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Sammandrag 
I denna uppsats undersöks fyra olika bostadsannonser samt de modelläsare som konstrueras i 

dessa. Modelläsaren kan beskrivas som den presupponerade eller förmodade läsare som 

sändaren av texten riktar sig mot, och kan vidare förstås som en abstrakt instans som skapas i 

texten. Syftet med undersökningen är att studera vilka modelläsare som skapas i annonserna 

och vad dessa modelläsare kännetecknas av, men också att undersöka vilka betydelser och 

funktioner som hemmet i annonserna kan tillskrivas.   

Metoden för analysen bygger på den systemisk-funktionella grammatiken, och analysen av 

modelläsaren är uppdelad i flera steg. I ett första steg görs en analys av annonsernas 

ideationella betydelser där skriftens olika processer och förstadeltagare studeras, men också 

de attribut och aktiviteter som kan utläsas i annonsernas bilder. I det andra steget undersöks 

annonsernas interpersonella betydelser genom en analys av skriftens tilltal och lexikon, samt 

dess uttryck för attityd. Dessa två steg lägger tillsammans grunden för den sista delen av 

undersökningen, vilken innebär en analys av de presuppositioner som kan utläsas i texterna.  

Resultatet av undersökningen visar att modelläsarna som skapas i de olika annonserna 

liknar varandra i stor utsträckning; samtliga annonser tycks exempelvis förutsätta en urban, 

kapitalstark och trendmedveten läsare. Hemmet kan i stor utsträckning ses som ett uttryck för 

modelläsarnas identitet och livsstil, och i annonserna kan tre gemensamma teman utläsas: 

hemmet fungerar som en arena för konsumtion, som en plats för socialt umgänge och som en 

plats för avkoppling.  
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1 Inledning 
Ett fat med kronärtskockor, tända stearinljus och en halvdrucken flaska vin. En drömlik 

balkong, ett stort och socialt kök och ett ovanligt trivsamt vardagsrum. För en mäklarfirma 

finns det uppenbarligen otaliga medel att utnyttja när konsumenter ska lockas till köp, och 

samtliga av ovanstående exempel är hämtade ur de olika bostadsannonser som undersöks i 

denna uppsats.  

Utformandet av just bostadsannonser tycks idag ha blivit något mäklarfirmor lägger 

alltmer energi och arbete på. Lägenheter stylas som aldrig förr och bostadsbeskrivningarna 

kan bestå av utförliga och närmast skönlitterära texter som inte bara handlar om bostadens 

driftskostnader och stambyten, utan också om hur det känns att bo där och hur livet i bostaden 

kan se ut. På grund av detta fungerar mäklarfirmorna inte bara som en bostadsförmedlare, 

utan också som en källa till inspiration. Annonserna som produceras nås inte enbart av 

potentiella köpare, utan också av människor som drömmer om ett bättre liv i en bättre bostad.  

Eftersom reklam kan sägas vara en spegel av vår kultur (Nowak & Andrén 1981:12), kan 

bostadsannonser troligtvis säga oss något om vår samtid, och det är just därför jag ser dessa 

annonser som ett intressant föremål för undersökning. Det jag är intresserad av att ta reda på 

är bland annat hur hemmet konstrueras i annonserna, men också vilka modelläsare som 

skapas i dessa. En mer utförlig beskrivning av detta begrepp görs i avsnitt 2.3, men 

sammanfattningsvis kan modelläsaren beskrivas som den presupponerade eller förmodade 

läsaren i texten, och modelläsaren kan även ses som en mer eller mindre komplett identitet 

som den empiriska läsaren erbjuds att identifiera sig med (Björkvall 2003:7).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är främst att studera de modelläsare som konstrueras i fyra olika 

bostadsannonser. Genom en kvalitativ analys av annonsernas skrift och bilder vill jag ta reda 

på om det är samma typ av modelläsare som skapas i de olika texterna och vad som i så fall 

kännetecknar denna. 
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Utöver detta avser jag också diskutera hur hemmet framställs och konstrueras i 

annonserna, och om denna konstruktion kan bidra till skapandet av ideal och normer i fråga 

om livsstil och boende. 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

o Vilka modelläsare skapas i de olika bostadsannonserna? Vad har dessa modelläsare 

för egenskaper och preferenser?  

o Hur konstrueras hemmet? Vilka betydelser och funktioner kan hemmet tillskrivas? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en redogörelse för teorier och begrepp relevanta för undersökningen, 

vilken följs av en kort beskrivning av tidigare forskningsresultat. I det fjärde och femte 

kapitlet beskrivs undersökningens material och metod och i det sjätte kapitlet presenteras 

undersökningens resultat. I det sjunde kapitlet sker en djupare analys av resultatet och 

uppsatsen avslutas sedan med slutsatser och en sammanfattande diskussion. 

 

2 Teoretisk bakgrund 
	  

2.1 Kritisk diskursanalys 
Ur ett textteoretiskt perspektiv utgår undersökningen från den kritiska diskursanalysen. Enligt 

Winther Jørgensen & Phillips (2000:76) är syftet med den kritiska diskursanalysen att 

kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och social praktik, något som vidare bekräftas av 

Hellspong & Ledin (1997:259), som menar att den kritiska textanalysen kännetecknas av en 

syn på språket som socialt förankrat.  Här förutsätts nämligen att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan språk och samhälle och mellan text och kontext. Diskurs kan på så vis ses 

som något som är både konstituerande och konstituerat (Winther Jørgensen & Phillips 

2000:72), eftersom diskurser är ett resultat av vissa sociala förhållanden, samtidigt som 

sociala förhållanden kan vara ett resultat av en viss diskurs (Hellspong & Ledin 1997:259).  

Denna undersökning har delvis inspirerats av den analysmodell för kritisk diskursanalys 

som utarbetats av Fairclough, och han menar att en enskild textanalys är otillräcklig som 

diskursanalys. För att kunna belysa förbindelserna mellan texter och samhälleliga och 
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kulturella processer och strukturer, krävs nämligen ett tvärvetenskapligt förhållningssätt där 

textanalysen kombineras med social analys (Winther Jørgensen & Phillips 2000:72). I senare 

avsnitt kommer jag därför att redogöra för social teori i fråga om livsstil, konsumtion och 

hemmets betydelse.  

 

2.2 Systemisk-funktionell grammatik 
Utgångspunkten för metoden i denna uppsats är den grammatikmodell som kallas systemisk-

funktionell grammatik, SFG. Modellen bygger på teorier som skapats av Michael Halliday, 

och SFG har på svenska beskrivits av Holmberg & Karlsson (2006) samt Holmberg, Karlsson 

& Nord (2011). Enligt Holmberg & Karlsson kännetecknas modellen av sitt fokus på 

betydelse. Här är det inte formen, utan betydelsen och funktionen som är utgångspunkten för 

analys, och kontext och språkbruk sägs utgöra grunden för hela grammatiken. Grammatiken 

sägs också vara något som inte bara uttrycker betydelse, utan också skapar den.  

Inom SFG räknar man med att det finns tre olika metafunktioner, vilka fungerar som 

utgångspunkten för analys: den interpersonella metafunktionen, den ideationella 

metafunktionen och den textuella metafunktionen. Dessa svarar i nämnd ordning för de tre 

saker vi använder språket till. Vi använder nämligen språket för att söka kontakt med och 

förhålla oss till andra, för att beskriva våra erfarenheter av omvärlden och för att skapa 

samband mellan olika bitar av information.  

En analys av textuella betydelser skulle kunna innebära en analys av exempelvis 

textkomposition samt tema och rema, men eftersom jag inte anser att detta har någon 

betydelse för den modelläsare som konstrueras i annonserna, har jag valt att inte göra en 

analys på den textuella nivån. I min undersökning kommer jag istället att fokusera på 

annonsernas interpersonella och ideationella betydelser, och dessa metafunktioner kommer 

därför att beskrivas mer ingående i metodkapitlet.  

 

2.3 Begreppet modelläsare 
Min tolkning av begreppet modelläsare grundar sig i en beskrivning gjord av Björkvall 

(2003), och i enlighet med denna beskrivning utgår jag i min undersökning från att det i alla 

texter finns en inbyggd läsare, en så kallad modelläsare.  
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Vid skapandet av en text har sändaren en bild av vem läsaren är, och sändaren väljer därför 

att orientera texten mot just denna presupponerade eller förmodade läsare. Modelläsaren 

skiljer sig på så vis från textens empiriska läsare. Den empiriska läsaren är den person som 

står för den faktiska läsningen av texten, medan modelläsaren snarare kan förstås som en 

abstrakt instans som skapas i texten (Björkvall 2003:25–26).  

Enligt Björkvall kan modelläsaren också förstås som ”en mer eller mindre komplett 

identitet som erbjuds i texten” (2003:7), och han menar att detta är något som utnyttjas i 

reklamtexter.  Genom att konstruera en modelläsare som har ett behov av det reklamen 

beskriver, kan sändaren nämligen få den empiriske läsaren att utveckla behov som han eller 

hon inte tidigare haft (Björkvall 2003:26).  

 

2.4 Identitet och livsstil 
För att kunna diskutera vilka betydelser hemmet tillskrivs i annonserna krävs en definition 

och diskussion av begreppen identitet och livsstil. Enligt Giddens (1999:101) kan livsstilar 

beskrivas som ”en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som en individ följer 

[…]”; praktiker som ”ger en materiell inramning till en speciell berättelse om 

självidentiteten”. Identiteten i dagens senmoderna samhälle kan också beskrivas som ett 

reflexivt projekt i det avseendet att den är något vi ständigt arbetar med och reflekterar över 

(Giddens 1999:95). Giddens menar att individen ständigt står inför en mängd olika val, och 

att betydande beslut måste fattas dagligen om hur man ska agera men också vem man vill 

vara. Dessa beslut ger upphov till olika livsstilar, vilka kan ta sig uttryck i exempelvis 

klädvanor, matvanor, handlingssätt och umgängesmiljöer (Giddens 1999:102). Till skillnad 

från förr, då individens identitet i stor utsträckning påverkades av det kollektiv de föddes in i, 

är vi idag friare att själva skapa och omskapa vår identitet och självbild (Giddens 2003:73).  

 

2.4.1 Konsumtion 
Den reflexiva konstruktionen av identitet och skapandet av livsstil diskuteras ofta i 

förhållande till konsumtion. Enligt Jansson (2001:49) handlar konsumtion till viss del om att 

tillfredsställa ett materiellt behov, men att konsumera har också i större utsträckning blivit ett 

sätt att uttrycka sig. Detta diskuteras också av Corrigan (1997:18) som menar att varor kan ge 

uttryck för olika sociala positioner. Genom att konsumera strävar vi således inte bara efter att 
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stilla ett konkret behov, utan minst lika mycket efter att uppnå den sociala position som en 

viss vara kan medföra. På så vis är konsumtion också något vi kan använda för att uttrycka 

likhet och skillnad; för att antingen identifiera oss med andra, eller för att särskilja oss från 

dem (Featherstone 2007:13).   

I det här avseendet har media, och inte minst reklam, en viktig roll i identitetsskapandet. 

Via media förses vi nämligen med en mängd bilder av olika identiteter och livsstilar som vi 

kan välja bland och köpa oss (Gripsrud 2011:109), och i dagens konsumtionssamhälle 

framstår det som möjligt att lösa alla problem genom förvärvandet av diverse varor (Slater 

1997:86). Media säger oss vad en vara betyder i förhållande till en annan, och kan på så vis 

sägas sprida de system av koder och betydelser genom vilka vi uttrycker oss (Jansson 

2001:3).  
 

3 Tidigare forskning 
Som tidigare nämnts är syftet med denna undersökning delvis att studera vilka betydelser som 

hemmet i annonserna kan tillskrivas. Hemmets betydelse är något som diskuterats av flera 

forskare och nedan redovisas därför resultat och statistik från tidigare forskning som utförts 

inom ämnet.  

 

3.1 Hemmets betydelse 
Hemmet kan i stor utsträckning ses som ett uttryck för den egna identiteten och livsstilen 

(Jansson 2001:171, 173), och till följd av tillströmningen av exempelvis inredningsmagasin 

har hemmet fått allt större uppmärksamhet som en statussymbol (Ulver-Sneistrup 2008:25). 

Som tidigare nämnts kan konsumtion tillskrivas en stor betydelse i skapandet av identitet och 

livsstil, och enligt statistik från Konsumtionsrapporten (CFK 2013:9) kan det i dagens 

samhälle skönjas ett ökat intresse för just hemrelaterad konsumtion. Enligt denna rapport har 

nämligen den svenska konsumtionen inom kategorin möbler, hushållsartiklar och underhåll 

ökat med sextio procent mellan åren 2002 och 2012. 

Enligt Woodward (2003:407) har stil och design fått en framträdande roll i hemmet, något 

även han kopplar till spridningen av exempelvis inredningsmagasin samt bostadsrelaterade tv-

program och tidningsbilagor. Samtidigt som det finns en önskan om att kunna uttrycka 
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individuell stil samt social status via hemmet, menar han dock att det finns en varaktig önskan 

om ett hem där fokus huvudsakligen ligger på komfort och avkoppling. Detta diskuteras även 

av Ulver-Sneistrup (2008:257) som menar att det finns en motsättning mellan synen på 

hemmet som en tillflyktsort för självet, och synen på hemmet som en arena för 

statuskonsumtion.  

Enligt Corrigan är en av hemmets viktigaste funktioner att fungera som en plats för 

kommunikation och socialt liv, och han menar att större delar av hemmet idag kan tillskrivas 

ett kommunikativt värde. Enligt Corrigan har exempelvis köket, som tidigare var ett rum som 

förpassades till de bakre regionerna av ett hem, idag kommit att utgöra ett slags centrum för 

social samvaro i hemmet; detta i takt med att matlagning gått från att vara en 

livsnödvändighet som sköttes av arbetarklassen, till att uppfattas som en kreativ sysselsättning 

för medelklassen. Större delar av hemmet har således öppnats upp och blivit synliga, vilket 

också medfört att mer uppmärksamhet och mer pengar måste läggas på ett större utrymme av 

bostaden (Corrigan 1997:109–110).  

Hemmets sociala funktion är något som även diskuteras av Willén (2012). I hennes 

avhandling studeras berättelser om den öppna planlösningens arkitektur, och i dessa 

berättelser finner hon att den öppna bostaden ofta beskrivs underlätta social samvaro. 

Berättelsernas stora fokus på umgänge med familj och vänner kopplar Willén samman med 

statistik från omvärldsanalysföretaget United Minds och en undersökning av vad svenska 

folket ser som statusfyllt. Här visar det sig inte vara materiella tillgångar som värderas högst, 

utan listan toppas istället av egenskaper som människor har nytta av i sociala sammanhang, 

som att vara allmänbildad eller underhållande och rolig. På plats 14 av 100 finns dessutom 

posten ”att ha många vänner”(2012:57).    

 

4 Material 
Materialet i denna undersökning består av fyra bostadsannonser som alla publicerats på 

internet av en och samma mäklarfirma lokaliserad i en svensk storstad. I valet av annonser 

hade jag endast ett kriterium, och det var att jag ville få fram ett material där samtliga 

annonser redogjorde för lägenheter av olika storlek, det vill säga olika antal rum, och 

materialet består därför av annonser för en 1:a, en 1,5:a, en 2,5:a och en 3:a. Jag förutsätter 
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nämligen att bostäder av olika storlek lockar till sig olika målgrupper, och finner det därför 

intressant att studera om de olika annonserna skapar olika typer av modelläsare.  

I undersökningen har jag valt att endast studera de rumsbeskrivningar som står under 

rubriken INTERIÖR, de bilder annonsen länkar till, samt informationen under rubriken 

BOSTADSFAKTA. Jag har således uteslutit rubrikerna LÄGENHETEN – ALLMÄNT, 

BYGGNAD, FÖRENING, VISNINGAR och ANSVARIG MÄKLARE. Eftersom jag vill hålla 

den undersökta mäklarfirman anonym har jag valt att byta ut samtliga adresser mot påhittade 

gatunamn och att i redovisningen av min analys utesluta namn på stadsdelar. Annonserna 

finns bifogade som bilagor, och jag har i dessa uteslutit samtliga namn som kan göra 

mäklarfirman identifierbar. Av upphovsrättsliga skäl är bilderna inte bifogade.  

Anledningarna till att jag valt att studera annonser från nämnda mäklarfirma är flera. Enligt 

företagets hemsida kan dess lägenhetsbeskrivningar liknas vid inredningstidningar; samtliga 

annonser består av ett stort antal bilder samt långa och detaljerade bostadsbeskrivningar, 

vilket gör dem till ett tacksamt material för en textanalys.  Objekten är dessutom populära på 

sociala medier. Som exempel kan visas att 7 av de 10 populäraste inredningsbloggarna enligt 

prenumerationstjänsten Bloglovin’ 1  (http://www.bloglovin.com/blogs/1/6/se 2013-10-03) 

någon gång skrivit om mäklarfirmans bostäder, vilket gör dessa annonser än mer intressanta 

ur undersökningssynpunkt. Kanske tyder den stora spridningen på att företaget lyckats sätta 

fingret på vad dagens konsumenter vill ha, och man kan därför anta att en analys av det valda 

materialet åtminstone ger en antydan om rådande boende- och livsstilsideal bland 

konsumenter. 

 

5 Metod  
För att kunna svara på mina frågeställningar använder jag mig i stor utsträckning av den 

analysmodell som beskrivs av Björkvall i avhandlingen Svensk reklam och dess modelläsare 

(2003), och jag analyserar därför ideationella och interpersonella betydelser, samt de 

presuppositioner som kan utläsas i texterna.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Bloglovin’	  är	  en	  hemsida	  som	  listar	  de	  bloggar	  med	  flest	  prenumeranter	  (det	  vill	  säga	  läsare	  som	  aktivt	  
valt	  att	  följa	  bloggen	  genom	  att	  lägga	  till	  den	  i	  sitt	  så	  kallade	  bloggflöde).	  För	  att	  exemplifiera	  
mäklarfirmans	  popularitet	  användes	  listan	  över	  Sveriges	  populäraste	  bloggar	  inom	  kategorin	  
”Heminredning”.	  De	  tio	  första	  bloggarna	  besöktes	  och	  med	  hjälp	  av	  bloggarnas	  sökfunktion	  kunde	  jag	  se	  
hur	  ofta	  mäklarfirman	  omnämnts.	  
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5.1 Skrift 
Analysen av annonsernas skrift redovisas i två steg. Undersökningen inleds med en analys av 

skriftens ideationella betydelse i form av processer och förstadeltagare, och därefter 

undersöks de interpersonella betydelserna i form av en analys av språkhandlingar, modalitet, 

distans och attityd.  

 

5.1.1 Ideationell betydelse  
I ett första steg av analysen undersöker jag skriftens processer. Processer är ett 

sammanfattande begrepp för vad som sker i satsen och det finns fyra olika typer, nämligen 

materiella, relationella, mentala och verbala. Den materiella processen uttrycker att någonting 

görs eller att någonting händer. Processen kräver någon form av energi och förändrar något i 

den yttre världen. Den relationella processen beskriver relationen mellan två deltagare eller en 

enda deltagares existens, och uttrycker således hur saker och ting förhåller sig, medan den 

mentala processen uttrycker något som sker i en föreställningsvärld. Den mentala processen 

är inte synbar utanpå utan uttrycker istället något som upplevs. Slutligen finns den verbala 

processen, som helt enkelt handlar om att någonting sägs (Holmberg & Karlsson 2006:80 ff.). 

Genom att studera skriftens processer kan jag se vilka handlingar, händelser och tillstånd som 

kommer till uttryck i texten, och huruvida texten präglas av en statisk eller dynamisk karaktär 

(Björkvall 2003:55).  

Centralt för den ideationella betydelsen är också processernas deltagare, och dessa 

identifieras därför i ett andra steg av den ideationella analysen. Processen utgår i regel från en 

förstadeltagare som påverkar en andradeltagare, och genom en analys av skriftens 

förstadeltagare kan jag få en fingervisning om vad eller vem som ges en framhävd roll 

(Karlsson 2011:27).  

 

5.1.2 Interpersonell betydelse 
Interpersonell betydelse handlar om att ge eller kräva antingen information, varor eller 

tjänster. Detta kallas med ett sammanfattande begrepp för språkhandlingar och är det första 

som analyseras på den interpersonella nivån. Det finns fyra olika typer av språkhandlingar; vi 

kan nämligen ge information (påståenden), vi kan kräva information (frågor), vi kan ge varor 
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och tjänster (erbjudanden) och vi kan kräva varor och tjänster (uppmaningar) (Holmberg & 

Karlsson 2006:34).  

Valet av språkhandling har stor betydelse för relationen som skapas mellan sändare och 

läsare, eftersom olika språkhandlingar i olika grad kräver respons. Påståenden kan sägas vara 

den mest neutrala språkhandlingen, erbjudanden är kontaktskapande i något högre grad, och 

allra mest interaktiva är frågor och uppmaningar. Genom att identifiera skriftens 

språkhandlingar får jag en antydan om hur modelläsaren förväntas agera; om modelläsaren 

exempelvis förväntas följa en uppmaning eller svara på en fråga (Björkvall 2003:70). 

Intressant är också att undersöka huruvida språkhandlingar modifieras för att sändaren ska 

framstå som mer eller mindre kraftfull i sitt yttrande. Genom att använda sig av modala verb 

eller interpersonella satsadverbial kan sändaren nämligen modifiera satsen och uttrycka olika 

grader av sannolikhet, vanlighet, villighet och förpliktelse (Holmberg & Karlsson 2006:58). 

Björkvall (2003:56) menar att olika grader av modalitet innebär olika möjlighet för 

modelläsaren att tvivla på det texten representerar, och enligt Helgesson (2011:236 ff.) kan 

därför även en avsaknad av modalitet vara betydelsefull, eftersom påståenden då framstår som 

självklara sanningar. I hennes analys av platsannonser finner hon att de texter som saknar 

uttryck för modalitet närmast beskriver en idealsökande som redan uppfyllt arbetsgivarens 

krav, och att den som sympatiserar med den beskrivna idealsökanden på så vis erbjuds en 

stark möjlighet till identifikation.  

Inom ramen för interpersonell betydelse analyserar jag också den symboliska distansen 

mellan sändare och läsare genom att titta närmare på personliga pronomen och lexikon. 

Genom att undersöka hur läsaren eller andra omtalade personer tilltalas kan jag nämligen se 

vilken typ av relation som skapas i texten och om den präglas av närhet eller distans. Ett 

direkt tilltal kan exempelvis sägas dra in läsaren i texten, och skapa en relation som präglas av 

förtrolighet och förtroende (Hellspong & Ledin 1997:173) och enligt Fairclough (1989:203 

ff.) är det i medietexter vanligt att läsaren på det här viset tilltalas som en bekant för att en 

sorts fiktiv närhet ska kunna skapas.  

Vad gäller lexikon undersöker jag på denna nivå om skriften präglas av ett komplicerat 

språkbruk, eller om ett mer enkelt och lättförståeligt språk används. Enligt Björkvall 

(2003:71) tenderar abstrakta och komplicerade ord nämligen att förlänga distansen till läsaren, 

medan ett enkelt och informellt språk medför en kortare distans.  

Den sista delen av den interpersonella analysen består av en undersökning av skriftens 

attityd, det vill säga olika uttryck för positiv eller negativ värdering, och Björkvall (2003) 
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delar in begreppet attityd i tre olika kategorier: affekt, uppskattning och bedömning. Med 

uttryck för affekt visar sändaren eller andra personer hur de förhåller sig emotionellt till något 

eller någon som representeras i texten. Detta kan uttryckas genom känsloverb som älska, 

genom adjektiv och adverb som uttrycker känslor (exempelvis glad), eller genom 

nominaliseringar som rädsla. Uppskattningar handlar istället om en evaluering av föremål 

och processer, främst i fråga om estetiska egenskaper, och detta kan ske med hjälp av såväl 

adjektiv och adverb som substantiv och verb. Det kan exempelvis vara fråga om en motor 

som surrar högt eller ett slott som stoltserar med fyra torn. Vad gäller bedömning är det 

istället mänskliga egenskaper som värderas genom formuleringar som exempelvis ”hon är 

väldigt traditionell” eller ”en riktig hjälte” (Björkvall 2003:75f). Enligt Björkvall är 

modelläsaren inte en motsträvig läsare, utan en läsare som delar den attityd som texten ger 

uttryck för. Om en positiv attityd visas i en text betyder det således att modelläsaren delar 

denna uppfattning (2003:56).  

 

5.2 Bilder 
Med utgångspunkt i multimodal teori kan bilder sägas bestå av samma metafunktioner som 

skrift, och en bild kan således uttrycka såväl ideationella, interpersonella och textuella 

betydelser (Björkvall 2009:11). Vidare kan även visuellt språk uttrycka olika processtyper, 

men här är det istället fråga om narrativa och konceptuella processer, där den förstnämnda är 

dynamisk och representerar en förändring, medan den andra är statisk och representerar hur 

olika deltagare relateras spatialt till varandra. De konceptuella processerna kan delas in i tre 

huvudtyper: analytiska processer där attribut bidrar till att bygga upp betydelser kring en 

deltagare (eller bärare som det kallas i det här fallet), symboliska processer där bäraren 

representeras genom symboliska attribut, och klassificerande processer där saker presenteras i 

förhållande till varandra i exempelvis en trädstruktur (Björkvall 2009:72).  

Föremålet för multimodala analyser är ofta bilder där mänskliga deltagare representeras. 

På den ideationella nivån intresserar sig forskaren för hur deltagarna relateras till varandra 

och vilka processer dessa deltagare knyts till (Björkvall 2009:57 ff.), och på den 

interpersonella nivån undersöks bland annat kameravinkel, blickar och avstånd och vilka 

mänskliga relationer dessa faktorer ger upphov till (Björkvall 2009:31). Mitt material består 

dock närmast uteslutande av bilder på inanimata ting i form av bostädernas rum och 

inredningsdetaljer, och jag har därför tvingats utforma en något annorlunda analysmetod. Då 
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en analys av interpersonella betydelser i form av blickar och gester inte är möjlig, kommer 

min analys istället att fokuseras på bildernas ideationella betydelser samt de presuppositioner 

som går att utläsa.  

Enligt Björkvall handlar ideationella betydelser om att ”skapa olika versioner av 

verkligheten”, och han menar att vi gör detta genom att exempelvis ”beskriva eller avbilda 

vem som gör vad mot någon annan eller vad som finns var i ett rum” (2009:11). I min analys 

av bilder har jag därför valt att på den ideationella nivån försöka göra en beskrivning av den 

verklighet som skapas i annonserna, och för att kunna göra detta ställer jag mig två frågor i 

analysen av samtliga bilder: 1. Uttrycks i bilden någon form av aktivitet eller antydan till 

aktivitet? 2. Vilka attribut framhävs i bilden? 

Att uttrycka aktivitet i en bild utan mänskliga deltagare kan tyckas omöjligt, men i somliga 

bilder tycker jag mig kunna utläsa just en antydan till aktivitet. Som exempel på en sådan 

antydan kan nämnas förekomsten av färska råvaror och kokböcker i ett kök, vilket kan sägas 

antyda aktiviteten matlagning.  

Vad gäller förekomsten av attribut försöker jag i min analys att lyfta fram de föremål som 

kan ge en fingervisning om modelläsaren och dennes egenskaper och intressen. För att få en 

bättre bild av vad sändaren anser värt att lyfta fram i bilden studerar jag också annonsens 

bildtexter. Dessa fungerar ofta som en så kallad förankring, vilket innebär att skriften 

vägleder läsaren och visar vilka betydelser som är centrala i bilden (Björkvall 2009:25) 

 

5.3 Presuppositioner 
Till sist undersöks textens presuppositioner, och denna del av undersökningen syftar till att 

utläsa vad som presupponeras eller förutsätts hos modelläsaren i fråga om sociala, kulturella 

och ekonomiska egenskaper (Björkvall 2003:80). Grunden för de antaganden som görs här 

läggs redan i de tidigare analysnivåerna. Genom att exempelvis analysera förstadeltagare och 

attityder kan jag nämligen se vad som ges en framhävd roll i skriften och hur detta uppfattas 

av modelläsaren, vilket sammantaget säger något om modelläsarens presupponerade 

egenskaper. På samma sätt är tanken att en analys av bildernas ideationella betydelse, och 

närmare bestämt en analys av lägenhetsinnehavarens ägodelar och förehavanden, kan 

möjliggöra antaganden om modelläsarens presupponerade egenskaper, preferenser och 

intressen.  
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6 Resultat 
I följande kapitel redovisas undersökningens resultat. Varje annons redovisas här i ett enskilt 

avsnitt, och samtliga avsnitt avslutas med en sammanfattning under rubriken  

”Modelläsaren i annonsen”. Redovisningen av undersökningens resultat exemplifieras med 

olika textutdrag som kursiverats. I de fall då jag vill framhäva exempelvis en förstadeltagare 

eller en process i dessa textutdrag, markeras detta genom understrykning.  

 

6.1 Storgatan  
Lägenheten på Storgatan består av 2,5 rum och kök. Annonsen inleds med en allmän 

beskrivning av lägenheten och dess omgivning och följs sedan av en redogörelse för vart och 

ett av hemmets olika rum. Annonsen består av 46 bilder, varav 41 är bilder på själva bostaden 

och 5 är bilder på lägenhetens omgivning. 

	  

6.1.1 Skrift  
Annonsen består till övervägande del av relationella processer, och förstadeltagarna utgörs 

främst av lägenhetens rum och detaljer, som exempelvis köket; väggarna och golvet. I vissa 

fall utgörs förstadeltagarna även av mer abstrakta uttryck som snarare syftar till att beskriva 

en känsla, och det kan då vara fråga om storstadssorlet; dagsljuset eller den rogivande miljön.  

De materiella processerna beskriver bland annat den renovering av lägenheten som utförts, 

där parkett har oljats och plank har vitbehandlats. När det gäller mentala processer uttrycks de 

bland annat i form av att modelläsaren eller sändaren märker att omgivningarna har allt man 

kan önska och förstår att bostadens förening är välskött.  

I fråga om interpersonell betydelse präglas texten av både närhet och distans. Närhet 

skapas i annonsen med hjälp av du-tilltal och detta kombineras också med presensbruk, vilket 

kan ses som ett kraftigt identifikationsmedel. Detta skapar nämligen en illusion av att 

framtiden redan är verklighet och att du:et agerar i den (Helgesson 2011:234), vilket vi ser 

exempel på i satser som exempelvis Efter en promenad i området märker du att 

omgivningarna har allt du kan önska. I övrigt används direkt tilltal dock relativt sparsamt och 

kompletteras med pronomenet man och omskrivningar i passiv.   

I texten förekommer två uppmaningssatser vilka grammatiskt fungerar som erbjudanden.  

Dessa erbjuder läsaren att häng[a] av sig; stig[a] på samt välj[a], och upprättar en nära 
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relation till läsaren då de uppmanar till handling. I övrigt består annonsen av påståenden, vilka 

är de minst kontaktskapande av språkhandlingar. Till följd av annonsens säljande karaktär 

upplevs dock vissa påståenden snarare som erbjudanden, som exempelvis när hallen sägs 

välkomna läsaren, och fönstret erbjuder ett generöst ljusinsläpp. 

Språket är relativt enkelt och lättförståeligt. Samtidigt förekommer det dock uttryck och 

formuleringar som förutsätter vissa förkunskaper hos läsaren och som därför skapar en ökad 

distans. Det dras bland annat paralleller till arkitekturhistoria i form av funktionalismens 

1930-tal, man nämner lokala platser, och redogör även för fabrikatsnamn som Tibrokök och 

Fjäråskupan.  

Vidare finns det i annonsen en hel del uttryck för attityd och dessa förekommer främst i 

form av uppskattningar. Lägenheten har en, inte bara vacker stavparkett, utan ovanligt vacker 

och här finns också den härliga balkongen med det perfekta västerläget och mysig 

kvällsbelysning. I texten finns även ett uttryck för affekt. I detta uttryck finner vi förutom 

känsloverbet förälska dessutom det modalitetsförstärkande adverbialet onekligen samt ett 

utropstecken som gör uttrycket än mer expressivt: detta är onekligen ett hem att förälska sig 

i! Slutligen finns även ett exempel på bedömning, nämligen: de nuvarande ägarna har 

renoverat med omsorg.   

 

6.1.2 Bilder  
Majoriteten av annonsens bilder uttrycker ingen aktivitet och kan istället sägas utgöra 

analytiska processer där olika attribut lyfts fram. Bäraren i dessa processer är lägenhetens 

innehavare och attributen består av såväl utrustning och interiör som mer personliga ägodelar. 

Bildtexterna lägger bland annat fokus på inbyggd belysning och läcker stavparkett, och här 

ges vi också mycket information om en drömlik balkong med härlig utsikt samt den 

närliggande parken där man kan breda ut en filt och njuta av en picknick mitt i stan.  

I kökets bilder syns en modern interiör och utrustning med bland annat induktionshäll och 

en stor kaffemaskin. Här visas också en diskbänk där diverse oljor, råvaror och färska kryddor 

står framme samt en halvfull flaska vin. Enligt bildtexten är hemmet som gjort för middagar 

med vännerna, och det finns flera bilder på bostadens matsal som inrymmer ett stort matbord 

med sex stolar. I vardagsrummet läggs mycket fokus på ett hyllsystem med flertalet böcker 

och sällskapsspel och intill detta rum har en arbetsplats skapats, vilken omges av 

shoppingkassar från en inredningsbutik och vad som ser ut att vara en korg med tapetrullar 
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eller affischer. Ovanför skrivbordet hänger en anslagstavla med olika citat samt urklipp från 

inredningstidningar.  

En av bilderna på bostadens matsal visar ett sällskap på fyra personer som dricker vin och 

sitter runt vad som ser ut att vara ett sällskapsspel. Bilden uttrycker således en faktisk aktivitet 

och fungerar därför som en narrativ process. Flera av bilderna antyder också att en aktivitet 

har eller ska äga rum. I köket ligger flera dagstidningar och magasin, vilket illustrerar att 

någon ägnat sig åt läsning, och på balkongen konstrueras bilden av att någon strax ska slå sig 

ner i solen för att fika och läsa en bok. Av kökets griffeltavla att döma har dessutom en 

middagsbjudning ägt rum föregående kväll, då någon lämnat meddelandet ”Tack för trevlig 

kväll Pöss till er =)”.  

 

6.1.3 Presuppositioner 
För det första bör nämnas att modelläsaren som presupponeras i denna annons är kapitalstark. 

Personen i fråga ska ha möjlighet att köpa en lägenhet för närmare tre miljoner kronor och är 

inte heller främmande för tanken att lägga extra pengar på renoveringar och ombyggnationer, 

då 2,5:an med enkla medel kan byggas om till en 3:a med två sovrum.  

Modelläsaren är en person som uppskattar bevarade och tidstypiska originaldetaljer, såsom 

originalparkett och skåp med tidsenliga beslag, men samtidigt uppskattar det faktum att 

badrummet är uppfräschat och köket är totalrenoverat. Utrustning ska vara ny och 

modelläsaren värdesätter praktiska och smarta lösningar. Detta blir som mest påtagligt genom 

den förkärlek till inbyggd apparatur som uttrycks i annonsen, där bland annat beskrivningar 

av ugn med inbyggd micro; infällda downlights och försänkt diskho med blandare som har 

inbyggd slang förutsätts locka läsaren till köp. Eftersom olika märken nämns i annonsen 

framstår också utrustningens fabrikat som relevant för modelläsaren. Modelläsaren känner 

förmodligen till de märken och designers som nämns i texten, exempelvis Siemens, Tibrokök 

och Arne Jacobsen, och ser troligtvis dessa märken som en garant för kvalitet och 

exklusivitet.  

Modelläsaren vill kunna ta del av ett stort utbud av restauranger, gallerier och butiker och 

uppskattar också det faktum att en välsorterad livsmedelsbutik; en träningsanläggning samt 

knytpunkten för kollektivtrafiken kan nås efter bara en kort promenad. Samtidigt värdesätter 

personen dock att bo i en miljö med enkelriktade gator och fågelkvitter i träden, där 

storstadssorlet känns avlägset. Modelläsaren framstår således som en person som vill ha nära 

till liv och rörelse, men samtidigt värdesätter att bo i en rogivande omgivning. 
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Slutligen är modelläsaren en person som värdesätter njutning i vardagen. Han eller hon slår 

sig gärna ner på balkongen med fika och en bok, eller på en filt i parken för en picknick mitt i 

stan. Om kvällarna vill personen studera stjärnorna eller sitta på balkongen i mysig 

kvällsbelysning. Modelläsaren anordnar också uppskattade middagsbjudningar och bjuder 

gärna hem vänner för ett parti sällskapsspel och ett glas vin.  

 

6.1.4 Modelläsaren i annonsen 
Modelläsaren vill ta del av detaljerade beskrivningar av lägenhetens rum och interiör i form 

av såväl påståenden som mer kontaktskapande erbjudanden. Modelläsaren vill veta vad 

lägenheten rymmer, hur saker och ting är positionerade och vilka renoveringar som utförts. 

Utöver detta är även lägenhetens känsla och atmosfär viktig, och modelläsaren vill kunna leva 

sig in i annonsen och uppleva lägenheten på egen hand. Han eller hon vill via skrift och bilder 

guidas genom omgivningen och lägenhetens rum, och få en inblick i hur livet i bostaden kan 

te sig i form av vardagsnjutning och socialt umgänge. Modelläsaren uppskattar annonsens 

informella språk och tilltalas också av sändarens säkra uttryck och uppskattande ton. Vad 

gäller föremålen för uppskattning är modelläsaren lika intresserad av bostadens estetik och 

känsla som dess praktiska detaljer.  

 

6.2 Kungsgatan 
Lägenheten på Kungsgatan består av 1 rum och kök.  Annonsen inleds med en beskrivning av 

kvarteren i närområdet vilken följs av en kort sammanfattning av lägenhetens förtjänster. 

Därefter är texten disponerad på samma sätt som annonsen för Storgatan, det vill säga med ett 

stycke för vart och ett av bostadens rum. Annonsen består av 29 bilder, varav 22 är bilder på 

bostaden och 7 är bilder på dess omgivning. 

 

6.2.1 Skrift 
Texten domineras av relationella processer där förstadeltagarna främst utgörs av lägenhetens 

rum och inredningsdetaljer, som exempelvis en ljus och öppen hall och de vita väggarna. 

Stundtals är det dock modelläsaren själv eller andra människor som är förstadeltagare, vilket 

ger upphov till en del mentala processer där det handlar om att bland annat inse och veta.  
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Texten präglas av direkt tilltal, och även i denna annons kombineras detta med presensbruk 

vilket skapar en hög grad av interpersonalitet och närhet till läsaren. Det är exempelvis du 

som slås av lugnet, och du som befinner dig i vimlet av människor och restauranger. Här gör 

också sändaren sig synlig genom att konstatera att vi har nöjet att erbjuda en fantastisk etta.  

Vidare skapas närhet inte minst i textens inledning där man målar upp en bild av hur en 

vanlig dag kan se ut i kvarteret. Trots att användandet av namn som troligtvis är obekanta för 

läsaren vanligen medför en ökad distans, blir effekten i det här sammanhanget snarare den 

motsatta. Läsaren får här en inblick i hur livet på Kungsgatan och i stadsdelens kanske mest 

kontinentala kvarter kan te sig – hur det är att äta en italiensk frukost på Bar Italia, besöka 

Lina i blomsteraffären och avsluta dagen med ett glas vin på den franska kvarterskrogen. 

Sändaren uttrycker sig med relativt stor säkerhet, men vid tre tillfällen förekommer en 

modifiering av sannolikhet i form av adverbet kanske. Genom användandet av oftast samt 

alltid modifieras också satsernas vanlighet, men dessa adverb bidrar istället till att förstärka 

säkerheten i sändarens uttryck. 

Annonsen har ett genomgående lättförståeligt och vardagligt språkbruk. Språkhandlingarna 

i texten består till stor del av påståenden, men vissa av dessa upplevs som erbjudanden och 

ger därför upphov till en något högre grad av interpersonalitet. Så är exempelvis fallet i satser 

som: På gatans mitt […] har vi nu nöjet att erbjuda en fantastisk etta om 41 kvm. 

När det gäller attityd förekommer i texten exempel på såväl uppskattningar, affekt och 

bedömningar, men allra flest är uppskattningarna. Föremålen för uppskattningen är dels läget 

och omgivningen, där lägenheten sägs ligga på en av stans bästa adresser och Kungsgatan 

sägs vara oerhört gemytlig, men framför allt är det bostaden i sig som prisas för att vara en 

underbar sekelskiftesetta med det lilla extra.  

Affekt uttrycks bland annat genom känsloverbet njuta. Gästerna på Bar Italia kan njuta av 

en italiensk frukost, och modelläsaren sägs kunna njuta av tystnaden och lugnet. Affekt 

uttrycks också i beskrivningar av själva bostaden, där bland annat hemmet sägs vara lätt att 

förälska sig i. I annonsen finns också ett exempel på bedömning, där bostadsrättsföreningen 

beskrivs som en förening som engagerar sig.  

 

6.2.2 Bilder 
Bilderna på bostadens omgivning är de enda bilderna där mänskliga deltagare förekommer. 

Tre av dessa bilder visar olika uteserveringar, och här ser vi människor som på dagen fikar i 

solskenet och som på kvällen träffar vänner över ett glas eller en middag.   
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Majoriteten av annonsens bilder uttrycker ingen faktisk aktivitet och således ingen narrativ 

process, men en antydan till aktivitet kan i vissa fall utläsas. I köket står fika framdukat, och 

som läsare får man känslan av att någon strax ska slå sig ner för att äta av de framdukade 

bakelserna och läsa inredningsmagasinet som ligger på matbordet. Ett liknande scenario 

utspelar sig också på balkongen. Här skapas bilden av att någon slagit sig ner i solskenet med 

en dagstidning. Personen har tagit av sig tröjan och hängt den över stolsryggen, och ska 

alldeles strax äta en bakelse och dricka en kopp kaffe. Vid sidan om det lilla cafébordet finns 

även en solstol där lägenhetsinnehavaren kan lägga sig ner och smaka de nyplockade äpplen 

som ligger i en trälåda bredvid.  

Förutom fikande kan också aktiviteten matlagning utläsas i bilderna. På diskbänken i köket 

har det dukats fram ett fat med färska råvaror i form av zucchini och kronärtskockor, här står 

två olika sorters oljor och en burk dijonsenap, och lutat mot kaklet står två kokböcker.  

I övrigt tolkar jag bilderna som analytiska processer där olika attribut lyfts fram. I bilderna 

möts vi av en äldre lägenhet som har högt i tak och är dekorerad med stuckatur och ljusa 

brädgolv, samtidigt som den visar upp en modern köksutrustning och stilren inredning. 

Bildtexterna framhäver bland annat bostadens goda förvaringsmöjligheter, den smarta 

lösningen sovloftet sägs utgöra, samt det faktum att en liknande västerbalkong och ett lika 

stort kök är svårt att hitta i andra ettor.  

 

6.2.3 Presuppositioner 
Modelläsaren som skapas i bostadsannonsen för lägenheten på Kungsgatan är en kapitalstark, 

men prismedveten person. Personen i fråga är kapabel att betala lägenhetens relativt höga 

pris, men uppskattar samtidigt att hyran är låg, att balkongen bekostades av förra ägaren och 

att lägenheten sägs vara en trygg investering.   

Modelläsaren ser det inte som nödvändigt att allt i bostaden ska vara totalrenoverat och 

nytt, men ser det som en fördel att badrummet är äldre men fräscht och att köket är delvis 

renoverat. Personen i fråga kan tänka sig att utföra egna renoveringar, och uppskattar därför 

det faktum att badrummet sägs kunna utvecklas och att han eller hon, som annonsen säger, 

kan spänna fantasins båge.  

Modelläsaren gillar omgivningens kontinentala kvarter och den sköna blandningen av 

caféer, krogar och små udda butiker. Modelläsaren är en person som gärna slår sig ner på 

någon av kvarterets alla uteserveringar eller avnjuter en italiensk frukost på stående fot innan 
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jobbet. Ett intresse för matlagning gör också att modelläsaren gärna stannar hemma och 

anordnar middagar för vänner.  

Modelläsaren värdesätter också tystnaden och lugnet som råder. Han eller hon uppskattar 

känslan av stadsoas, tilltalas av det skyddade läget mot gården och slår sig gärna ner för en 

fika på den soliga och drömlika balkongen.  

 

6.2.4 Modelläsaren i annonsen 
Modelläsaren vill ta del av detaljerade beskrivningar av bostadens rum, inredningsdetaljer och 

omgivning i form av påståenden samt erbjudanden. Personen i fråga vill också kunna leva sig 

in i tillvaron på adressen, och via skrift och bild ta del av hur en vanlig dag på adressen ser ut; 

med bland annat fikande, matlagning och socialt umgänge. Modelläsaren uppskattar det 

informella språket, det direkta tilltalet och sändarens uppskattande ton. I likhet med sändaren 

uppskattar modelläsaren lägenhetens känsla och estetik, och tilltalas också av läget och det 

faktum att lägenheten sägs vara en bra investering.  

 

6.3 Stationsgatan 
Lägenheten på Stationsgatan består av 3 rum och kök. Annonsen inleds med en 

sammanfattning av lägenhetens förtjänster, vilken följs av en detaljerad redogörelse för 

lägenhetens olika rum. Annonsen består av 35 bilder varav 27 är bilder på bostaden och 8 är 

bilder på dess omgivning. 

	  

6.3.1 Skrift 
Annonsen består främst av relationella processer och dessa beskriver framför allt lägenhetens, 

rummens och interiörens egenskaper och positionering; här beskrivs bland annat de 

originalbrädor som golvet pryds av och de möbler vardagsrummet rymmer. De materiella 

processerna uttrycker främst de upprustningar som gjorts i lägenheten – där exempelvis köket 

genomgick en totalrenovering under 2009 och ytskikt har slipats, spacklats, målats och 

putsats – men förekommer också i de vardagsscenarion som målas upp, där modelläsaren 

häng[er] av sig jackan eller kryp[er] upp under en filt, och där gästerna kan mingla i köket. 

Även de mentala processerna förekommer i vissa fall i anknytning till modelläsaren, där 

denna exempelvis uppmanas att njut[a] av morgonkaffet.  
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Förstadeltagarna i samtliga processer utgörs främst av lägenhetens olika rum, ytskikt och 

inredningsdetaljer, men förutom detta kan även två andra teman utläsas. I annonsens 

inledning uttrycks en förkärlek för kvarterets unika utbud, där småskalighet samt cigarrer, 

belgisk choklad och udda inredning fungerar som förstadeltagare i två olika relationella 

processer. Vidare förekommer förstadeltagare som består av mer abstrakta uttryck och som 

snarast syftar till att förmedla lägenhetens och omgivningens känsla och atmosfär. Detta sker 

bland annat genom redogörelser för stadens makliga puls, för dofter av nymalda kaffebönor 

som färgar vardagen, och för gränsen mellan ute och inne som suddas ut när träden på 

innergården slår i blom.  

Annonsen domineras av påståendesatser, men flertalet av dessa fungerar istället som 

erbjudanden och ger således uttryck för en högre grad av interpersonalitet. Så är exempelvis 

fallet i inledningen av texten där sändaren vänder sig direkt till läsaren med en presentation av 

bostaden: På [områdets] alldeles egna San Francisco-gata har vi nu nöjet att presentera en 

tilltalande sekelskiftestrea om ca 89 kvm med två egna balkonger. Liknande funktion har 

också annonsens redogörelser för bostadens maskinella utrustning: Alla bekvämligheter finns 

i form av diskmaskin (Whirlpool -09) […]	  och kyl/frys (Bosch -09).  

Vidare finns fyra erbjudanden som realiseras av uppmaningssatser, och i dessa erbjuds 

modelläsaren bland annat att stig[a] på och att njut[a] av morgonkaffet. Vid ett tillfälle 

förekommer också en påståendesats som kan upplevas som en uppmaning. Genom 

modalitetsverbet måste som uttrycker hög grad av förpliktelse och genom användandet av 

utropstecken konstrueras nämligen en påståendesats med hög grad av interpersonalitet: Detta 

är en lägenhet som måste upplevas! 

Närhet etableras också genom direkt tilltal och presensbruk, och annonsen präglas av ett 

enkelt språk utan komplicerade termer och uttryck. I texten förekommer dock en del namn 

som kan ge upphov till distans om inte läsaren besitter en viss förkunskap. Här dras nämligen 

paralleller till San Francisco och till olika lokala platser, och i beskrivningen av lägenhetens 

maskinella utrustning nämns ett flertal olika märkesnamn och fabrikat.   

Närhet skapas också genom att sändaren framträder med många uttryck för attityd, och 

precis som i tidigare annonser utgörs dessa främst av olika uppskattningar. Med undantag för 

bland annat det mörkgråa laminatgolvet som beskrivs som praktiskt och de goda 

avhängningsmöjligheterna, rör uppskattningarna främst lägenhetens känsla. Det är fråga om 

ett trivsamt hem där inget lämnats åt slumpen, där det är avslappnat och lugnt och där det 
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finns grönskande och lugna innergårdar. Men uppskattningarna rör också i stor utsträckning 

estetiska faktorer, som exempelvis vackra brädor i original och en vackert bevarad kakelugn.  

Utöver uppskattningarna finns även flera uttryck för affekt. Det tydligaste exemplet på 

detta går att utläsa i textens inledning där det konstateras att inte bara sändaren utan alla 

älskar atmosfären i omgivningen. Vidare uttrycks affekt i de känslor som lägenheten sägs ge 

upphov till, som en rogivande känsla; matlagningsglädje och en herre på täppan-känsla, 

samt i känsloverbet njuta som används i två av textens uppmaningssatser.  

 

6.3.2 Bilder 
I bilderna på bostadens omgivning uttrycks i somliga fall narrativa processer där mänskliga 

deltagare bland annat promenerar i parken och sitter på uteserveringar, men i övrigt uttrycker 

samtliga bilder istället analytiska processer där lägenhetens innehavare är bärare. Bildtexterna 

lyfter bland annat fram bostadens två balkonger och originaldetaljer i form av stuckatur, 

takrosett och originalbrädgolv. Här har man också valt att framhäva den moderna 

utrustningen samt tapeterna från Mimou och Gastón Y Daniel.  

I bilderna kan vi dessutom se flera personliga ägodelar. Förutom att det i hallens 

klädkammare hänger flertalet jackor, väskor och skor, finns dessa accessoarer även utspridda i 

andra delar av lägenheten. I hallen är två klänningar upphängda på väggen, på sovrummets 

garderobssystem hänger ytterligare en och vid fotändan av sängen har någon klivit ur ett par 

svarta pumps.  

I annonsens bilder på köket framgår också den matlagningsglädje som skriften ger uttryck 

för. Här finns en rad olika kokböcker samt färska kryddor och diverse oljor. Här finns också 

ett vinställ med ett tiotal viner samt en hylla med flera flaskor champagne. I samma hylla 

finns också en tavla med texten ”Un Pasto senza Vino è come una giornata senza Sole” (= en 

måltid utan vin är som en dag utan sol). 

I somliga bilder kan en antydan till aktivitet utläsas.  Bilderna på bostadens balkonger kan 

exempelvis sägas antyda att någon ska slå sig ner i den ombonade miljön, lägga en filt om 

axlarna, äta ett nyplockat äpple och läsa en bok. Samma känsla finns också i vardagsrummet 

där två böcker ligger uppslagna på soffbordet och en stickad filt ligger slarvigt slängd över 

divanen. Även i matsalen kan en antydan till aktivitet utläsas, där ett parti Alfapet tycks vara i 

full gång.  
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6.3.3 Presuppositioner 
Modelläsaren i denna annons är en kapitalstark person som söker det lilla extra i tillvaron. 

Personen i fråga uppskattar de specialiserade små butiker, gallerier och antikvariat som finns 

i omgivningen och konsumerar gärna cigarrer, belgisk choklad och udda inredning. 

Småskalighet upplevs som något positivt, i motsättning till det kommersiella som 

modelläsaren söker sig bort från.  

Sökandet efter det unika tar sig också uttryck i valet av bostad där modelläsaren söker efter 

ett hem utöver det vanliga; ett hem som slår det mesta och ett hem där inget lämnats åt 

slumpen. Hemmet som eftersöks är en bostad av äldre snitt, med originaldetaljer som 

kakelugn; stuckatur och takrosett, men det är samtidigt viktigt att lägenheten uppfyller en 

modern standard i form av interiör och utrustning. Modelläsaren uppskattar bostadens 

maskinella utrustning och det faktum att den nyligen bytts ut. Modelläsaren känner till de 

olika märkesnamn som nämns i annonsen och ser troligen dessa fabrikat som en 

kvalitetsmarkör.  

Modelläsaren söker ett boende med känsla och atmosfär och tilltalas därför av lägenhetens 

lugn och tystnad eftersom detta är få förunnat i storstadsmiljö.  Han eller hon uppskattar den 

älskvärda atmosfären i omgivningen som är svår att sätta fingret på, och likaså den herre på 

täppan-känsla man får av det höga läget på backkrönet.  

Det är också viktigt att bostaden möjliggör för njutning i vardagen. Det faktum att 

lägenheten kan stoltsera med två balkonger är något som modelläsaren värdesätter, då solens 

vandring på så vis kan följas hela dagen. Såväl frukoststund som kvällssol kan avnjutas 

utomhus, och modelläsaren kryper gärna upp under en filt med en god bok intill den varma 

huskroppen. Modelläsaren har också ett intresse för matlagning och uppskattar därför hur 

kökets utformning underlättar de middagar som personen i fråga gärna anordnar. Köket ses 

som en plats för matlagningsglädje, och med öppna arbetsytor och genomtänkt förvaring blir 

matlagningen ett nöje. Modelläsaren kan se sig själv slänga ihop måltider med hjälp av 

diverse kokböcker och färska kryddor, och medan maten förbereds kan gästerna mingla i 

köket och korka upp något av de olika vinerna.  

 

6.3.4 Modelläsaren i annonsen 
Modelläsaren söker utförliga beskrivningar av lägenhetens rum, ytskikt och utrustning och 

intresserar sig också för bostadens läge och omgivning. Dessa beskrivningar tas gärna emot i 
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form av påståenden och erbjudanden, men modelläsaren uppskattar också den interaktivitet 

som uppstår i texten till följd av dess uppmaningssatser. Via dessa uppmaningar blir 

modelläsaren nämligen en aktiv deltagare av det scenario som skildras och personen i fråga 

får själv uppleva de aktiviteter och stunder av njutning som bostaden bäddar för. 

Modelläsaren uppskattar att sändaren utstrålar en säkerhet i sina beskrivningar, och att dennes 

värderingar tydligt lyser igenom i form av uppskattningar och affekt. I enlighet med 

sändarens uppskattningar är modelläsaren främst intresserad av lägenhetens känsla och 

atmosfär, men även av estetiska och praktiska detaljer.  

 

6.4 Vasagatan 
Lägenheten på Vasagatan består av 1,5 rum och kök. Annonsen inleds precis som övriga 

annonser med en sammanfattande beskrivning av lägenhetens främsta egenskaper. Därefter 

beskrivs vart och ett av rummen i lägenheten med varsitt stycke. Annonsen består av 36 

bilder. 27 av dessa bilder visar upp själva bostaden, medan 9 bilder visar vad som finns i 

omgivningen. 

 

6.4.1 Skrift 
Processerna i texten är övervägande relationella, och förstadeltagarna i samtliga processer 

utgörs främst av lägenhetens interiör och detaljer, där alltifrån takhöjden, badrummets 

våtmatta och lägenhetens förvaring är föremål för intresse.  De materiella processerna 

beskriver bland annat hur fönstren nyligen renoverades och att man låtit sätta in en 

kombinerad tvättmaskin/torktumlare, men vid ett flertal tillfällen fungerar processerna också 

som uttryck för förflyttning, där sändaren eller modelläsaren kliver in i ett härligt hem, och 

passerar en av de gemensamma balkongerna. De mentala processerna uttrycker främst 

sändarens och deltagarens upplevelse av lägenheten; hur det känns att bo där, hur man slås av 

lugnet och hur man möts av ljuset.  

Precis som i tidigare annonser används ett direkt tilltal och presensbruk även i denna text, 

vilket exempelvis innebär att lägenheten sägs vara en fristad för dig som söker det lilla extra. 

Användningen av första persons pronomen är dock relativt sparsam och ersätts ofta av 

pronomenet man, vilket sänker interpersonaliteten i texten. Så är exempelvis fallet i den 

målande beskrivning som finns av bostadens innergård. Här konstrueras en bild som läsaren 
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kan leva sig in i, men samtidigt skapas en distans till läsaren genom valet av pronomen; det är 

man som slås av lugnet och man som möts av ljuset.  

Vad gäller språkhandlingar domineras texten av påståendesatser, men flertalet av dessa 

upplevs som erbjudanden och fungerar därför kontaktskapande. Exempel på detta finns bland 

annat i inledningen: I dessa underbara kvarter finns det nu möjlighet att bli ägare till en 

perfekt planerad 1,5:a, och även i en beskrivning några rader längre ner: Den perfekta 

studentlägenheten, singellägenheten eller övernattningslägenheten – välkommen till 

[Vasagatan]!. I denna annons återanvänds vidare samma uppmaning som helt eller delvis 

dykt upp även i tidigare annonser, nämligen: Häng av dig och stig på – detta hem är lätt att 

förälska sig i! – en uppmaning som även den upplevs som ett erbjudande.  

Språket i texten är förhållandevis okomplicerat, men för att läsaren till fullo ska förstå och 

uppfatta annonsen på önskvärt sätt krävs vissa förkunskaper. Förutom de lokala namn som 

även nämnts i tidigare annonser, hänvisar annonsen nämligen till bostadens arkitektoniska 

historia. Det talas om sobert 20-tal, om 20-talets självklara elegans och om 20-talscharmen, 

och om läsaren inte känner till de element som förknippas med detta årtionde ger dessa 

paralleller upphov till distans snarare än igenkänning.  

När det gäller textens attityd skapas närhet genom flertalet uppskattningar som ofta riktas 

mot praktiska detaljer och lösningar. Lägenheten beskrivs som rymlig och välplanerad, och 

prisas för sina generösa arbetsytor och smarta förvaringslösningar. I övrigt är det främst 

lägenhetens känsla som beskrivs i positiva ordalag. Hemmet är härligt; rofyllt och – inte bara 

trivsamt – utan ovanligt trivsamt. Dessutom präglas omgivningen av en oöverträffad atmosfär 

och den älskvärda känslan av att befinna sig mitt i allt.  

 

6.4.2 Bilder  
Majoriteten av annonsens bilder utgör analytiska processer. Den presupponerade 

lägenhetsinnehavaren är bärare, och i många fall är det dennes personliga ägodelar i form av 

klädesplagg, skor och accessoarer som lyfts fram. Genom bilderna framstår 

lägenhetsinnehavaren som en person van vid festliga tillställningar, och kanske har man velat 

illustrera att personen är i full färd att förbereda sig för just en sådan när bilderna tas. Här 

finns flera hyllor med högklackade skor och några par har placerats på golvet och på 

soffbordet. Festklänningar är upphängda på väggarna och slängda över soffkanten och här 

finns dessutom en rad olika handväskor.  Detta fokus på materiella ägodelar blir särskilt 

påtagligt i de bilder där bildtexten framhäver något helt annat.  Här finns exempelvis en bild 
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vars bildtext pekar på de spröjsade fönstren med gamla beslag – trots att bilden i själva verket 

är en närbild på två par högklackade skor där nämnda fönster endast syns i bakgrunden; 

suddigt och ur fokus. I hallen hänger dessutom en tavla med texten ”No dancing except on 

tables”, vilken får ses som ett ytterligare exempel på lägenhetsinnehavarens karakteristik. 

I bilderna på bostadens omgivning visas en gatuvy, omkringliggande hus och de 

designstudios som ligger på samma adress. Här finns också exempel på narrativa processer, 

där människor promenerar längs ett gångstråk och fikar på uteserveringar. Då mänskliga 

deltagare saknas i bilderna på själva bostaden finns där inga narrativa processer, men i vissa 

bilder kan en antydan till aktivitet utläsas. Här tycks sändaren exempelvis vilja illustrera att 

lägenhetsinnehavaren har ägnat sig åt en del läsning; i soffan ligger ett inredningsmagasin, i 

sängen två romaner och på köksbänken ligger vad som kan antas vara två kokböcker 

uppslagna.  

 

6.4.3 Presuppositioner 
Modelläsaren som skapas i denna annons är antingen en person som studerar, en person som 

lever singelliv eller någon som helt enkelt behöver en övernattningslägenhet. Oavsett vilket är 

personen i fråga någon som gillar att befinna sig i händelsernas centrum; mitt i allt och i 

hjärtat av storstadens kontinentala puls. När tillfälle bjuds klär modelläsaren gärna upp sig 

och bjuder hem vänner innan kvällen fortsätter på någon av [områdets] restauranger. Han 

eller hon kan också tänka sig att slå sig ner på någon av de välfyllda uteserveringarna eller 

strosa omkring på piazzan i höstsolen. Genom förvärvandet av denna lägenhet kan 

modelläsaren bo mitt i detta folkvimmel, men ändå lite avsides, vilket passar personen perfekt. 

För trots förkärleken till liv och rörelse uppskattar modelläsaren också det lugn som denna 

bostad genomsyras av och det faktum att man här har grönskan ett stenkast bort och en 

prunkande innergård alldeles intill.  
Modelläsaren i annonsen är en kapitalstark person som söker en bostad med det lilla extra, 

och modelläsaren tilltalas särskilt av lägenhetens gammaldags drag. Annonsens paralleller till 

20-talet väcker genast bilder och associationer hos läsaren i fråga och beskrivningarna av 

lägenhetens originaldetaljer mottas också med intresse. Samtidigt som modelläsaren 

uppskattar charmen i en äldre bostad och önskar sig brädgolv; stuckatur och takrosett, 

värdesätter personen också lägenhetens upprustningar och ombyggnationer.  Därför läser 

modelläsaren gärna om fönster- och köksrenoveringar, ett vardagsrum i topptrim och en 

platsbyggd säng med utdragbar förvaring.  
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6.4.4 Modelläsaren i annonsen 
Modelläsaren vill ta del av detaljerade beskrivningar som redogör för lägenhetens rum, 

ytskikt och interiör, och tar emot detta i form av påståenden och erbjudanden. Modelläsaren 

intresserar sig för rummens och interiörens egenskaper och positionering, och vill även ha 

information om de renoveringar som utförts. Som ett komplement till annonsens mer statiska 

beskrivningar vill modelläsaren också vara en del av dynamiska skeenden, där han eller hon 

guidas genom bostaden och själv får uppleva den. Bostadens känsla och atmosfär är viktig för 

modelläsaren, som därför tilltalas av att denna, samt lägenhetens estetik och praktiska 

detaljer, beskrivs i uppskattande ordalag.  

 

7 Analys 
I detta kapitel diskuteras undersökningens resultat, och kapitlet inleds med en jämförelse och 

sammanfattning av de modelläsare som konstrueras i annonserna. Därefter diskuteras 

annonserna utifrån tre gemensamma teman som jag funnit i samtliga undersökta texter. Varje 

tema diskuteras i ett eget avsnitt, vilket gett upphov till rubrikerna ”Hemmet som en arena för 

konsumtion”, ”Hemmet som en plats för socialt umgänge”, samt ”Hemmet som en plats för 

avkoppling”. I detta kapitel kopplas också undersökningens resultat samman med tidigare 

redovisad teori.  

 

7.1 Modelläsarna 
Det finns stora likheter mellan de olika annonsernas utformning. Samtliga texter präglas 

exempelvis av en säljande diskurs där en slags fiktiv närhet skapas till läsaren. I samtliga 

annonser uttrycks saker dessutom i enbart positiva ordalag, och till följd av frånvaron av 

uttryck för modalitet framstår formuleringarna i samtliga texter som rena självklarheter.  

Även modelläsarna som konstrueras i de olika annonserna liknar varandra i stor 

utsträckning. Dels i fråga om egenskaper, men också i fråga om synen på bostaden och livet i 

denna.  Samtliga annonser förutsätter en relativt kapitalstark modelläsare; en person som har 

råd att investera i en dyr bostad. Endast en annons tar i bostadsbeskrivningen upp det 

ekonomiskt fördelaktiga i förvärvandet av lägenheten, medan övriga annonser sparar 

ekonomisk information till ett senare avsnitt. I två av annonserna presupponeras dessutom en 
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modelläsare som kan lägga pengar på upprustning eller ombyggnation av lägenheten. 

Bostadens skick framstår i samtliga annonser som något modelläsaren har ett stort intresse av, 

och framhävandet av bostadens moderna och uppdaterade utrustning förutsätter en 

trendmedveten modelläsare.  

I beskrivningarna av bostäderna förekommer inga paralleller till barn eller familjeliv, och 

annonserna kan förutsättas vända sig till antingen personer som lever ensamma eller i ett 

förhållande. Dessa personer framstår bland annat som intresserade av att ta del av storstadens 

utbud i form av restauranger; caféer; uteserveringar; antikvariat och gallerier. De förutsätts 

ha ett rikt socialt liv och vilja bjuda hem vänner på middagar; middagar som av bilderna att 

döma ska tillagas med omsorg och från grunden.  

I tre av fyra annonser dras paralleller till andra storstadskulturer. Omgivningen på 

Stationsgatan liknas vid San Fransisco, och tavlan i köket med texten ”Un Pasto senza Vino è 

come una giornata senza Sole” kan sägas konnotera en medelhavskultur. På Vasagatan och 

Kungsgatan framhävs de kontinentala kvarteren och storstadens kontinentala puls. Här talas 

det dessutom om italienska och franska restauranger, samt om ett intilliggande område som 

håller på att rustas upp till piazza. På så vis kan de modelläsare som konstrueras sägas framstå 

som bildade och beresta, eftersom de förutsätts söka ett boende med en viss karaktär och 

atmosfär vilken förknippas med världsmetropoler. Annonserna skapar alltså en bild av 

modelläsaren som en person med preferens för storstadsliv, men detta kombineras med 

beskrivningar av hur bostaden också innebär en möjlighet för modelläsaren att dra sig undan 

och koppla av.  

Det som de olika annonserna har gemensamt är således att de konstruerar en bild av 

modelläsaren som urban, kapitalstark och trendmedveten.  Den modelläsare som konstrueras 

har dessutom ett rikt socialt liv och tid till avkoppling.  

 

7.2 Hemmet som en arena för konsumtion 
I samtliga av de fyra undersökta annonserna skapas en modelläsare med intresse för 

bostädernas skick och maskinella utrustning. De beskrivna lägenheterna är alla byggda under 

tidigare delen av 1900-talet, men av annonserna att döma tycks det vara viktigt att 

lägenheternas äldre ursprung endast tar sig uttryck i form av exempelvis generös takhöjd och 

diverse originaldetaljer, och att lägenheten i övrigt har en uppdaterad interiör. Samtliga 

annonser exemplifierar nämligen olika upprustningar som utförts, där exempelvis ytskikt har 
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spacklats, målats och putsats, och där köket är totalrenoverat. I två av annonserna framstår 

också den maskinella utrustningen som särskilt intressant för modelläsaren eftersom denna 

beskrivs ingående; här redovisas fabrikatnamn och i vissa fall även årtal för produktion. 

Samma sak gäller även för annonsernas bilder och bildtexter, vilka tillsammans framhäver 

märket på exempelvis tapeter och köksinredning.  

För många läsare överensstämmer annonsernas bilder troligtvis med uppfattningen om vad 

som kännetecknar en modern och tidstypisk interiör. Det är fråga om ljusa bostäder där 

mycket går i vitt, med köksutrustning i rostfritt stål, modern teknologi och tämligen 

minimalistisk inredning. Interiören tycks vara synnerligen genomtänkt och påkostad, och det 

mesta ser nytt ut. I kombination med skriften ger bilderna således uttryck för en stark 

trendmedvetenhet, och det framstår som ett allmängiltigt ideal att ha ett uppdaterat hem i 

fråga om renoveringar, utrustning och inredning. 

Som tidigare nämnts kan konsumtion fungera som ett uttryck för social status. Vi 

konsumerar inte enbart för att fylla ett nödvändigt behov, utan också för att varan i sig har en 

symbolisk betydelse. Som nämndes i kapitlet med tidigare forskning, kan hemmet ses som ett 

uttryck för den egna identiteten och detta resonemang kan troligtvis ses som en förklaring till 

varför annonserna lägger så stor vikt vid just bostädernas uppdaterade skick. En uppdatering 

av den materiella standarden behöver inte nödvändigtvis vara en följd av att tidigare 

utrustning inte var funktionsduglig, utan kan lika gärna bero på att utrustningen inte uppfyllde 

dagens krav på estetik eller symbolvärde. Genom de varor och tjänster vi konsumerar kan vi 

nämligen positionera oss som en särskild typ av person i förhållande till en annan, vilket i det 

här fallet skulle kunna innebära en kapitalstark person med känsla för trender och stil.  

I både skrift och bild finns uttryck för konsumtion som kan sägas konnotera exklusivitet, 

och av dessa att döma förutsätts modelläsaren även utanför hemmet konsumera på ett sätt som 

uttrycker honom eller henne som person. Som exempel på detta kan nämnas att det i 

annonsen för Vasagatan finns flera bilder på vad som ser ut att vara exklusiva klädesplagg 

och accessoarer. I annonsen för Stationsgatan beskrivs hur omgivningen tillhandahåller 

småskalighet i form av bland annat cigarrer, belgisk choklad och udda inredning, och 

kvarteren kring Kungsgatan kan erbjuda små udda butiker.  
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7.3 Hemmet som en plats för socialt umgänge 
Ett annat återkommande tema i de olika annonserna är hur bostaden möjliggör för socialt 

umgänge. Bostaden som illustreras är inte enbart en plats avsedd för modelläsaren och dennes 

vardagliga bestyr; den framstår också i hög grad som en mötesplats för vänner. Samtliga 

annonser exemplifierar på något sätt vännernas plats i den nya bostaden, och i enlighet med 

Corrigans resonemang om köket som ett slags centrum för kommunikation och socialt liv i 

hemmet, utgår beskrivningarna ofta från just detta rum. Här beskrivs middagar och 

matlagning i sällskap av vänner, och köket beskrivs som den självklara umgängesplatsen och 

en plats för samvaro. Genom dessa beskrivningar tillskrivs bostaden en stor betydelse för 

modelläsarens sociala liv, och framstår närmast som en slags social katalysator. Annonserna 

kan sägas konstruera en bild av att bostadens sociala ytor och funktion som den perfekta 

umgängesplatsen är något som ger upphov till, eller åtminstone underlättar, modelläsarens 

sociala liv.   

Den version av socialt liv som framträder i annonserna skapas också genom bilderna. I 

bilderna på bostadens omgivning framstår bland annat restaurangutbudet som intressant för 

modelläsaren, och trots att det inte explicit uttrycks att de beskrivna platserna ska besökas i 

sällskap av vänner, är det troligtvis den uppfattningen man får som läsare. Här visas nämligen 

bilder på sällskap engagerade i olika aktiviteter; de fikar på uteserveringar och promenerar 

längs gångstråk och i parker. Som nämndes i kapitlet med tidigare forskning kan ett stort antal 

vänner upplevas som något statusfyllt, och syftet med bilderna tycks därför inte enbart vara 

att visa upp en specifik miljö, utan snarare att konstruera en bild av en specifik livsstil.  

 

7.4 Hemmet som en plats för avkoppling 
Som en kontrast till beskrivningarna av modelläsarens sociala aktiviteter finns även temat om 

bostaden som en plats för avkoppling. Samtliga lägenheter är visserligen centralt belägna, och 

annonserna framhäver deras närhet till restauranger; uteserveringar och butiker. Men 

därutöver premieras också bostadens funktion som en rogivande plats; en plats där man kan 

dra sig undan och koppla av. För att beskriva bostäderna används uttryck som exempelvis 

stadsoas och fristad, vilket skapar en bild av bostaden som en tillflyktsort skild från 

storstadens tempo. Här talas det också om enkelriktade gator och fågelkvitter i träden, om 

tystnaden och lugnet och en rogivande känsla.  
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I annonserna beskrivs också diverse avkopplande aktiviteter som bostaden möjliggör, och i 

dessa beskrivningar tillskrivs exempelvis bostädernas balkonger en central betydelse. Här kan 

man studera stjärnorna i mysig kvällsbelysning, eller sitta intill den varma huskroppen och 

njuta av morgonkaffet. Liknande scener har också konstruerats i annonsens bilder. Här står 

fika framdukat på borden, filtar och böcker är strategiskt utplacerade och bildtexterna föreslår 

exempelvis en picknick mitt i stan eller en kopp te i fönstret. Annonserna ger således uttryck 

för den motsättning i synen på bostaden som nämndes i kapitlet med tidigare forskning. De 

olika texterna kan å ena sidan sägas förstärka den medierade bilden av hemmet som en plats 

genom vilken identitet och status kan uttryckas, men samtidigt framhävs bostaden också som 

en fristad tillägnad avkoppling.   

Tid till avkoppling framhävs i annonserna som något eftersträvansvärt och kanske är det så 

att tid idag upplevs som en statusmarkör och ett önskvärt ideal. I en stressig vardag med stora 

krav på prestation, lockas vi kanske av tanken på att hitta tid till vardagsnjutning och 

fritidsintressen. Detta kan i så fall fungera som en förklaring till annonsernas utformning. 

Färska råvaror och kokböcker konstruerar nämligen en bild av den boende som någon som 

kan ägna timmar åt att bläddra bland matlagningsinspiration, röra i grytor och förbereda 

middagsbjudningar. Likaså konstrueras en bild av att den som köper bostaden finner tid till att 

slå sig ner på balkongen, avnjuta en fika och läsa en god bok.  

 

8 Slutsatser och diskussion 
Syftet med denna uppsats var att studera de modelläsare som konstrueras i ett antal 

bostadsannonser, men också att undersöka hur hemmet konstrueras och om skildringen av 

hemmet kan ge upphov till ideal i fråga om boende och livsstil.  

Som tidigare beskrivits (avsnitt 2.4.1) spelar media en betydande roll i konstruktionen av 

livsstil och identitet, eftersom det bland annat är via media som varor tillskrivs olika 

betydelser. Det är också via media vi skapar oss en uppfattning om vilka identiteter och 

livsstilar som är eftersträvansvärda och därför finns det anledning att tro att även de 

bostadsannonser som undersökts i denna uppsats kan bidra till konstruerandet av samhälleliga 

normer och ideal.  

Den teoretiska utgångspunkten för denna undersökning är den kritiska diskursanalysen, 

och som tidigare nämnts kännetecknas denna metod bland annat av att man förutsätter att det 
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finns ett dialektiskt förhållande mellan diskurs och social praktik, det vill säga att de båda 

påverkar varandra. Eftersom syftet med de undersökta annonserna är att sälja bostäder är det 

skäligt att tro att dessa annonser konstruerats med konsumenternas boende- och livsstilsideal i 

åtanke. Samtidigt som samhälleliga ideal troligtvis är anledningen till att annonserna ser ut 

som de gör, är det möjligt att anta att annonsernas utformning också kan bidra till att dessa 

ideal förankras och reproduceras.   

Sett till denna undersökning framstår det som eftersträvansvärt att vara, eller åtminstone att 

framställa sig som, en urban individ med gott om vänner och med gott om tid till 

fritidssysselsättningar och avkoppling. Det framställs dessutom som centralt att skapa ett 

stilfullt och trendigt hem och att konsumera varor som gör att man kan positionera sig som en 

särskild typ av person i förhållande till en annan, vilket också indirekt innebär att man måste 

ha de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att kunna uttrycka detta.  Självklart kan 

man inte lägga allt för stor vikt vid resultatet från en analys av enbart dessa fyra annonser, 

men om detta är normer och ideal som reproduceras i fler bostadsannonser och i andra 

medietexter i allmänhet, kan man ställa sig frågan vad detta får för effekt för vår 

verklighetsuppfattning.  

Huruvida de teman som dessa annonser ger uttryck för överensstämmer med dominerande 

diskurser i samhället överlag, är en omfattande fråga som inte kan besvaras med en 

undersökning av ett begränsat material som detta. Denna fråga skulle dock med fördel kunna 

undersökas i framtida studier. Det skulle kunna vara givande att exempelvis kombinera 

undersökningen med en textanalys av andra medietexter, exempelvis inredningstidningar, för 

att på så sätt kunna göra en komparativ studie och jämföra de konstruerade modelläsarna och 

idealen. En annan möjlighet skulle kunna vara att kombinera undersökningen med en intervju 

av empiriska läsare för att se om undersökningens resultat går i linje med informanternas 

uppfattningar av rådande ideal.  

Den modelläsare som skapas i de undersökta bostadsannonserna kan ses som en av de 

många olika identiteter som media erbjuder individen att identifiera sig med, och som 

Björkvall poängterar kan identifikation med modelläsaren bidra till att den empiriska läsaren 

utvecklar behov som han eller hon inte tidigare haft. Genom modelläsaren får den empiriska 

läsaren tillgång till en slags fiktiv värld där vardagens bekymmer exempelvis byts mot 

avkoppling, där frekvent socialt umgänge är en självklarhet och där matlagning inte enbart är 

en nödvändighet utan, som Corrigan uttrycker det, även en kreativ sysselsättning.  Många 

empiriska läsare tar troligtvis del av annonserna enbart för att kunna drömma sig bort, och 
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inte för att de faktiskt har för avsikt att investera i en bostad. Men trots detta kan läsningen av 

dessa annonser troligen påverka den empiriska läsarens förväntningar på bostaden och dess 

betydelse för den egna identiteten och livsstilen. I enlighet med Slaters resonemang om att 

media framställer alla problem som möjliga att lösa med hjälp av konsumtion, kan de 

undersökta bostadsannonserna nämligen sägas antyda att förvärvandet av den beskrivna 

bostaden är svaret på den empiriska läsarens alla frågor. En bättre bostad tycks borga för ett 

bättre liv, och av annonserna att döma kommer allting att ordna sig så fort läsaren får tillgång 

till en drömlik balkong, ett stort och socialt kök och ett ovanligt trivsamt vardagsrum.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Storgatan 
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Bilaga 2: Kungsgatan  
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Bilaga 3: Stationsgatan 
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Bilaga 4: Vasagatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	   45	  

 


