från varje blogg                 

med tre månader mellan varje text för att få ett bredare material. Jag har därför valt ut ett                  

recept som publicerades ca sex månader från insamlingstillfället, dvs. i maj 2019, ett som              

publicerades ca tre månader från insamlingstillfället, dvs. i augusti 2019, och det recept som              

publicerades närmast insamlingstillfället, dvs. i november 2019. Vad gäller SouLou Food och            

Mattias Kristiansson har jag inte helt kunnat följa denna princip, eftersom de inte har              

publicerat inlägg under de månaderna som jag valt ut. I dessa fall har jag valt att använda                 

recept vars publiceringsdatum ligger så nära månaderna i fråga som möjligt. Det insamlade             

materialet består alltså av 15 receptinledningar vilka sammanlagt innehåller 1076 ord. 

3.2 Metod 
I min undersökning utgår jag ifrån språkhandlingsktageorierna påstående, fråga, uppmaning,          

erbjudande och utrop. Jag har först tagit ut språkhandlingar i varje enskild text och avgjort               

om de är kongruenta eller grammatiska metaforer samt sammanställt antal. I de fall där              

bisatser uppträder har de inte inkluderats i analysen som en egen språkhandling, eftersom             

Holmberg och Karlsson skriver att underordnade satser ”saknar egen frihet att fungera i det              

interpersonella spelet”. Bisatserna analyseras därför som en del av den överordnade satsens            

språkhandling. Vad gäller ofullständiga satser, dvs. satser utan finit verb, bestäms de utifrån             

förväntad respons och tolkas som egen språkhandling utifrån detta. Detta gäller även satser             

utan subjekt. Vad gäller samordnade huvudsatser räknas varje sats som en egen            

språkhandling. Jag har sedan undersökt om språkhandlingarna uttrycker någon form av           

modalitet och i så fall vilken typ och grad det rör sig om, där kategorierna jag har utgått ifrån                   

är Holmberg och Karlssons sannolikhet, vanlighet, förpliktelse och villighet. I mitt material            

har jag markerat varje språkhandling med en siffra för att enklare kunna hänvisa till dem i                

min resultatredovisning. 

I 4.6 och 4.7, har jag analyserat vilka talarroller som träder fram som resultat av hur                

språkhandlingar och modalitet används i texterna, dvs. om talarrollen är givande eller            

krävande. När jag analyserar hur språkhandlingar respektive modalitet används i hela           

materialet, använder jag mig av speciella språkhandlingar och sociala strategier. Detta för att             

kunna vara mer specifik i min analys och för att närmare kunna ringa in talarrollerna. Med                

hjälp av mer specifika kategorier går det att få en mer nyanserad och precis bild av hur                 
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språkhandlingar och modalitet används samt se de olika graderna av givande och krävande i              

de talarroller som skapas.  

4. Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min analys. Texten är disponerad utifrån de olika               

bloggarna och blogginläggen. Jag presenterar först varje blogg och dess upphovsperson kort            

innan jag redovisar resultaten av min undersökning. I de två sista avsnitten 4.6 och 4.7               

redovisar jag resultatet utifrån kategorierna språkhandlingar och modalitet. 

4.1 Cookies and Sweets 
Cookies and Sweets är en blogg med recept på kakor och andra bakverk och drivs av Simona                 

Muntean. I sin presentation skriver hon: ”Med mina recept och bilder vill jag gärna dela med                

mig till er av det som gör mig lycklig, min stora passion till bakning [...]” Från Cookies and                  

Sweets har jag valt ut ett recept på ”Vaniljkakor med choklad” från 22 maj, ett recept på                 

”Enkla chocolate chips bars” från 19 augusti och ett recept på ”Mjuk kaka med aprikos och                

ricotta ost” från 10 november.  

Texten nedan är inledningen till ett recept på ”Vaniljkakor med choklad” från 22 maj 2019               

och innehåller tio språkhandlingar. 

 
(1) Vet du hur enkelt det är att baka dessa vaniljkakor med choklad? (2) Och receptet innehåller så                  
få ingredienser och såna som du säkert har i skafferiet. (3) Superenkelt att få till perfekta kakor                 
också tycker jag. (4) Detta recept kan du göra om (5) och smaksätta efter tycke. (6) Sätt ihop                  
kakorna två och två med lite kräm, curd eller sylt emellan. (7) Varför inte smaksätta degen med                 
kardemumma eller citronskal? (8) Blanda i kanske 1/2 dl malda eller finhackade nötter annars?  
(9) Du förstår det är en sån god enkel kaka som är bra att ha i en burk och ta fram när du får besök.                         
Eller när sötsugen infinner sig sent på kvällen och du har ingen lust att ställa dig i köket och baka.                    
(10) Och så mycket mycket godare än köpta kakor förstås. 

(Muntean 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Den första språkhandlingen är en kongruent fråga och de två följande är kongruenta             

påståenden. Den andra språkhandlingen uttrycker sannolikhetsmodalitet med hjälp av         

satsadverbialen säkert, vilket jag anser motsvarar en medelhög sannolikhet, dvs. hör till            

kategorin troligt, detta trots att kategorin för hög sannolikhetsmodalitet heter just säkert. Det             

är dock viktigt att poängtera att modaliteten uttrycks i bisatsen och finns inte med i den                

överordnade satsen. Den fjärde och femte språkhandlingen realiseras med hjälp av           

påståendets grammatik, men satsens syfte är snarare knutet till varor och tjänster än till              

13 



information. Det svåra i detta fall är då att bestämma om det ska tolkas som en uppmaning                 

eller som ett erbjudande, eftersom den på ett sätt erbjuder läsaren att ändra receptet utifrån               

sina egna önskemål och samtidigt uppmanar läsaren att göra det. Att fundera på den              

förväntade reaktionen fungerar inte heller enligt mig i detta fall, eftersom det både skulle              

kunna gå att acceptera eller avvisa erbjudandet om att byta ut ingredienser och handla eller               

inte handla utifrån uppmaningen att göra samma sak. Jag har i min analys valt att tolka denna                 

sats som en uppmaning, eftersom modaliteten som uttrycks med det modala verbet kan             

snarast stämmer överens med hur förpliktelsemodalitet uttrycks, en modalitetskategori som          

bekant är kopplat till just uppmaningar. Den sjätte språkhandlingen i texten är en kongruent              

uppmaning med finit verb i imperativ. De sjunde och åttonde språkhandlingarna avslutas            

båda med ett frågetecken, men de är inte kongruenta frågor utan snarare grammatiska             

metaforer. Frågan om att smaksätta degen med kardemumma eller citronskal är snarare en             

uppmaning om att göra detta, där man har använt frågans grammatik för att mildra              

uppmaningens negativa effekt. Detsamma gäller för frågan om att blanda i nötter. På samma              

sätt som föregående fråga är den förväntade responsen att den tilltalade antingen ska följa              

uppmaningen och göra det skribenten har skrivit eller inte snarare än att svara på frågan i sig.                 

Här har skribenten också använt sig av satsadverbialet kanske för att uttrycka låg förpliktelse              

för att markera att det är den tilltalade, dvs. läsaren, som själv avgör huruvida hen ska agera                 

efter skribentens uppmaning eller inte. De två följande och sista språkhandlingarna är alla             

kongruenta påståenden utan modalitet.  

Nedan följer en inledning till ett recept på ”Enkla chocolate chip bars” från 19 augusti               

2019 

 
(1) Varsågod! (2) Låt mig bjuda på en kaka eller två. Enkla Chocolate chips bars eller kakor som                  
du gör på 20 minuter och med endast fyra ingredienser. (3) Kakorna smakar så där ljuvligt av                 
brynt smör, salt och sött i samma tugga. (4) Jag ska inte försöka övertyga dig (5) utan du får helt                    
enkelt lita på mig (6) och ge kakorna en chans. (7) Det går så jädrans snabbt att baka dem (8) så du                      
kommer säkert att hitta en halv timme. 

(Muntean 2019, mina siffermarkeringar) 

 

Texten består av består av åtta språkhandlingar. Fyra av dessa är kongruenta påståenden och              

en av språkhandlingarna, nämligen den andra, är ungefär så nära man kan komma ett              

kongruent erbjudande på svenska. Detta eftersom talarrollen enbart är givande och den enda             

rimliga reaktionen är att acceptera eller avvisa erbjudandet om en kaka. Denna språkhandling             

består av två meningar, där den andra meningen snarast är en apposition till den första och                
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därmed inte utgör en egen språkhandling. I tablå 1 redovisas också hur Holmberg och              

Karlsson har valt att konstruera ett onegerat erbjudande utan modalitet och de har använt              

utropet Varsågod! för att markera att det är ett erbjudande, precis som i texten ovan.               

Varsågod! tolkas i det här fallet som ett utrop och därmed en egen språkhandling, men den                

har en koppling till språkhandlingen som följer. Den åttonde och sista språkhandlingen är den              

enda språkhandlingen som uttrycker någon form av modalitet. Här uttrycks det med            

satsadverbialet säkert och det rör sig om sannolikhetsmodalitet. Jag tolkar detta som en             

medelhög sannolikhetsmodalitet, jämför med mitt resonemang kring satsadverbialet ”säkert”         

i 4.1. 

Detta är ett recept på ”Mjuk kaka med aprikos och ricotta ost” (skribentens särskrivning)              

som publicerades 10 november 2019.  

 
(1) Mjuk kaka med aprikos och ricotta ost. (2) En perfekt balans mellan sötma och syrlighet.  
(3) Kakan går att svänga ihop på nolltid, (4) det tar bara lite tid att grädda. (5) Föreslår att du                    
gräddar den långsamt, att du inte har för bråttom, så kakan blir klar. (6) Första gången jag bakade                  
den hade jag alldeles för bråttom (7) och mitten förblev ogräddad. 
 
(8) Du kan alltid byta ut aprikos mot annan frukt eller bär du gillar. 

(Muntean 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Inledningen består av åtta språkhandlingar, varav sex utan tvekan är kongruenta påståenden.            

De språkhandlingar som är kongruenta påståenden i texten är 1, 2, 3, 4, 6 och 7. De två första                   

språkhandlingarna utgörs av ofullständiga satser, men jag har tolkat dem som påståenden,            

eftersom de enbart bjuder in till ett bekräftande av information, dvs. att det är en mjuk kaka                 

eller att balansen mellan smakerna är perfekt, eller ett ifrågasättande av detta. Den femte              

språkhandlingen följer påståendets grammatik, men dess funktion är snarare som uppmaning,           

eftersom den föreslår ett visst sätt att handla och den förväntade responsen är att läsaren ska                

göra som skribenten säger, dvs. grädda kakan långsamt. Den åttonde och sista            

språkhandlingen i denna receptinledning följer också påståendets grammatik, men precis som           

i fallet med den fjärde språkhandlingen i 4.1 rör det sig snarast om en uppmaning med låg                 

förpliktelsemodalitet som uttrycks med hjälp av det modala verbet kan.  
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4.2 Mattias Kristiansson 
Mattias Kristiansson är grundare av VEGO, Sveriges första vegetariska mattidning och driver            

en matblogg under sitt eget namn. Från Mattias Kristianssons matblogg har jag valt ett recept               

på ”Kantarellburgare med löksås” från 9 november 2018, ”Het kikärtsgryta med yoghurt och             

kokos” från 28 augusti 2019 och ”Raggmunksvåfflor” från 5 november 2019. Anledningen            

till att det första receptet är så pass långt ifrån maj 2019 är för att det inte publicerades några                   

recept mellan december 2018 och juli 2019 och jag har därför valt det sista receptet före detta                 

uppehåll.  

Detta är ett recept på ”Kantarellburgare med löksås” från 9 november 2018. 

 

(1) Kantareller kan du plocka i mängder under sensommaren och hösten, (2) men annars går det                
bra med frysta som du bara tinar. (3) Du kan även servera dem med kokt eller rostad potatis,  
(4) men jag är ju ett fan av burgare. (5) Psst… du kan faktiskt använda vilken svamp som helst till                    
den här. 😀 

(Kristiansson 2018, mina siffermarkeringar) 
 

Inledningen innehåller fem språkhandlingar. Den första språkhandlingen liknar de         

konstruktioner vi har sett tidigare i receptinledningarna från Cookies and Sweets, dvs. en             

språkhandling som använder sig av påståendets grammatik och det modala verbet kan för att              

skapa en uppmaning med en låg grad av förpliktelsemodalitet. Den andra språkhandlingen            

hör ihop med den inledande uppmaningen, eftersom den presenterar ett alternativt sätt att             

utföra uppmaningen. Jag tolkar den därför också som en grammatisk metafor för en             

uppmaning. Den tredje språkhandlingen är uppbyggd på samma sätt och följer påståendets            

grammatik men skapar tillsammans med den fjärde språkhandlingen uppmaning med låg           

förpliktelsemodalitet med kan. I denna konstruktion fungerar dock inte den andra           

språkhandlingen på samma sätt som i föregående fall, utan här talar det avslutande ledet              

aktivt emot den inledande uppmaningen. Skribenten uppmanar till alternativa         

serveringsförslag, men avslutar med att rekommendera ett visst sätt. Här framförhålls alltså            

inte samtycke på samma sätt, utan skribenten är något mer bestämd i sin uppmaning. Det som                

till synes är en uppmaning till att variera receptet är alltså snarare en uppmaning till att                

servera rätten på samma sätt som skribenten har tänkt från början. Den fjärde och sista               

språkhandlingen är också en uppmaning konstruerad på samma sätt som de tidigare            

språkhandlingarna med samma låga förpliktelsemodalitet. Texten avslutas med en leende          
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emoji, något som Holmberg och Karlsson eller Hellspong och Ledin inte tar upp som en               

interpersonell resurs. Den skapar dock en viss effekt och skulle kunna liknas vid ett utrop               

eftersom dess syfte verkar vara att uttrycka en känsla, i det här fallet en positiv sådan. Jag har                  

trots detta valt att inte räkna den som en egen språkhandling, eftersom den här typen av                

symboler inte finns med i de interpersonella analysmodellerna jag har använt. 

Texten nedan är en inledning till ett recept på ”Kikärtsgryta med yoghurt och kokos” från               

28 augusti 2019. 

(1) Ah… jag visste inte hur jag skulle beskriva den här grytan. (2) Den heter Digaag Qumbe (3) är                   
en somalisk gryta jag trillade över i en youtube-video och var tvungen att veganisera. (4) Den är                 
het, absolut, (5) men även syrlig från yoghurten (6) och söt från bananen. (7) Den är… helt                 
fantastisk om du frågar mig. (8) Jag älskar att äta nya rätter som utmanar alla sinnen (9) och den                   
här är fabulös.  
(10) Ingredienslistan kanske ser lång ut, (11) men den är inte svår att göra. (12) Det blir en hel del                    
sås, (13) men det är det som är det göttiga. 

(14) Grytan görs btw. traditionellt med kyckling, (15) men jag har använt kikärter här. 

(16) Jag använde mig av en växtbaserad “crème fraîche” från Planti, (17) men Alpros sojayoghurt               
går också bra. 

(Kristiansson 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Texten innehåller 17 språkhandlingar. Vad gäller den andra och tredje språkhandlingen kan            

kommenteras att det verkar saknas ett och som binder samman de två huvudsatserna. Alla 16               

kan tolkas som kongruenta påståenden, men språkhandlingarna 14–17 kan också tolkas som            

en uppmaning till att använda en viss råvara eller produkt. Det kan antingen bara handla om                

att skribenten ger information om vilka råvaror eller produkter han har använt eller om att han                

uppmanar läsaren att använda råvaran eller produkten. Jag väljer att tolka dessa            

språkhandlingar som uppmaningar, eftersom den förväntade responsen troligen är att handla           

utifrån det som skrivs, snarare än att bara bekräfta eller förneka informationen. Den tionde              

språkhandlingen är annars den enda språkhandlingen med modalitet, där satsadverbialen          

kanske används för att skapa en låg sannolikhetsmodalitet för att uttrycka att det är tänkbart,               

och inte säkert, att ingredienslistan är lång, men i den följande språkhandlingen markeras det              

sedan att längden på ingredienslistan inte ökar svårighetsgraden på receptet.  

Det tredje och sista receptet från Mattias Kristianssons blogg är ett recept på             

”Raggmunksvåfflor” och publicerades 5 november 2019. 
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(1)Jag… älskar… våfflor. (2) Scrollar du lite i den här bloggen (3) så förstår du det snart. (4) Jag                   
älskar även raggmunkar (5) och tänkte… varför inte kombinera de två. (6) Det här är bara samma                 
gamla raggmunksrecept jag brukar använda mig av, (7) men gräddat i ett våffeljärn. 

(8) Raggmunkar utan ägg tänker du? (9) Jepp, faktiskt bara att hoppa dem, ersätta med lite mer                 
vätska (havre- eller sojamjölk) (10) och allt är precis som vanligt. (11) Jag gillar mina raggmunkar                
med en klick lingonsylt, (12) men det hade även varit gott med stekt, rökt tofu. 😀 

(Kristiansson 2019, mina siffermarkeringar) 

Denna text består av tolv språkhandlingar som till synes är kongruenta och där alla utom den                

sjätte språkhandlingen, som ju är en fråga, är påståenden. De tre sista språkhandlingarna kan              

dock båda tolkas som uppmaningar till att göra på ett visst sätt. I den nionde språkhandlingen                

handlar det om hur man kan göra raggmunkar utan ägg och i den elfte och tolfte om vilka                  

tillbehör som passar att servera till rätten. Den nionde meningen är något svårare att analysera               

eftersom det finita verbet inte dyker upp förrän i det sista ledet. Det går också att tolka ”det är                   

bara att” som en modalitetsmetafor för ”du kan” och att det därmed uttrycks en låg               

förpliktelsemodalitet. Jag har dock valt att inte tolka det som ett uttryck för modalitet. Ingen               

av de andra språkhandlingarna uttrycks med modalitet. Denna inledning avslutas med en            

leende emoji, något jag tolkar som en resurs för att uttrycka en känsla. Se mitt resonemang                

om emojis tidigare i 4.2. 

4.3 Portionen under tian 
Portionen under tian är ”en plattform med fokus på mat som är hållbar för klimatet och                

hållbar för plånboken” och skrivs av Hanna Olvenmark. Precis som namnet antyder är varje              

recept utformat för att det inte ska kosta mer än tio kronor per portion. Från Portionen under                 

tian har jag hämtat recept på ”Krämig zucchini- och svamppasta” från 13 maj,             

”Majscarbonara” från 12 augusti och ”Citron- och morotsgryta med rosmarin och matvete”            

från 15 november.  

Nedanstående text är inledningen till ett recept på ”Krämig zucchini- och svamppasta”            

från 13 maj 2019. 
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(1) Det här är en så krämig pasta va! (2) Ni måste göra denna nu i sommar. (3) Den är väldigt                     
inspierad av grönkålspastan, som ni ju säkert vet att jag håller himla kär. (4) Men nu när inte                  
grönkålen är i säsong får vi ta till något annat som är bättre, ex zucchini som nu ofta går att hitta                     
väldigt billigt! (5) Tricket här är ett riva zuccinin. (6) Ja så gott verkligen. (7) Gör vegansk?  
(8) Använd valfri vegansk ost eller 1 msk b-jäst i! 

(Olvenmark 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Texten innehåller åtta språkhandlingar och den första språkhandlingen är ett kongruent           

påstående utan modalitet. Det skulle gå att tolka den som ett utrop, eftersom den avslutas med                

ett utropstecken, men eftersom den i övrigt följer påståendets grammatik samt syftar till att ge               

information snarare än att uttrycka en känsla tolkar jag den som ett påstående. Den andra               

språkhandlingen är en grammatisk metafor, där en uppmaning uttrycks med hjälp av            

påståendets grammatik. Uppmaningen har också hög förpliktelsemodalitet som uttrycks         

genom det modala verbet måste, vilket signalerar att det är nödvändigt att den tilltalade              

läsaren ska följa uppmaningen. Den tredje språkhandlingen är ett kongruent påstående, där            

bisatsen uttrycker en medelhög sannolikhetsmodalitet med hjälp av satsadverbialet säkert.          

Det går också att tolka säkert som en markering av hög sannolikhetsmodalitet, men jag anser               

att säkert i sig inte uttrycker detta (jmf med mitt resonemang kring säkert i 4.1). Skribenten                

har också använt sig av satsadverbialet ju, som också uttrycker sannolikhetsmodalitet. Jag            

skulle dock inte vilja påstå att detta satsadverbial höjer graden av modalitet i detta fall till en                 

hög grad. Den fjärde språkhandlingen följer påståendets grammatik, men är snarare en            

grammatisk metafor för en uppmaning till att använda grönsaker som är i säsong. I detta fall                

uttrycker bisatsen medelhög vanlighetsmodalitet, dvs. kategorin vanligen med hjälp av          

adverbialet ofta. Den femte språkhandlingen går att tolka som ett påstående, men med tanke              

på att den förväntade responsen snarast är att göra som det står, dvs. riva zucchinin, tolkar jag                 

den som en uppmaning. Den sjätte språkhandlingen är en mening utan finit verb vars enda               

rimliga förväntade respons är att bekräfta eller förneka informationen om hur rätten smakar,             

vilket gör den till ett påstående. Den sjunde språkhandlingen följer uppmaningens grammatik            

med verb i imperativ, men avlutas med ett frågetecken. Den förväntade responsen skulle             

kunna vara att handla efter uppmaningen, dvs. göra rätten vegansk, eller att bara svara på om                

man vill göra den vegansk eller inte. Den är därför svår att placera. Jag har valt att tolka den                   

som en fråga, där frågan handlar om hur man kan göra rätten vegansk, eftersom den följande                

språkhandlingen svarar på detta. Den åttonde och sista språkhandlingen är en kongruent            

uppmaning med verb i imperativ som inte heller den uttrycker någon modalitet.  
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Detta är inledningen till ett recept på ”Majscarbonara” från 12 augusti 2019. 

 

(1) En av mina favorit go-to-rätter när det gäller att laga en snabb men riktigt god middag är den                   
här ärtcarbonaran.  
(2) Men majs är ju också himla gott (3) och jag blev så sugen på att prova att göra den i                     
majstappning. (4) O M G vad gott! (5) På slutet vispade jag även i lite ägg (6) men det kan man                     
skippa om man vill. (7) Hursomhelst, sjukt krämigt, riktigt gott och precis sådär lättlagad som               
ärtcarbonaran. (8) Testa! 

(Olvenmark 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Receptinledningen innehåller åtta språkhandlingar. De tre första är kongruenta påståenden          

utan modalitet. Den fjärde språkhandlingen är ett utrop, en språkhandling som här används             

för att uttrycka en positiv känsla kopplad till receptet samt understryka att det är en god rätt.                 

Den femte och sjätte språkhandlingen har koppling till varandra och jag tolkar den sjätte som               

en uppmaning med låg förpliktelsemodalitet, eftersom den liknar tidigare fall av uppmaningar            

med grammatiska metaforer och det modala verbet kan som modalitetsmarkör. Vad läsaren            

uppmanas till att göra är dock bundet till den femte språkhandlingen, som i sig är ett                

påstående. Den sjunde språkhandlingen är ett kongruent påstående utan modalitet och den            

åttonde språkhandlingen är en kongruent uppmaning som också den uttrycks utan modalitet. 

Det tredje och sista receptet från Portionen under tian är ett recept på ”Citron- och               

morotsgryta med rosmarin och matvete” från 15 november 2019. 

 

(1) En riktigt fräsch gryta som egentligen är lite mer som en soppa. (2) Den går lika bra att äta en                     
bit kalljäst bröd till eller som här med matvete. (3) Är det inte säsong för grönkål kan du ha i något                     
annat grönt, tex spenat eller broccoli. 

(Olvenmark 2019, mina siffermarkeringar) 
 
Detta är en något kortare text som enbart innehåller tre språkhandlingar. Den första är ett               

kongruent påstående utan modalitet. Den andra språkhandlingen är skriven med påståendets           

grammatik, men eftersom den förväntade reaktionen är att antingen handla efter vad            

skribenten skriver, dvs. äta rätten med ett visst tillbehör, eller inte så är det snarare en                

grammatisk metafor för en uppmaning. Den tredje språkhandlingen är också en uppmaning            

skriven med påståendets grammatik och denna liknar tidigare fall (jmf t.ex. 4.1) där             

skribenten har använt ett modalt verb för att skapa en låg förpliktelsemodalitet och därmed              

markerar att det är tillåtet alternativ möjligt att byta ut ingredienser i receptet. Detta markerar               
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samtycke och framförhåller att det är mottagaren som till syvende och sist beslutar hur hen               

vill göra. 

4.4 SouLou Food 
Louie driver SouLou Food, en matblogg med veganska recept och i sin presentation skriver              

Louie att han vill sprida sin matlagning i hopp om att fler ska bli veganer. Från SouLou Food                  

har jag valt ut ett recept på ”Italienska jätteköttbullar” från 2 maj, ett recept på ”Risnudlar                

med grönt och ärtkräm” från 22 september och ett recept på ”Fermenterad färskost på              

hampafrön och solrosfrön” från 11 november. Louie på SouLou Food publicerade inga inlägg             

i augusti och jag har därför valt det recept som publicerades närmast augusti, vilket blev ett                

recept från september. Jag har inte lyckats hitta Louies efternamn och har därför enbart skrivit               

ut hans förnamn.  

Texten nedan inleder ett recept på ”Italienska jätteköttbullar” som publicerades 2 maj 2019             

och innehåller sju språkhandlingar. 

 

(1) När jag var liten, brukade farsan ibland göra liknande jätteköttbullar, (2) dock så oveganska               
dom kunde bli. (3) Det var längesen jag åt ett gäng, (4) så det var dags. (5) I dessa har vi svarta                      
bönor, stekt skogschampinjon, valnötter, rödlök, vitlök, soltorkade tomater, färsk basilika osv. (6)            
Riktigt gott! (7) Jag valde även att dra ihop en enkel tomatsås och köra zucchinipasta. 

(Louie 2019, mina siffermarkeringar) 
 

De första fyra och den sista språkhandlingen är kongruenta påståenden, där den första är den               

enda som uttrycker modalitet. Det rör sig om vanlighetsmodalitet, eftersom det handlar om             

hur ofta någonting sker och det uttrycks både med det modala verbet brukade och adverbialet               

ibland. I Holmberg och Karlssons (2006:62) definition av de olika graderna av            

vanlighetsmodalitet, dvs. ibland, vanligen och alltid, används bruka enbart i den medelhöga            

och höga graden och alltså inte i den låga graden som benämns som ibland. Därför skulle                

man kunna tolka användningen av just bruka som en markör för en medelhög eller hög grad                

av vanlighet, men eftersom det används i kombination med adverbialet ibland tolkar jag det              

som en låg grad av vanlighet som uttrycker att skribentens pappa lagade rätten just ibland.               

Den fjärde språkhandlingen är ett utrop som uttrycker en positiv känsla.  
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Denna receptinledning hör till ett recept på ”Risnudlar med grönt och ärtkräm” från 22              

september 2019. 

 

(1)En kall risnudelsallad med grönsaker, shiitake och ärtkräm. (2) Fräscht, gott och simpelt.  
(3) Recept för två personer. 
 
(4) Nudlarna i denna rätt bestod ett paket King Soba risnudlar, svarta. (5) Jag köper mina på                 
Goodstore i Stockholm. (6) Koka nudlarna enligt anvisningar, (7) kyl ner med kallt vatten, (8) låt                
svalna, (9) droppa i några droppar sesamolja, (10) rör om och (11) låt vila medan du förbereder                 
resten av ingredienserna. (12) Detta recept är tillagat utan olja eller annat fett förutom få droppar                
sesamolja i marinaden. 

(Louie 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Den innehåller tolv språkhandlingar där de första fem och den sista språkhandlingen är             

kongruenta påståenden utan modalitet. De tre första språkhandlingarna är ofullständiga och           

saknar verb, men likt de ofullständiga tidigare språkhandlingarna i 4.1 är syftet att ge              

information och därför klassar jag dem som påståenden. Språkhandlingarna sex till elva är             

uppmaningar med instruktioner för hur man ska tillaga nudlarna, något som har letat sig upp               

till inledningen och inte finns med i själva instruktionsdelen, där övriga anvisningar finns.  

Denna text är hämtad från ett recept på ”Fermenterad färskost på hampafrön och             

solrosfrön” från 11 november 2019. 

 

 
(1) Fermenterad, krämig och med djupa smaker. (2) Enkel att göra och med ett dygns tålamod.  
(3) Jag har tidigare enbart gjort ostar med cashew osv (4) men fick tips om att köra på solrosfrön                   
(5) och testade då en variant med en liten del hampafrön i också. 

(Louie 2019, mina siffermarkeringar) 
 
Den innehåller fem språkhandlingar, vilka alla är kongruenta påståenden utan modalitet. De            

två första språkhandlingarna saknar finit verb men då deras syfte är att ge information och               

den förväntade responsen är att bekräfta eller förneka informationen om rättens egenskaper            

tolkar jag ändå dessa som påståenden. 
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4.5 Zeinas Kitchen 
Matbloggen Zeinas Kitchen drivs av 37-åriga Zeina Mourtada och inriktningen är enkla            

recept på ”god och spännande mat och bakverk från hela världen”. Hon har skrivit en kokbok                

och 2018 vann hon Allt om mat:s stora matpris. Från Zeinas Kitchen har jag valt ut recept på                  

”Krämig pasta med champinjoner” från 3 maj, ”Pasta al pesto genovese” från 15 augusti och               

”Chinese Bhel” från 18 november. 

Texten nedan är en inledning till ett recept på ”Krämig pasta med champinjoner” från 3               

maj 2019 och den består av fyra språkhandlingar.  

 

(1) Krämig och underbart god pasta med champinjonsås, serveras med parmesanost och ruccola.  

(2) Åh så läckert! (3) Att man enkelt slänger ihop rätten gör inte saken sämre. (4) Lyxigt, gott och                   

enkelt! 

(Mourtada 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Den första språkhandlingen är ett kongruent påstående utan modalitet. Det går att tolka ledet              

”serveras med parmesanost och ruccola” som en egen språkhandling med ett underförstått            

den, men jag tolkar ledet som en bisats med ett underförstått som och därmed en del av den                  

första språkhandlingen. Den andra språkhandlingen är ett utrop som uttrycker en positiv            

känsla som väcks av rätten. Den tredje är, precis som den första, ett kongruent påstående utan                

modalitet och den fjärde är, likt den andra, ett utrop vars funktion är att uttrycka en positiv                 

känsla. 

Denna receptinledning är hämtad från ett recept på ”Pasta al pesto genovese” från 15              

augusti 2019. 

 

(1) Det här är en helt fantastisk italiensk pastarätt som du enkelt slänger ihop. (2) Allting kokas i                  
en och samma gryta (3) och blandas sedan med pesto. (4) En läcker variant på pasta pesto med                  
krispiga haricots verts och potatis. (5) Italienarna är grymma på det här med comfort food.  
(6) Enkelt, lyxigt och läckert. (7) Perfekt att laga nu när det är säsong för gröna bönor. 

(Mourtada 2019, mina siffermarkeringar) 
 

Texten innehåller sju språkhandlingar där de fem första och den sista språkhandlingen är             

kongruenta påståenden utan modalitet som beskriver rätten. Den sjätte språkhandlingen är           

mycket lik den fjärde språkhandlingen i första exemplet i 4.5, både till sin form och till sitt                 

innehåll, eftersom den innehåller tre positiva adjektiv som beskriver rätten. Den enda            
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skillnaden är att språkhandlingen i första exemplet i 4.5 avslutas med ett utropstecken och              

därför tydligt kan kategoriseras som ett utrop, men språkhandlingen i denna text avslutas med              

en punkt och kategoriseras därför snarast som ett påstående, eftersom Hellspong och Ledin             

skriver att utrop kännetecknas av just utropstecken.  

Denna text är en inledning till ett recept på ”Chinese Bhel” från 18 november 2019 och                

innehåller nio språkhandlingar. 

 

(1) Krispiga nudlar, Indiens tolkning på kinesiska nudlar. (2) En riktigt god fusion där två               
fantastiska kök möts i en rätt. (3) Chinese bhel är typisk street food som är mycket populär i                  
Mumbai. (4) Oftast serveras det som snacks eller tilltugg vid maten. (5) Nudlarna ska gärna               
serveras nyfriterade (6) och vara krispiga i konsistensen. (7) Du kan variera dina nudlar efter smak                
(8) och ha i de grönsaker du tycker om. (9) Du kan tex tillsätta broccoli, sockerärtor, ärtor eller                  
andra goda grönsaker. 

(Mourtada 2019, mina siffermarkeringar) 
 

De tre första språkhandlingarna är kongruenta påståenden utan modalitet. Den andra           

språkhandlingen är ett kongruent påstående med en medelhög grad av vanlighetsmodalitet,           

som uttrycks med hjälp av verbet brukar och adverbialet ofta. Den femte språkhandlingen             

följer påståendets grammatik, men eftersom den förväntade responsen är att servera rätten på             

det sätt som beskrivs i denna mening eller inte tolkar jag den som en uppmaning. Adverbialet                

gärna uttrycker en medelhög grad av förpliktelsemodalitet och kan också ses som ett sätt att               

försöka mildra det inkräktande på läsarens handlingsfrihet som en uppmaning är. De tre sista              

språkhandlingarna, dvs. den sjunde, åttonde och nionde, följer alla påståendets grammatik,           

men är till sin funktion uppmaningar om hur man kan anpassa receptet. Alla tre använder sig                

av det modala verbet kan för att markera en låg grad av förpliktelsemodalitet. I den åttonde                

språkhandlingen finns kan inte med, men underförstås eftersom språkhandlingen delar finit           

verb med den sjunde språkhandlingen. 
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4.6 Språkhandlingar 
I detta avsnitt redovisas hur språkhandlingar har använts i materialet i tabellform. I tabell 1               

presenteras en sammanställning av språkhandlingarna i receptinledningarna. Det undersökta         

materialet innehåller, som tabell 1 visar, 123 språkhandlingar sammanlagt. Texterna består           

till största del av kongruenta påståenden. Den näst största språkhandlingskategorin är           

uppmaningar, där majoriteten av uppmaningarna uttrycks med en grammatisk metafor.          

Texterna innehåller fem utrop, tre frågor och ett erbjudande.  

 

Tabell 1 Receptinledningarnas språkhandlingar 

  Cookies 
and 
Sweets 

Mattias 
Kristiansson 

Portionen 
under tian 

SouLou 
Food 

Zeinas 
Kitchen 

Antal 

 
Påstående 

Kongruent  17 22 9 17 15 80 

Grammatisk 
metafor 

      

 
Fråga 

Kongruent  1 1    2 

Grammatisk 
metafor 

  1   1 

Uppmaning Kongruent  1  2 6  9 

Grammatisk 
metafor 

5 11 6  3 25 

Erbjudande Grammatisk 
metafor 

1     1 

Utrop 1  1 1 2 5 

Antal 26 34 19 24 20 123 

 
Den absolut vanligaste språkhandlingen i mitt material är alltså påståenden och de utgör över              

hälften av det totala antalet språkhandlingar. Påståenden är språkhandlingar som kopplas till            

utbytet av information samt en givande talarroll. Med tanke på detta går det att konstatera att                

den vanligaste talarrollen också är den givande, eftersom påståenden utgör mer än halva             

materialets språkhandlingar och har en givande talarroll. Det vanligaste i receptinledningarna           

är alltså att matbloggarna ger information. 

25 



Uppmaningarna, som näst största språkhandlingskategori, är mycket intressanta att analysera,          

eftersom det dels är den språkhandlingskategori som till störst del uttrycks med grammatiska             

metaforer och dels är en språkhandling med en krävande talarroll. Som går att se i tabell 1                 

innehåller receptinledningarna alltså fler uppmaningar som är grammatiska metaforer än de           

innehåller sådana som är kongruenta. Undantaget är SouLou Food, där en och samma text              

innehåller sex kongruenta uppmaningar i samma mening. Med tanke på hur ovanliga            

kongruenta uppmaningar är i övriga texter, särskilt i förhållande till de grammatiska            

metaforerna, samt med tanke på att meningen ”Koka nudlarna enligt anvisningar, kyl ner med              

kallt vatten, låt svalna, droppa i några droppar sesamolja, rör om och låt vila medan du                

förbereder resten av ingredienserna.” är utformad på samma sätt som meningarna i            

instruktionsdelen i receptet påverkar dessa uppmaningar resultatet på ett missvisande sätt.  

Vad gäller de grammatiska metaforerna handlar det främst om uppmaningar som har            

skapats med hjälp av påståendets grammatik. Här uttrycks alltså krävande språkhandlingar           

med hjälp av givande språkhandlingars grammatik och det gäller då att tolka vad den              

slutgiltiga talarrollen för den grammatiska metaforen blir. Eftersom språkhandlingen de facto           

är en uppmaning är talarrollen krävande, men det går att se bruket av påståendets grammatik               

som ett sätt att försöka göra språkhandlingen mindre krävande. Om man talar i termer av               

Hellspong och Ledins speciella språkhandlingar skulle dessa kunna tolkas som förslag som i             

sin tur kan vara ett slags underkategori till den allmänna språkhandlingen uppmaningar.            

Förslagen är till sin natur mindre krävande och negativa än uppmaningar, eftersom de ju              

endast föreslår en viss handling snarare än att ge en befallning eller starkt uppmana till den. I                 

”Nudlarna ska gärna serveras nyfriterade” från Zeinas Kitchen kan det vara tal om             

rekommendation, som till sin natur då är mer krävande än ett förslag och i ”Ni måste göra                 

denna nu i sommar.” från Portionen under tian realiseras den ännu mer krävande             

språkhandlingen order. Det är dock främst den mindre krävande speciella språkhandlingen           

förslag som figurerar i receptinledningarna. 

Språkhandlingskategorin utrop är också intressant, eftersom det är en språkhandling vars           

centrala funktion är att uttrycka en stark känsla. Även om antalet utrop är relativt litet               

uppträder de ändå i tre av fem bloggares texter vilket tyder på att det finns en viss önskan från                   

skribenternas sida att uttrycka just starka känslor kring sina recept. I alla fall där utrop har                

använts uttrycker de en starkt positiv känsla kopplat till receptets kvalitet, närmare bestämt             

dess goda smak. Detta kan ses som ett sätt för matbloggaren att sälja in sitt recept samt själv                  
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träda fram i texten på ett personligt sätt. Detta kan också vara ett sätt att skapa en mer givande                   

talarroll som erbjuder ett recept som är så pass bra att det kräver ett utrop.  

4.7 Modalitet 
I detta avsnitt beskrivs användningen av modalitet i det undersökta materialet. I tabell 2              

sammanställs hur frekvent olika typer av modalitet är i materialet. Som går att tyda av               

tabellen är det absolut vanligaste i de undersökta receptinledningarna att språkhandlingar           

utförs utan modalitet. Sannolikhets- och vanlighetsmodalitet uttrycks i några av texterna, men            

den modalitet som är vanligast i receptinledningarna är förpliktelsemodalitet, dvs.          

modalitetstypen som främst kopplas till uppmaningar. Modaliteten som uttrycks i          

receptinledningarna är uteslutande den typ av modalitet som kopplas till den språkhandling            

de modifierar. Påståenden modifieras alltså av sannolikhet- och vanlighetsmodalitet och          

uppmaningar av förpliktelse. 

 
Tabell 2 Receptinledningarnas modalitet 

Modalitets- 
typ 

Grad Cookies 
and 
Sweets 

Mattias 
Kristiansson 

Portionen 
under tian 

SouLou 
Food 

Zeinas 
Kitchen 

Antal 

Ingen modalitet 21 30 14 23 16 104 

 
Sannolikhet 

tänkbart 1 1    2 

troligt 2  1   3 

säkert       

 
Vanlighet 

ibland    1  1 

vanligen   1  1 2 

alltid       

 
Förpliktelse 

tillåtet/ 
möjligt 

2 3 2  2 9 

rekommenderat     1 1 

nödvändigt   1   1 

Totalt antal 26 34 19 24 20 123 
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En mycket stor del av alla språkhandlingar uttrycks alltså utan modalitet. I de flesta fall är det                 

påståenden som uttrycks utan modalitet. Detta innebär att matbloggarna framstår som säkra            

på sina yttranden samt att det inte finns något särskilt utrymme för förhandling i deras               

påståenden. I fåtalet fall används sannolikhets- och vanlighetsmodalitet i påståenden, men           

detta sker enbart åtta gånger.  

Den vanligaste graden av förpliktelsemodalitet är den låga graden betecknad          

tillåtet/möjligt. I de flesta fall har bloggarna använt sig av det modala verbet kan i               

grammatiska metaforer för uppmaningar, t.ex. i ”Du kan alltid byta ut aprikos mot annan              

frukt eller bär du gillar” från Cookies and Sweets som alltså markerar en låg              

förpliktelsemodalitet och det förmedlar att den tilltalade, dvs. läsaren, själv får avgöra om hen              

vill följa uppmaningen eller inte. Detta har samma effekt som att uttrycka uppmaningarna             

med påståendets grammatik, dvs. att mildra den krävande talarrollen. Som jag nämnde i 4.6              

går det att tolka de uppmaningar som påverkas av denna förpliktelsemodalitet som förslag, en              

tolkning som stöds av just hur modalitet har använts. Genom att markera en låg modalitet blir                

uppmaningen inte lika bindande och därmed mer som ett förslag än som en uppmaning.  

I materialet återfinns endast ett fåtal negerade språkhandlingar. Detta hjälper till att            

markera att de yttranden som görs faktiskt gäller. Matbloggarna har valt att fokusera på att ge                

information som de menar är säker och gällande. Hade texten dominerats av negerade             

språkhandlingar hade det i stället kunna tolkas som att det centrala i matbloggarna var att               

informera om vad som inte gäller, dvs. peka ut saker om vad receptet inte är. De har alltså                  

valt att beskriva hur receptet är och inte hur de inte är. De verkar i stället föredra att använda                   

en låg modalitetsgrad, något som inte är särskilt långt från en negation, för att uttrycka att                

någonting kanske inte stämmer. 

Om man talar i termer av Hellspong och Ledins sociala strategier går det att se modalitet                

som en resurs för att uttrycka dessa. I de undersökta receptinledningarna används            

förpliktelsemodalitet som sagt för att mildra en krävande talarroll. Jag har dragit parallellen             

till negativa språkhandlingar, eftersom uppmaningar hamnar i den kategorin samt eftersom           

uppmaningen som negativ språkhandling syftar till att begränsa den tilltalades          

självbestämmande. Detta liknar alltså den krävande talarroll som beskrivs av Holmberg och            

Karlsson. Den förpliktelsemodalitet som används i uppmaningar går därför också att tolka            

som försiktighetsstrategi, eftersom det i de flesta fall handlar om att matbloggarna vill             

markera att de respekterar läsarens samtycke och självbestämmande. Den modalitet som           
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uttrycks i påståenden går dock inte att tolka som sociala strategier, eftersom påståenden inte              

är negativa språkhandlingar.  

5. Diskussion 
Utifrån min analys av receptinledningar går det att dra vissa försiktiga slutsatser om             

texttypen. För att kunna dra mer heltäckande och säkra slutsatser krävs en mer omfattande              

undersökning, men i en del fall stämmer resultaten så pass bra överens att det skulle kunna                

vara gemensamma drag för texttypen i stort.  

Den vanligaste språkhandlingen är påståenden följt av grammatiska metaforer för          

uppmaningar. Den största språkhandlingskategorin är alltså en kategori språkhandlingar som          

uttrycker en givande talarroll och dessutom innehåller alla matbloggares texter, förutom           

SouLou Foods, försök till att mildra krävande talarroller eller negativa språkhandlingar på            

olika sätt. De använder både grammatiska metaforer och modalitet för att markera samtycke i              

sina uppmaningar. Det är också just förpliktelsemodalitet som är den vanligaste formen av             

modalitet i receptinledningarna, något som också kan ses som ett relativt tydligt gemensamt             

drag. Jag har också valt att tolka de uppmaningar som uttrycks på detta sätt, dvs. med                

påståendets grammatik samt en låg grad av förpliktelsemodalitet, som den speciella           

språkhandlingen förslag. Denna tolkning gör det möjligt att specificera språkhandlingarna          

som används och därmed kunna närmare ringa in på vilket sätt matbloggarna uttrycker sin              

krävande talarroll.  

Språkhandlingar och modalitet används alltså för att skapa givande talarroller och i de fall              

där talarrollen är krävande används modalitet som en försiktighetsstrategi för att dämpa det             

krävande. Detta görs på ungefär samma sätt på fyra av fem undersökta matbloggar, där              

SouLou Foods är undantaget. De uppmaningar som återfinns i SouLou Foods receptinledning            

är uppradade på samma sätt som uppmaningarna som följer i instruktionsdelen av det recept              

som inledningen är hämtad från. De hör inte till inledningen, men har av någon anledning               

hamnat där ändå. I Asens (2019:39) undersökning kommer hon fram till att inlägg på              

matbloggar innehåller ungefär lika många uppmaningar som påståenden, något som inte alls            

stämmer överens med mina resultat. Hon specificerar att det är i själva receptdelen, där              

instruktioner för hur rätten ska lagas ges, som uppmaningar dominerar. Hennes resultat kan             

därför bekräfta misstanken om att meningen med sex uppmaningar i SouLou Foods text har              
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hamnat på fel plats. Pietarilas (2016:46) studie av livsstilsbloggar bekräftar också att ett stort              

antal kongruenta uppmaningar efter varandra inte verkar förekomma i livsstilsblogginlägg.          

Hon kommer fram till att uppmaningar bara uttrycks kongruent ett fåtal gånger och att det               

vanligaste är att de är metaforiska. Detta stämmer inte överens med mitt övriga material eller               

tidigare forskning och med detta i åtanke kan man tänka sig att dessa sex kongruenta               

uppmaningar inte bör räknas in. Eftersom de ändå återfinns i receptinledningen i fråga har jag               

räknat med dem i resultaten. Det är dock tydligt att de sex kongruenta uppmaningarna är just                

ett undantag och att receptinledningen till ”Risnudlar med grönt och ärtkräm” från 22             

september 2019 inte är representativ för sin texttyp. Det går alltså att identifiera gemensamma              

drag i de fyra övriga matbloggares texter samt se att SouLou Foods receptinledning är ett               

undantag från regeln. Därför gäller ändå de gemensamma drag som finns för            

receptinledningarna i stort vad gäller användningen av språkhandlingar.  

Det finns generellt två tydliga gemensamma drag för hur modalitet används. Den            

modalitet som används är framför allt förpliktelsemodalitet och de flesta uppmaningarna i            

texten uttrycks med någon form av förpliktelsemodalitet. Vad gäller de andra           

språkhandlingarna som förekommer är det dock vanligast att de uttrycks utan någon            

modalitet över huvud taget. Detta går att tolka som att matbloggarna vill framstå som säkra               

på sina yttranden, men inte kräva någonting av sina läsare. Receptinledningarna innehåller            

enbart ett fåtal negerade språkhandlingar, vilket skulle kunna tyda på att matbloggarna vill ge              

information som gäller, inte information som inte gäller. Att man i påståenden väljer att              

uttrycka ett onegerat yttrande utan modalitet kan innebära att matbloggarna ytterligare vill            

markera sin givande talarroll, eftersom de med en onegerat språkhandling snarare bekräftar            

än förnekar det de påstår. Att ge information om att någonting är på ett visst sätt i stället för                   

att ge information om att någonting inte är på ett visst sätt kan eventuellt ge ett mer öppet och                   

givande intryck. De väljer då hellre att uttrycka en låg grad av modalitet, för att öppna upp för                  

förhandling. 

Vad gäller receptinledningarnas syfte finns det också här vissa tendenser som går att se i               

texternas gemensamma drag. Det första gemensamma draget är, som nämns ovan, att            

påståenden är den vanligaste språkhandlingen. Att just påståenden är så pass dominerande går             

att tolka som att ett av de huvudsakliga syftena med receptinledningar är att ge information,               

eftersom påståenden kopplas till utbytet av information samt en givande talarroll. Den näst             

största språkhandlingskategorin uppmaningar och att just uppmaningar är den näst största           
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kategorin går att tolka som att ett av de andra huvudsakliga syftena med inledningarna är att                

påverka läsaren till att göra någonting, i det här fallet att laga receptet och anpassa det. Enligt                 

Asen (2019:21f) är matblogginläggens två kärnfunktioner att ge information om mat,           

matlagning och om bloggarens vardag samt att få läsaren att tillaga rätten i fråga enligt               

bloggarens recept. Även om hennes studie inte helt stämmer överens med den som har              

genomförts i denna uppsats, stärker ändå hennes resultat slutsatserna om receptinledningarnas           

syfte, eftersom hon har kommit fram till liknande resultat kring matblogginläggens funktion i             

stort. Det finns däremot en stor skillnad. Eftersom hennes analys också inkluderar receptdelen             

i inläggen har det andra syftet, dvs. syftet som rör att få läsaren att laga rätten enligt receptet,                  

tolkats som ett huvudsyfte, men samma slutsats kan inte riktigt dras utifrån mina resultat. Det               

som talar emot att detta skulle vara ett centralt syfte är den stora mödan från matbloggarnas                

sida att mildra uppmaningar med hjälp av grammatiska metaforer och modalitet. Eftersom de             

helst inte uttrycker tydliga uppmaningar är det huvudsakliga syftet förmodligen inte att just             

uppmana till handling, utan det kan snarare ses som ett bisyfte i receptinledningarna. 

Föreliggande undersökning tillåter slutsatsen att receptinledningar som texttyp generellt         

uttrycker en givande talarroll och matbloggarna verkar sträva efter att inte kräva någonting,             

åtminstone inte särskilt mycket, av sina läsare. Syftet med receptinledningar verkar utifrån            

resultaten från min undersökning främst vara att informera om recepten. Ett bisyfte verkar             

vara att uppmana till handling, i det här fallet att laga en rätt och/eller anpassa den rätten efter                  

eget tycke och smak. 

6. Avslutning 
I denna uppsats har jag undersökt hur språkhandlingar och modalitet används i            

receptinledningar på svenska matbloggar för att ta reda på vilka talarroller som skapas samt              

om det finns några gemensamma drag i denna texttyp. Jag har kommit fram till att den                

givande talarrollen dominerar och verkar vara det matbloggarna strävar efter i sina            

inledningar. De vill verka säkra på sin sak i sina påståenden, men när de ska kräva någonting                 

av en läsare vill de inte vara lika bestämda. Mina frågeställningar om hur språkhandlingar              

och modalitet används, om gemensamma drag i användningen av dem samt om texternas             

syfte har jag besvarat. Språkhandlingar och modalitet används för att skapa givande            

talarroller. De gemensamma dragen är främst att påståenden är den vanligaste           
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språkhandlingen och därmed att den givande talarrollen dominerar, men också att           

uppmaningar är den näst vanligaste språkhandlingen och att förpliktelsemodalitet används för           

att göra talarrollen i uppmaningar mindre krävande. Syftet med receptinledningarna är främst            

att informera om recepten och till viss del även att uppmana till att själv anpassa dem utifrån                 

eget tycke.  

Som jag nämnde i kapitel 5 skulle det dock krävas en mer omfattande studie för att kunna                 

dra säkrare slutsatser. Det vore intressant att utföra en liknande studie med ett mer              

omfattande material för att ta reda på om de tendenser jag har upptäckt stämmer för denna typ                 

av text i stort. Genom att analysera ett större material skulle det gå att dra mer säkra slutsatser                  

än vad jag har lyckats göra här i min undersökning. De jag har kunnat dra är enbart utifrån                  

mitt material och med tanke på att en av matbloggarna skilde sig så pass mycket från de                 

andra i användandet av uppmaningar och modalitet skulle det definitivt krävas fler            

undersökningar för att kunna svara på mina frågeställningar på ett säkrare sätt. Det vore också               

intressant att undersöka detta material eller andra receptinledningar utifrån andra aspekter           

t.ex. SFG:s ideationella metafunktion för att ta reda på vad inledningarna faktiskt säger om              

recepten. I vilket fall hoppas jag att min undersökning kan inspirera till fler studier av               

receptinledningar och andra mindre utforskade texttyper, allt för en ökad förståelse av            

omvärlden. 
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