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Abstract 

Nord, Andreas. 2008. Trädgårdsboken som text 1643–2005. (The Garden 
Book as Text 1643–2005.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm 
Studies in Scandinavian Philology. New Series 47. 296 pp. 
 
The aim of this thesis is to shed light on the handbook as a multimodal re-
source from a reader perspective, with the material consisting of 32 Swedish 
handbooks on gardening from 1643 to 2005. The study draws theoretically 
on social semiotics and multimodal discourse analysis, as well as dialogism. 
There is an emphasis on the addressivity of the text, which is taken as a 
starting point for tracing signs of the intended text use in the design of the 
texts. The analysis is meaning-based, with the focus placed on functional 
features in the design of the texts. 

The first part of the study considers the reading goals afforded by the 
thematizations conveyed in titles, headings and text type patterns. The core 
function of these texts turns out to be action orientation, although the more 
recent books often include sections oriented towards other goals, like shap-
ing individual aesthetic taste. The second part illustrates how the multimodal 
cohesive patterns in the books afford non-linear reading paths and make the 
texts searchable, which is enhanced by the presence of devices such as indi-
ces and tables of contents. Concentrating on six of the books, the third part 
of the study maps out the role of the reader that is naturalized by the design 
of the text, drawing on appraisal theory, and shows the strong, authoritative 
role taken by the authorial voice. The evaluative patterns naturalize a fact-
seeking reading. However, the most recent book, from 1996, emphasizes 
emotions to a greater extent, naturalizing a parallel reading that invokes sen-
sory experience. 

The conclusion drawn is that the core characteristics of the handbooks are 
action orientation, searchability and factuality. As different parallel functions 
in recent books are discerned, a tendency towards diversity and multifunc-
tionality is described. The range of semiotic resources has also expanded, it 
is noted, and there is growing support for the view of a tendency towards the 
visualisation of written texts. 

 
Key words: multimodal discourse analysis, social semiotics, text history, 
appraisal theory, instructive prose, text linguistics, Swedish, garden books 
 
 





Förord 

Hojotoho! 
Bästa näringen för en avhandling är en både djup och bred vetenskaplig 

jordmån, som den vid Institutionen för nordiska språk i Stockholm. 
Avhandlingar behöver också stöd och formning av kloka handledare. Pro-

fessor Anna-Malin Karlsson har varit den ideala handledaren med sin kon-
struktivitet, klarsynthet, entusiasm, outtröttliga ork och outsinliga generositet 
med sin tid. Professor Staffan Hellberg har bidragit med bred erfarenhet och 
kritiskt förnuft, och sett till att avhandlingen inte avviker alltför mycket från 
vad som kan förväntas av en avhandling, i synnerhet en i nordiska språk. 

En gynnsamt sinnad social miljö är också av yttersta vikt för att en av-
handling skall ta form, särskilt mot slutet då författaren kan bli en plåga för 
omgivningen. Några personer har varit en oundgänglig del av den yttre 
miljön: Anders Eklöv, som gärna delar med sig av sina imponerande histor-
iska kunskaper och insikter om pedagogiska verksamheters vedermödor, 
Johan Lamberth, som villigt låter sig engageras i frosseri i kulturhistoria av 
olika slag, samt Alex Svensson, som entusiastiskt försöker distrahera en från 
nordistiken med sitt intresse för såväl bokhistoria som badutflykter. Han har 
också har gett ett värdefullt redaktörsperspektiv på böcker, inklusive avhand-
lingar. (Nu väntar jag på en serie ”Vad var det jag sa!”) 

Till dem som har varit en oundgänglig del av den inre miljön vid institu-
tionen hör Jonatan Pettersson. Att dela rum med honom har inte minst varit 
avgörande för produktiviteten – att i sitt dagliga arbete ha någon med hans 
arbetsmoral inom synhåll har nog påskyndat arbetet med flera månader. Han 
har dessutom fördragit kaotiska skrivbord hos rumsgrannar med endast 
minimal klagan och bidragit till såväl vardagstrivsel som forskningsmiljö 
genom lunchdiskussioner om allt från historisk mathållning till textteori. 
Även Ulrika Djärv hör till de oundgängliga – hennes fräna humor kan liva 
upp det dystraste sammanhang. (Hojotoho!) Andra personer som särskilt har 
förgyllt den nordistiska omgivningen är: Maria Bylin, som gjort strategiska 
empatiinsatser i institutionsköket, Gunilla Hellström, som varit allmänt entu-
siastisk, Magnus Källström, som gett återkommande uppdateringar på run-
fronten, Maria Lim Falk, som delat ångesten över avhandlingsspurtande, 
Sara Van Meerbergen, som varit smittande munter, Sara Myrberg, som gett 
tålmodiga introduktioner i prosodiska elementa, och Lisa Rudebeck, som 
livat upp med diskussioner. Många fler kunde nämnas. 

I slutskedet behöver man tukta och ansa avhandlingen till ett hanterligt 
format. Jag har haft stor hjälp av några kloka personer som i ett sent skede 
läste hela eller delar av avhandlingen: Anders Björkvall, Judith Chrystal, 



Maria Flinck och Olle Josephson. De har gett skarpa och konstruktiva kom-
mentarer, och deras insiktsfulla kritik har haft en avgörande betydelse för 
avhandlingen, även om det inte alltid har varit möjligt att gå den väg de har 
föreslagit. Bland många andra som har gett värdefulla bidrag under semi-
narier eller i andra sammanhang finns Mona Blåsjö, Ulla Ekvall och Inger 
Larsson. 

Den sista putsningen innebär att göra avhandlingsmanuset tryckbart. En 
heroisk insats för detta gjorde Pia Nordin och Johan Asplund med layout 
respektive bildbearbetning. Heroism på korrekturläsningsområdet bidrog 
följande omdömesgilla personer med: Maria Bylin, Sara Myrberg, Maria 
Lim Falk, Gunilla Persson, Jonatan Pettersson, Theresia Pettersson, Lisa 
Rudebeck och Maria Westman. En ovärderlig insats på detta område gjorde 
även Alex Svensson med sitt osvikliga väderkorn för osnyggheter i texter. 

Under resans gång har jag också haft stöd av generösa finansiärer. Institu-
tionen för nordiska språk vid Stockholms universitet har gjort tillvaron trygg 
genom en anställning under hela doktorandtiden. Vitterhetsakademien har 
med medel från Stiftelsen Linds fond bekostat bilder i avhandlingen. Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien och Vitterhetsakademien (Jacob Letterstedts 
stipendiefond) har finansierat resor till Jyväskylä respektive Leeds. 

I materialinsamlingens inledningsskede plundrade jag mina föräldrars 
bibliotek. De får denna avhandling som en kompensation! 

Hojotoho! 
 

Stockholm i november 2008 
Andreas Nord 
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1 Inledning 

Svenska trädgårdsböcker står i centrum för denna avhandling. Detta är en 
grupp av texter med en lång och kontinuerlig historia, som startar 1643 då 
den lilla skriften Een Nyy Träägårdz-Book trycks och som ännu pågår. Detta 
gör dem till ett lämpligt material för en texthistorisk undersökning. Eftersom 
Sverige under dessa mer än 350 år övergår från att vara ett samhälle med 
relativt liten användning av skriftspråk i folkflertalets vardag till att bli ett 
utpräglat skriftspråkssamhälle där det är normalt att söka information i 
tryckta texter, är det intressant att se hur handboken som redskap för att 
hantera kunskaper med hjälp av text förändras. Här anläggs ett läsarperspek-
tiv på böckerna. 

Själva området gör också handböckerna intressanta som studieobjekt då 
det är ett område där man traditionellt skaffat sig den handfasta kunskapen 
personligt, via deltagande, handfast instruktion och övning snarare än bok-
ligt, och där vissa kunskaper kan vara mycket svåra att fånga i texter. Många 
kan t.ex. berätta om egna erfarenheter av svårigheten att beskära träd endast 
utifrån skrivna instruktioner – sådant ställer texten som redskap för kun-
skapsspridning på prov. 

Redan 1643 kommer alltså den första tryckta handboken på svenska, och 
under seklen har hundratals fler getts ut. Utbudet har också breddats bortom 
de rena handböckerna. I hyllan för ”trädgård” i en vanlig bokhandel kan det i 
dag finnas över 150 titlar – sakliga instruktioner om hur man sköter sin kom-
post, kulturhistoriska monografier över särskilda arter, bildverk om kända 
trädgårdar, reseguider, böcker om trädgårdsanläggning enligt feng shui, 
böcker som förenar odlingstips med recept och många andra. Många har som 
sitt främsta mål att inspirera, underhålla eller fungera som substitut för den 
verkliga trädgården under kalla och mörka vinterkvällar eller för den som 
bara drömmer om att ha en trädgård. Men vid sidan av detta finns fortfar-
ande behovet av böcker som vill berätta något om hur man faktiskt gör när 
man odlar sin trädgård: handböckerna. Det är om dem som avhandlingen 
handlar.1 

                                                      
1 Fenomenet med olika typer av böcker om trädgård har uppmärksammats flitigt i medier, inte 
minst på kultursidorna. Vanligt är att man pekar på att en del böcker snarast är avsedda för 
nöjesläsning. Gunilla Grahn Hinnfors upprättar t.ex. följande typologi i Göteborgs-Posten: 
”Trädgårdsböcker kan indelas i handböcker, kulturhistoria och trädgårdspornografi.” (Hinn-
fors 2001) 
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1.1 Syfte 
Avhandlingen utgör en fallstudie där 32 böcker från 1643 till 2005 under-
söks. Dessa böcker har två gemensamma drag som gör dem jämförbara på 
innehållsliga och funktionella grunder. 

Det första är att de berör trädgårdsodling eller trädgårdskultur, särskilt 
dess grundläggande praktiska sida. Naturligtvis har mycket hänt sedan 1600-
talet. Det är t.ex. en betydligt bredare grupp ur befolkningen som har träd-
gård i dag och alltså utgör potentiell målgrupp. Under 1600-talet är det fram-
för allt högre stånd som kommer i fråga. Under 1700-talet kan det även 
handla om borgerskap eller trädgårdsmästare. Under 1800-talet börjar man 
vända sig även till den enklare befolkningen på landet med trädgårdslitte-
ratur, och under 1900-talet blir i princip alla som har en trädgård tänkbara 
mottagare. Men bortsett från denna skillnad finns det också stora likheter när 
det gäller de problem man försöker lösa, och detta borgar för en viss funk-
tionell kontinuitet. Det är samma problem med skadedjur, jordkvalitet och 
beskärning som återkommer, och många av de praktiska arbetsmomenten, 
som grävning, ansning o.s.v., är sig lika över århundradena.2 Även några 
tåliga växter, som moroten, hänger i genom århundraden, om än med skift-
ande färg. Det finns alltså en tematisk och innehållslig kontinuitet genom 
århundradena. Detta gör böcker från olika tider lättare att jämföra. 

Det andra draget som förenar böckerna är att de utgör handböcker. Detta 
innebär att de har ett i vid mening gemensamt kommunikativt syfte som 
något oprecist kan formuleras som att tillhandahålla grundläggande kun-
skaper.3 Det är detta vida kommunikativa syfte som står i centrum för 
avhandlingen, som alltså ställer frågor om vilken eller vilka funktioner böck-
erna kunnat ha och hur de utformats för att uppfylla sina funktioner. 

Det övergripande syftet med denna fallstudie är att beskriva handboken ur 
ett läsarperspektiv, d.v.s. som en resurs för betydelseskapande. Mer specifikt 
vill jag belysa tre sidor av handböckerna: 

− Kunskapsorganisationen. Denna del av undersökningen tar fasta på dels 
de ämnesmässiga (tematiska) ingångar i texten som erbjuds, dels de text-
typsmönster som bygger upp texten. Syftet är att visa vilka läsmål och 
vilka kunskapsintressen som framställs som naturliga utifrån textens 
utformning. 

− Materialiteten, sökbarheten och den erbjudna läsvägen. Denna del av 
undersökningen tar fasta på de förutsättningar som materialiteten ger, om 

                                                      
2 Jfr Ahrland (2005:45–110) som kartlagt trädgårdsmästarens sysslor under 1700-talet. Jfr 
även Lundquists (2007b:82) kommentar om anvisningarna om okulering i en av de böcker 
som ingår i undersökningen (av André Mollet från 1651). Lundquist noterar att tekniken för 
okulering, en vanlig trädförädlingsteknik, beskrivs på samma sätt som den praktiseras i dag. 
3 Om böckerna bildar en även i övrigt sammanhållen grupp, t.ex. en genre, är oklart och beror 
på vad man lägger i detta begrepp. Se 3.1.3 för en presentation av genrebegreppet och 4.6 för 
en diskussion om textgruppens eventuella genrestatus. 
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texten är sökbar och om texten gör en viss läsordning naturlig eller om 
läsordningen är öppen. Syftet är att visa vilken användning texten som 
multimodal artefakt gynnar och framställer som naturliga genom sin 
utformning. 

− Läsarrollen. Denna del av undersökningen tar fasta på hur författarrösten 
framträder och hur texten erbjuder förhållningssätt i förhållande till texten 
som källa och som text. Syftet är att visa vilken eller vilka läsarroller som 
erbjuds.  

De olika delarna av undersökningen belyser alltså texterna ur olika vinklar, 
men visar alla på texternas funktionella sida, hur den avsedda användningen 
gör avtryck i textens utformning. En utgångspunkt är nämligen att texten är 
del av en kommunikation: den vänder sig alltid till någon och är alltid 
avsedd att läsas – den är adressiv. En utgångspunkt är också att detta sätter 
spår i texten. Genom dessa spår signalerar texten också hur den så att säga 
vill bli läst och använd. Vissa läsmål, läsbeteenden och läsarroller görs mer 
naturliga än andra. 

Valet av frågeställningar har sin motivering i olika iakttagelser av hur den 
ändrade användningen skriven text under de senaste århundradena påverkat 
samhället, bl.a. genom förändrad syn på kunskap, förändrade mönster för 
organisation av texter och förändrade förhållningssätt till skrivna texter. 
Denna bakgrund skisseras i 1.3. Frågeställningarna utvecklas i kapitel 3, 
efter det att jag redogjort för mina teoretiska utgångspunkter, och i slut-
kapitlet (8) återknyter jag sedan till vad undersökningarna kan säga om text-
erna som redskap för kunskapshantering i ett större sammanhang och vilka 
resurser som aktualiseras inom dem. Ytterst blir alltså syftet att diskutera 
textens roll i samhället. (Avhandlingens disposition förklaras närmare i 1.4.) 

1.2 Trädgården: två definitioner 
I centrum för avhandlingen står alltså frågeställningar om texten och dess 
roll i ett större sammanhang. Det rör sig dock om en specifik grupp av texter 
knutna till ett visst verksamhetsområde, trädgårdsodling eller trädgårds-
kultur, som i sin tur på många sätt präglar texterna genom sin särskilda 
historia. Vad som egentligen ligger i begreppet trädgård, och hur gränserna 
skall dras är inte självklart – trädgården är en heterogen, svåravgränsad fö-
reteelse. 

Jag kommer att använda det i enlighet med följande två, kompletterande 
definitioner av trädgård. Den första hämtas ur en modern ordbok, det andra 
ur en bok från 1796: 

avgränsat område för (husbehovs)odling av prydnadsväxter, grönsaker och 
(frukt)träd m.m.; ofta i anslutning till bostadshus (NEO, uppslagsord träd-
gård) 
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En Trägård är et inhägnadt stycke Land, där åtskillige Wäxter, med särdeles 
omsorg i en wiß ordning blifwa, dels til nytta, dels för nöje, odlade och 
underhållne. (Vothmann 1796:19) 

Även själv ordet trädgård (med äldre skrivning trägård) bör kommenteras.4 
Dess historia har utretts av Kjell Lundquist (1997). Dess ursprungliga betyd-
else är snarast ’fruktträdgård’ eller ’inhägnad fruktodling’, där trä(d) då be-
tyder ’fruktträd’, ’bärande träd’, och gård bör förstås som ’inhägnat om-
råde’. Så användes det under medeltiden. Andra delar av det vi i dag kallar 
trädgård kunde kallas kålgård, köksgård, kryddgård, örtagård, blomster-
gård m.m. Efter hand blir trädgård den överordnade termen och köksträd-
gård eller fruktträdgård, avledda av trädgård, ersätter de äldre benämn-
ingarna. Övergången sker gradvis. Fullt ut har trädgård som generell benäm-
ning inte slagit igenom förrän under 1800-talet (Lundquist 1997). 

I denna avhandling använder jag ordet trädgård i anslutning till modernt 
språkbruk, även om det är anakronistiskt i förhållande till hur det används i 
de äldre texterna. 

1.3 Textlandskapets förändring 
Teoretiskt hör avhandlingen närmast hemma inom den breda sociosemi-
otiska forskningstraditionen (se vidare kapitel 2). Inom denna tradition 
poängteras språkets och andra semiotiska resursers sociala roll. Det blir rele-
vant att knyta iakttagelser av förändringar i textutformning till samhällsför-
ändringar och förändringar i de verksamheter där skrifterna använts. Därför 
blir det samhälleliga och historiska perspektivet centralt i avhandlingen. 

Under de drygt 350 år som undersökningen spänner över har mycket hänt 
i det svenska textsamhället. Den kanske viktigaste förändringen är att den 
skrivna texten gått från att vara en exklusiv angelägenhet för några få till att 
bli en produkt som finns i överflödande mängder och som de flesta av oss 
hanterar dagligen, inte bara om vi har det som vår huvudsakliga arbets-
uppgift (jfr Karlsson 2006). Här ges som en bakgrund en kort skiss över den 
skrivna, särskilt den tryckta, textens roll i samhället under den aktuella 
perioden. 

1.3.1 Utbudet 
En uppenbar förändring är den enorma kvantitativa ökningen av tryckta 
texter: det trycks i dag mångdubbelt fler olika texter i mångdubbelt större 
upplagor än för några århundraden sedan. En ofta citerad uppgift gör gäll-
ande att antalet tryckta titlar under de första århundradena ungefär tiodubblas 
för varje århundrade: under 1500-talet trycktes 450 titlar, under 1600-talet 
                                                      
4 Trä-gård är den äldsta formen. <d> i trädgård kommer in förhållandevis sent, av allt att 
döma i analogi med att trä i betydelsen ’träd’ ersätts med träd(h) (se Wessén 1962:182). 
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4 500, under 1700-talet 45 000 (Svensson 1988a:80).5 För 1800-talet finns en 
uppskattning som säger närmare 320 000 titlar (Lindberg 1983), och för 
perioden 1900–1979 har antalet uppskattats till över tio miljoner titlar (Lind-
berg 1983). Ökningen förefaller bara fortsätta: i sin statistik bara för år 2006 
förtecknar t.ex. databasen Nationalbibliografin 21 765 titlar (Nationalbio-
grafin. Monografier 2006). Med andra ord har boken gått från en exklusivitet 
till en vardaglig massvara. 

Även innehållsligt sker en förskjutning från det höga till det vardagliga. 
Från början är det den religiösa litteraturen som dominerar, och ännu in på 
1900-talet tycks de mest spridda skrifterna alla höra hemma inom den 
religiösa sfären: bibel, psalmbok, katekes (Svensson 1988a:112 som refe-
rerar en tidigare undersökning av Cederblad). Under 1700-talet trycktes 
6 300 titlar som hör hemma inom den teologiska litteraturen, 6 350 inom vit-
terhet (poesi) och 2 050 romaner (Svensson 1985). År 2006 ser proportion-
erna helt annorlunda ut enligt Nationalbibliografins statistik: av de 21 765 
monografier som totalt förtecknas i bibliografin var endast 490 klassificerade 
som religion (varav 394 var nya verk och 96 verk i nya upplagor). Skönlitte-
raturen står för en betydligt större andel, men ändå en begränsad del av hel-
heten; nya och nyutgivna verk för vuxna och barn utgör totalt 3 821 titlar. 
Av dem med klassifikationskoden ”Q”, Ekonomi och näringsväsen där träd-
gårdslitteraturen ingår, gavs 1 857 nya verk ut och 204 gavs ut i ny upplaga. 

Detta är visserligen mycket impressionistiska data, och de rör bara tryckta 
texter, inte skrivna texter generellt. De pekar dock på en diversifiering av 
utbudet, och att läsning är något som inte längre främst hör till de andliga 
och officiella sfärerna utan lika mycket till vardagen. Den icke-religiösa sak-
prosan har i dag en mycket stark ställning (se vidare t.ex. Lindberg 1983). 

Ser man mer specifikt på handbokslitteraturen kan man konstatera att den 
börjar spridas till bredare mottagargrupper med boktryckets expansion under 
1500-talet och 1600-talet (Wendt 2005:1 350). Det handlade då särskilt om 
medicinsk litteratur och hushållningslitteratur (varav en del snarast rör andlig 
hushållning). Den första kokboken på svenska trycktes 1650 (Jäderberg 
1995). Under 1700-talet var handbokslitteraturen, inte minst den som rör 
ekonomi och jordbruk, en del i en strävan att sprida nyttiga kunskaper. 
Handbokslitteratur av typen kokböcker och hushållshandböcker anses dock 
inte ha fått riktigt stor spridning till bredare lager förrän omkring sekelskiftet 
1900 (Melander & Josephson 2003:253). 

1.3.2 Den skrivna textens roll 
Att tryckta och över huvud taget skrivna texter mer och mer blir en del av 
vardagen hänger också samman med att skriften kommit att fylla allt fler 

                                                      
5 Det är oklart vad siffran egentligen omfattar då det inte närmare definieras vad ”titel” be-
tyder. 
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funktioner. På allt fler områden har skriften helt enkelt blivit det medel som 
kommunikationen och kunskapshanteringen sköts med.6 I dag är skriften det 
mest självklara medlet för att lagra och sprida kunskap medan Sverige under 
1600-talet ännu på många sätt var dominerat av muntlighet. 

Funktionsvidgningen innebär också att det efter hand blir allt fler grupper 
– offentligheter, gemenskaper – för vilka kommunikation med tryckt text 
och samhandling genom skriftspråk är relevant och centralt, och allt fler för-
väntas alltså kunna använda skriften. Ibland har denna breddning varit resul-
tatet av medvetna strävanden. Redan under 1700-talet finns det t.ex. en 
önskan att nå ut till nya grupper med nyttiga kunskaper via skrift (jfr t.ex. 
Fries 1996:89 om Vetenskapsakademiens handlingar), och det är då läsandet 
anses ha fått fäste på allvar i borgerligheten. De breda folklagren börjar bli 
aktivt läsande under 1800-talet då Folkskolan införs, och uppfostrande och 
allmännyttig litteratur avsedd även för de allra minst privilegierade sprids. 

Följderna av skriftens större roll i ett samhälle har beskrivits av bl.a. Boel 
Englund och Jan Svensson (2003): med skriftens hjälp kan kunskaper för-
läggas utanför den enskilda människan, medan man i icke-skriftliga kulturer 
är ”hänvisad till den enskildes minne och muntligt överlämnande av tidigare 
erfarenhet från äldre till yngre” (2003:61). Med skriften blir det därmed 
också möjligt att sprida komplex information utan att vara bunden till sam-
tidighet i rum och tid (2003:61). Englund & Svensson talar om tre viktiga 
funktioner hos skrivna texter: att upprätthålla ett kollektivt minne, t.ex. 
genom myter och historieskrivning, att normera sociala praktiker, t.ex. 
genom avtal, och att sprida kunskaper (2003:62–63). De pekar ut hur den 
skrivna texten i Sverige på många områden fått en ökad roll för kunskaps-
produktion, kunskapslagring och kunskapsspridning. En förändring som 
berör alla tre områdena är det som kallats ”förvetenskapligande”, att det som 
från början traderas som muntlig kunskap eller sprids genom interaktion 
(t.ex. mellan mästare och lärling) som erfarenhetskunskap i allt högre ut-
sträckning börjar kläs i ord. I förlängningen gör detta att allt fler områden 
börjar omfattas av teoretiskt kunskapsbyggande och så småningom veten-
skap. 

Detta förvetenskapligande kan också knytas till en allmän tendens i sam-
hället under de senaste århundradena som anses vara specialisering. Med in-
dustrialisering och urbanisering behöver inte längre alla ha kompetens på 
alla områden. I stället behövs det fler som har djup expertkompetens. För 
textsamhället får denna specialisering följden att det utvecklas fackspråk för 
kommunikation mellan specialister, liksom facktextgenrer av olika slag. Det 
sistnämnda rör sig om texter som har en specifik och specialiserad funktion i 
                                                      
6 Det handlar om en utveckling där samhället i ökande grad blir ett skriftspråkssamhälle. 
Vissa forskare (Goody 1977, Ong 1990 [1982]) har talat om en total förändring av samhället 
vid övergången till ett skriftspråkssamhälle. Även om detta är en överdrift (se t.ex. Berge 
2006 för en kritisk diskussion) är det dock uppenbart att en ändrad skriftkultur innebär en 
genomgripande samhällsförändring. 
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förhållande till ett verksamhetsområde, men som ofta inte är tillgängliga för 
icke-specialister som saknar de nödvändiga förkunskaper som terminologi 
och textmönster förutsätter, eller saknar det kunskapsdjup på området som 
krävs för att kunna göra textens innehåll meningsfullt. Man kan säga att det 
är texter som vänder sig till en mycket snäv tolkningsgemenskap, och vars 
innehåll endast kan göras tillgängligt för bredare kretsar genom att skrivas 
om och överföras till nya genrer, t.ex. i form av populärvetenskap eller popu-
lära publikationer som hör till ett visst fackområde (jfr Mårtensson 1988: 
126, Gunnarsson & Skolander 1991). 

1.3.3 Skrift och kunskapsformer 
Det har också pekats på hur förskriftligandet av allt fler kunskapsområden 
har lett till förändringar i själva kunskapsformen. När erfarenheter och andra 
praktiska kunskaper förspråkligas och skrivs ner kan de lagras och spridas 
utan direkt personlig kontakt, och detta leder till att de kan ackumuleras, 
systematiseras, generaliseras och teoretiseras (se också exempel hos Englund 
& Svensson 2003). Den svenske pedagogikforskaren Roger Säljö (2000) har 
beskrivit vilken roll detta fått för den ”kollektiva kunskapsbildningen”: 

Texten blev den kommunikationskanal där dessa begrepp och deras betydel-
ser producerades, presenterades och diskuterades. Genom att boken kunde 
spridas, kunde spåren av sådan kunskapsbildning också nå vida kretsar av 
människor. Definitioner utvecklades, hypoteser diskuterades och prövades, 
matematiska bevis formulerades och preciserades, modeller granskades och 
reviderades och så vidare. En kollektiv kunskapsbildning med texten som nav 
och medierande redskap skapades. (Säljö 2000:208) 

Säljö hävdar också att den skrivna texten förändrat vår syn på kunskap och 
rent av kunskapens struktur: 

Något tillspetsat kan man påstå, att med hjälp av texten som kommunikativt 
hjälpmedel och tankestötta för kunskapsutveckling och undervisning, bytte vi 
kunskapsform. Vi gick från den memoriserande och uppräknande framställ-
ningen till en begreppslig kunskap, där världen begripliggjordes och förklar-
ades med hjälp av medierande redskap av begreppslig karaktär. Att lära blev 
inte längre att kunna återge långa stycken eller listor utantill (även om delar 
av skolan kanske höll fast vid denna definition tämligen länge). (Säljö 2000: 
208) 

Den nya kunskapsformen, hävdar Säljö, rör i stället sådant som ”orsak–
verkansamband, förklaringar till vad som händer i natur och samhälle, analys 
av mönster och regelbundenheter hos objekt och händelser” (Säljö 2000: 
208). 

Olle Josephson och Björn Melander (2003) har berört frågan om kunskap 
när de pekat ut generella förändringar i den svenska textkulturen under de 
senaste århundradena. De beskriver hur kunskap som i äldre tid förts vidare 
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”genom praktisk instruktion i former som kan liknas vid mästare–lärlingsför-
hållanden” (2003:155) under 1800- och 1900-talen ofta kom att verbaliseras 
och inlärning i högre grad kom att ske genom läsning och inte genom fysisk 
praktik. Det gäller t.ex. lantbrukssektorn. De konstaterar att bonden på 1700-
talet knappast var tvungen att läsa någon text över huvud taget för att kunna 
utföra sitt arbete medan det för dagens bönder är helt oundvikligt. 

I en annan artikel pekar Björn Melander och Olle Josephson på hur 
instruktionerna och handböckerna blivit allt fler, och sätter detta i relation till 
en förändring mot ökad skriftspråkskultur med genombrott omkring sekel-
skiftet 1900 (Melander & Josephson 2003:253) som gör att handbokslittera-
tur av typen kokböcker och hushållshandböcker slår igenom i stor skala ”för 
folk i allmänhet” (2003:253). Instruktioner och handböcker utgör en typ av 
texter som de kallar satellittexter. Med satellittext menar de texter knutna till 
eller inbäddade i en viss verksamhet, och ”som bara blir meningsbärande när 
de kopplas till en utomtextuell verksamhet i en specifik situation” (2003: 
249). I detta fall rör det sig om en icke-verbal verksamhet, t.ex. matlagning 
eller skötsel av hushåll. Mer självbärande texter, texter som inte på detta sätt 
kräver en viss verksamhetsinramning, talar de om som egentexter. Även de 
renodlade egentexterna har, enligt Melander & Josephson, blivit fler sedan 
1700-talet.7 

1.3.4 Skrift och textbruk 
Att utbudet av tryckta texter blir allt mer diversifierat och att skriven text 
används för allt fler funktioner hänger också samman med en antagen för-
ändring i förhållningssättet till text – att texter efter hand kommer att 
läsas, eller snarare användas, på ett mer diversifierat sätt, även i vardagslag.8 
Det är naturligt. Den som i stort sett bara kom i kontakt med läseboken och 
katekesen hade sannolikt ett annat förhållande till den skrivna texten än vi 
som i dag är helt omgivna av mediesamhällets miljontals skriftspråkstexter. 
Lässituationerna har blivit många fler i dag, och det har gynnat en utveckling 
av en bredare repertoar av lässtrategier. 

Olle Josephson och Björn Melander har talat om förändrade läsarter. Med 
läsart menar de ”de tolkningsramar som styr läsningen av en text” och de 
knyter läsarterna till tolkningsgemenskaper, ”en social gemenskap som delar 
uppfattningen om vad som är lämplig läsart” (2003:131). De pekar ut tre 
viktiga läsarter för sakprosa från de senaste århundradena och försöker tid-
fästa deras blomstringstid, om än med garderingen att det är frågan om 
”våldsamma generaliseringar” (2003:149): den religiösa läsarten, den fakt-
iska, textorienterade läsarten och den faktiska, individorienterade läsarten. 
                                                      
7 Begreppen egentext och satellittext härrör från Kent Larsson (1978, 1984). 
8 Detta är dock något som är påtagligt svårt att studera – äldre tiders läsning är ju inte åtkom-
lig med de etnografiska metoder som vore mest lämpade för en kartläggning av olika typer av 
textbruk. Vissa huvudtendenser har ändå kunnat pekas ut av forskningen. 
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Den förstnämnda är den som gäller för religiös uppbyggelselitteratur, och 
som innebär en läsning som följer avkodningskonventionen att ”i sakprosa 
finner man fakta, förklaringar och exempel som kan prövas mot egna exi-
stentiella frågor” (2003:149). Dess blomstringstid är, enligt Josephson & 
Melander, 1800-talet. Den andra och tredje läsarten är båda faktainriktade, 
men skiljer sig också åt genom vilken läsarrollen är. Den ”faktiska, textori-
enterade läsarten” utmärks av att man i sakprosan förväntar sig att finna 
fakta, resonemang eller anvisningar som talar om hur det är (eller hur man 
skall göra). Den kontrasteras mot den ”faktiska, individorienterade läsarten” 
med en något annorlunda läsarroll: i sakprosan förväntar man sig att finna 
fakta, resonemang eller anvisningar som man kan kombinera själv för att 
skapa mening (2003:149). Josephson & Melander förlägger den faktiska, 
textorienterade läsartens blomstringstid till 1800- och 1900-talen, ”ett 
samhälle med många men överblickbara texter” (2003:149). Den faktiska, 
individorienterade läsarten har däremot sin blomstring under sent 1900-tal 
(och, får man förmoda, början av 2000-talet), i ”ett samhälle med ett oöver-
blickbart överflöd av texter” (2003:149). För sakprosans del blir en förskjut-
ning tydlig. Man går från ett mer linjärt, accepterande, kanske auktoritets-
troende läsande till ett mer selektivt och kanske även kritiskt. 

Utbudet och det mer selektiva förhållningssättet hänger också samman 
med mer varierade läsbeteenden eller textbruk. Framför allt anses mindre 
intensiva läsbeteenden ha blivit mer centrala under det senaste århundradet 
när det börjat bli viktigt att kunna ta ställning till större textmängder, och en 
rad beteckningar har myntats för att skilja mellan intensiva och extensiva 
läsbeteenden: skann-, zapp-, skum-, lus- och sträckläsning. Det är naturligt-
vis svårt att säga något bestämt om hur texter användes förr i tiden, men man 
kan anta att den individuella läsningen blivit betydligt vanligare. Man har 
t.ex. uppmärksammat att redan en sådan sak som förbättrad belysning kunnat 
påverka läsandet. När det inte längre bara finns en ljuskälla i stugan under 
mörka kvällar har nämligen en individuell, tyst läsning på ett annat sätt blivit 
möjlig i stället för kollektiv högläsning, och därmed öppnat för möjligheten 
till läsning t.ex. för individuellt identitetsskapande snarare än kollektivt. 

Möjligen en avspegling av läsandet som något mer individuellt är en ten-
dens mot ett mer individualiserande förhållningssätt till läsaren inom texten. 
Ibland har detta beskrivits som en informalisering. Att en sådan informali-
sering skett i den offentliga kommunikationen under 1900-talet har ofta upp-
märksammats, i Sverige med övergången till du som normaltilltalsord som 
paradexempel (se t.ex. Mårtensson 1988). Ibland har det omnämnts som en 
intimisering, ibland som en ”syntetisk intimitet” (”synthetic personalization” 
enligt Fairclough 1989), en falsk närhet, t.ex. i form av ett standardiserat 
personligt tilltal i massutskickad reklam. I sakprosan tar det sig uttryck i ett 
oftare närvarande du (jfr Anward 1994) liksom mer vardagsnära uttryckssätt 
(jfr Ledin 2000:187). Kress & van Leeuwen (2006:90) pekar på att detta inte 
bara gäller det språkliga utan även det visuella, och visar hur läroböcker, 
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även för högre nivåer, allt mindre karakteriseras av ett opersonligt och 
distanserande framställningssätt och i allt högre grad genom språklig och 
visuell framställning öppnar för känslomässig identifikation, något som, 
enligt Kress & van Leeuwen, tidigare var förbehållet läroböcker för yngre 
åldrar.9 

1.3.5 Flerfunktionella texter och visualitet 
Ett annat uttryck för dessa förändringar är en tendens mot att göra texter mer 
öppet flerfunktionella. Den verkar främst beröra de senaste decennierna, men 
gäller både tryckta texter och texter i t.ex. elektroniska medier. Den innebär 
att texter, eller åtminstone vissa grupper av texter, anpassas för att kunna 
fylla flera funktioner samtidigt genom att texten görs möjlig att använda på 
flera olika sätt, för flera olika syften eller av flera olika målgrupper.10  

Ett slags flerfunktionalism är knuten till en visualisering, vilket innebär 
att texters visuella sida blir viktigare. Per Ledin (2000) har visat på föränd-
ringar i den svenska veckopressens utformning som stödjer detta. Han note-
rar att familjetidningarna ”snuttifieras” genom en ökad mängd paratexter, 
d.v.s. främst rubriker av olika slag. Detta är läshistoriskt intressant därför att 
veckotidningen från 1899 förutsätter att man läser från början till slut genom 
att följa en brödtext, medan veckotidningen från 1996 ”erbjuder läsaren att 
bara snabbt ögna igenom artiklarna” (2000:63). Iakttagelsen stämmer alltså 
väl med diskussionen ovan som tog upp diversifieringen av textanvänd-
ningen. ”Snuttifieringen” gör att texten kan läsas både intensivt och över-
siktligt, det är möjligt att ögna texten, men det är också fortfarande möjligt 
att djupläsa den. Detta möjliggörs genom att texten görs mer visuell. Samma 
förändring gäller även dagstidningar (Hultén 1990, Ledin 2000, Karlsson & 
Ledin 2000), och en parallell finns också i Gunther Kress (2005) iakttagelser 
av relationen mellan textstruktur och läsande i en diskussion om en bok om 
elektricitet för barn (The boy electrician) från 1946. Kress beskriver hur 
boken är i stort sett linjärt uppbyggd och alltså förutsätter en linjär läsning, 
och han konstaterar att den kunde utformas på detta sätt därför att textens 
författare kände till publikens behov. Genom att författaren hade en upp-
fattning om publikens vardagsvärld (”life-world”) kunde han samla och pre-
sentera det läsaren behövde, och denna kunskap kunde presenteras som en 
löpande följd, ”in chapters, each a coherent part of an overall body of know-
ledge presented in orderly fashion in the succession of chapters” (2005:7). 

                                                      
9 Det sistnämnda visar de genom ett exempel med en bild av en polarfarare i typisk dräkt i en 
lärobok för yngre barn som de hävdar har en dubbel funktion, både att lära ut ”objective facts 
about Antarctic exploration” och att få dem att känslomässigt identifiera sig med ”an adventu-
rous hero” (2006:90). 
10 Denna tendens är alltså rakt motsatt den specialisering som jag talat om, men behöver inte 
stå i motsättning till den – troligen rör de olika textgrupper. 
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Kress pekar på hur denna uppbyggnad hade varit omöjlig i en motsvarande 
bok i början av 2000-talet. 

Denna förändring mot en mindre förutbestämd läsning tar sig alltså ut-
tryck i att texter blir visuellt rikare och att de organiseras mer visuellt och 
mindre språkligt och linjärt. T.ex. löper äldre tidningstext fram i spalterna, 
där en artikel följer omedelbart efter den föregående, medan tidningar i dag 
snarare är uppbyggda som ett lapptäcke av artiklar som skiljs åt visuellt. I 
andra typer av texter kan man tala om att det visuella fått nya funktioner, och 
att texters koherens allt oftare skapas med visuella medel snarare än språk-
liga (Kress & van Leeuwen 1995:25). Man har också diskuterat hur texter 
kan konstruera vissa läsvägar som ideala (Kress & van Leeuwen 2006:204), 
men att en visualisering kan öppna för olika, alternativa läsvägar. Ett 
utmärkande drag för s.k. multisekventiella texter – texter som byggs upp av 
både språkliga och visuella element – anses vara att de inte förutsätter någon 
linjär läsväg (Karlsson & Ledin 2000). Flerfunktionalismen tar sig alltså 
uttryck i att en ökad visuell strukturering gör texten mer öppen för icke-linjär 
läsning. Kress & van Leeuwen skriver t.ex. om detta: 

The more a text makes use of subheadings, emphatic devices (italics, bold 
type, underlining), numbered lines of typical elements or characteristics of 
some phenomenon, tables, diagrams and so on, the more likely it is to be 
scanned, skip-read, ‘used’ rather than read: linear reading is gradually losing 
ground. (Kress & van Leeuwen 2006:205) 

Denna typ av förändringar har sammanfattats som visualisering (Ledin 
2000), och berör framför allt de senaste 150 åren. Det har ibland beskrivits 
som ett slags paradigmskifte. Gunther Kress och Theo van Leeuwen (1996/ 
2006) har talat om det som en pågående övergång till en ”’new’ visual 
literacy”, en ny visuell skriftkultur, som innebär ett nytt förhållningssätt till 
den visuella sidan av skrivna texter. Kress & van Leeuwen karakteriserar 
den gamla skriftkulturen som en ”in which visual communication has been 
made subservient to language and in which images have come to be regarded 
as unstructured replicas of reality” (2006:23). Med detta menar de att språket 
dominerar och ses som överordnat, att den visuella aspekten av texter betrak-
tas som ovidkommande, och att bilder ses som något som bara avspeglar en 
verklighet, snarare än är betydelseskapande i sig. Den nya skriftkulturen är 
däremot en ”in which (spoken) language exists side by side with, and 
independent of, forms of visual representation which are openly structured, 
rather than viewed as more or less faithful duplicates of reality” (2006:23). 
Här understryks att bilder är självständigt betydelseskapande och inte bara 
något som mer eller mindre objektivt avbildar, och att språket och det visu-
ella är parallella uttrycksmedel snarare än över- respektive underordnat. 
Förändringen i de svenska veckotidningar som Per Ledin (2000) undersökt 
passar väl in i detta mönster. Samtidigt kan man konstatera att denna nya 
skriftkultur ännu bara gäller inom vissa domäner – för veckotidningar har 
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den slagit igenom, men inte t.ex. för vetenskapliga publikationer. Kress & 
van Leeuwen talar om det som en pågående övergång från den äldre till den 
yngre skriftkulturen i många viktiga sammanhang (2006:23). De nya mön-
stren förefaller dock slå igenom i allt fler textslag – till och med en så föga 
visuell textgrupp som statliga utredningar har blivit mer visuellt organiserad 
(Josephson & Melander 2003:148–149). 

1.4 Avhandlingens disposition 
En avhandling är en text där flera olika läsvägar och typer av läsningar är 
möjliga. Här beskriver jag hur just denna avhandling är upplagd. 

I kapitel 2, Teoretisk bakgrund, diskuteras och fastställs de teoretiska 
ramarna och några viktiga teoretiska begrepp introduceras. Här ges också en 
metodöversikt. Det följande kapitlet, 3, sätter in avhandlingen i ett forsk-
ningssammanhang. Både text- och trädgårdsforskning berörs. Kapitel 4 
beskriver hur materialet, de 32 böckerna, valts. Här presenteras böckerna 
också. 

Därefter följer tre kapitel som redovisar undersökningsresultaten ordnat 
efter undersökningsdelarna. Kapitel 5 beskriver kunskapsorganisationen, 
kapitel 6 beskriver materialiteten, sökbarheten och den erbjudna läsvägen 
och kapitel 7 läsarrollen. 

I kapitel 8, slutligen, vägs resultaten från de olika delarna av undersök-
ningen samman, och resultaten knyts till iakttagelser av texten i ett större 
historiskt sammanhang. Dessutom görs några teoretiska och metodiska 
reflektioner. 

1.5 Principer för hänvisningar och citatåtergivning  
Till sist i denna inledning finns det skäl att kort beskriva de principer som 
tillämpas när det gäller hänvisningar till böckerna i materialet och återgiv-
ningen av citat ur dem. 

Då flera av de texter jag undersöker har snarlika namn är det mest 
praktiska sättet att benämna dem genom författarens (eller huvudredak-
törens) efternamn samt utgivningsåret enligt gängse princip för litteraturhän-
visningar, t.ex. ”Holm 1869”. I några fall saknas uppgift om författare eller 
huvudredaktör. Då benämns boken efter sin titel (”Een Nyy Träägårdz-Book 
1643”, ”Trädgården som hobby 1953”). När det gäller verk i flera delar, t.ex. 
Engelbert Jörlins Swenska Trägården som kom ut i tre delar 1784, 1786 och 
1794, refererar jag till hela verket som Jörlin 1784–94. För referens till 
respektive del används numrering med romerska siffror. T.ex. benämns 
tredje delen ”Jörlin 1784–94:III”.  

Huvudprincipen vid citat ur böckerna är att ursprungstexten återges så 
troget som möjligt. Viss ortografisk variation, som inte bedöms vara betyd-
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elsebärande, har dock normaliserats. Skrivningen av <s> moderniseras och 
normaliseras till s. Jag gör inte heller skillnad mellan olika grafer av <r>. 
Streck över m och n som markerar dubbelteckning skrivs ut som dubbelteck-
ning; i övrigt saknas abbreviaturer. Ligaturer bevaras, inklusive ß och &.11 
Andra typografiska justeringar är att det dubbla bindestreck, =, som används 
i texter tryckta i fraktur ersätts med modernt enkelt bindestreck eller uteläm-
nas helt då det avstavar i slutet av rad; tecknet / bevaras dock även då det 
motsvarar kommatecken. Interpunktionen standardiseras på så sätt att mel-
lanslag före och efter skiljetecken sätts ut i enlighet med moderna normer. I 
övrigt följer jag originalets skrivning. 

För återgivningen av typsnitt finns en nyckel på sidan 16. I de texter som 
huvudsakligen är tryckta i fraktur används kursivering för att markera ord 
som är tryckta med antikvatypsnitt. I de texter som är tryckta i fraktur an-
vänds ibland också det besläktade typsnittet schwabacher i rubriker eller för 
att framhäva vissa ord, och detta markeras i citat med fetstil.12 Då kursiverad 
antikva används i frakturtexter markeras detta med både kursivering och fet-
stil. I texter tryckta i antikva motsvarar däremot kursiv eller fetstil alltid 
kursiv eller fetstil i originalet. Spärrningar och kapitäler i exemplen är också 
alltid originalets, medan understrykningar däremot är mina tillägg om inte 
annat anges. 

Originalets styckebrytningar återges alltid vid citat som omfattar ett helt 
stycke eller mer. Ibland markeras även detaljer i originalets typografiska 
utformning såsom radbrytning och fördelning över satsytan. Detta görs dock 
bara då det ansetts motiverat utifrån syftet med exemplet. 

När det gäller visuella återgivningar (bilder, sidor etc.) har återgivningen 
av praktiska skäl oftast inte kunnat göras skalenlig. I de flesta fall har bilden 
förminskats. Vissa, mycket små bilder har däremot av tydlighetsskäl för-
storats. Storlek i faktiska centimeter mätt är inte av betydelse i undersök-
ningen, däremot kan storleksrelationer mellan bilder på en sida eller ett upp-
slag vara det. I de fall sådana storleksrelationer har betydelse för mina slut-
satser återges hela sidan eller uppslaget. 

                                                      
11 Även det abbreviaturtecken för <et> som ibland används i förkortningen etc. i texter tryckta 
med fraktur återges med &. 
12 Som ett exempel på skillnaden mellan schwabacher och vanlig fraktur hänvisar jag till 
boksidan i figur 28 på sidan 176, där sidtiteln överst på sidan (”Träägårdz-Book”) är tryckt 
med schwabacher medan resten av sidan är tryck med fraktur. 
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2 Forskningssammanhang 

 
 

I detta kapitel beskrivs avhandlingens forskningssammanhang. Kapitlet 
inleds med en allmän översikt över forskning om text och textbruk. Detta 
följs av översikter om forskning om handbokslitteratur och annan ”instruer-
ande” prosa respektive forskning om svensk trädgårdslitteratur. 

Översikten ger inte någon fullständig översikt över forskningen. Syftet är 
i stället att dels skissera vilka forskningstraditioner avhandlingen förhåller 
sig till, dels föra in några väsentliga forskningsresultat. De viktigaste all-
männa resultaten inom den historiska textforskningen har dock redan be-
skrivits i översikten över textlandskapets förändring (1.3), och kommer inte 
att rekapituleras här. För de stora dragen hänvisar jag också till Jan Svens-
sons (1988a) allmänna översikt över den svenska kommunikationshistorien, 
projektet Svensk sakaprosas antologi om empiriska resultat (Melander & 
Olsson 2001) och översikterna över sakprosans allmänna historia från 1500-
talet till i dag i Bandle 2005 (särskilt Wendt 2005, Ledin 2005 och Svensson 
2005b). 

2.1 Forskning om sakprosa 
Textforskningen är mångfasetterad, och intresset för sakprosa ur ett textper-
spektiv har blivit större under andra hälften av 1900-talet.13 En särskild roll 
för den moderna historiska sakprosaforskningen hade projektet Svensk sak-
prosa 1750–2000. Det innebar en mycket bred forskningsinsats och ett 
bidrag av avgörande betydelse för beskrivningen av både allmänna och spe-
cifika förändringar under de senaste århundradena, även om dess tids-
avgränsning gjort att perioden före 1700-talets mitt hamnat i forsknings-
skugga (jfr Barnes m.fl. 2000:32). Projektet hade till syfte både att allmänt 
skriva den svenska sakprosans historia och att ”skärpa den teoretiska för-
ståelsen av fenomenet sakprosa och dess roll i samhället” (Svensson m.fl. 
1996:7). Det hade inte något i detalj utarbetat teoretiskt ramverk utan var 
tvärvetenskapligt och mångmetodiskt. I Norge bedrevs två sakprosaprojekt 

                                                      
13 Visserligen har den svenska historiska sakprosaforskningen rottrådar tillbaka till äldre tiders 
intresse för forntidens texter (bland sakprosan främst de fornsvenska lagtexterna). Sakprosa-
texter studerades dock mer sällan just som texter. Oftare användes de snarare som material att 
hämta exempel ur för studier av studier av sådant som ljudlära, formlära och stilistik (jfr t.ex. 
Noreen 1903:135–156). 
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ungefär samtidigt med det svenska (Johnsen & Eriksen 1998a, b, Berge m.fl. 
2001).14 Även under senare tid har forskningen varit livaktig i Norge med 
den tvärvetenskapliga forskargruppen Tekst/historie vid Oslo universitet, 
som t.ex. publicerat den tvärvetenskapliga Tekst og historie (Asdal m.fl. 
2008). Generellt kan man säga att den historiska sakprosaforskning som är 
inriktad på mer vardagliga texter har ett särskilt starkt fäste i Sverige och 
Norge. Internationellt handlar sakprosaforskning däremot ofta mer specifikt 
om vissa typer av utpräglade facktexter, t.ex. den akademiska fackprosans 
historia (bl.a. Bazerman 1988, Swales 1990, Gross 1990, Halliday 1996a, b). 

Inom sakprosaforskningen kan en rad olika forskningsinriktningar 
urskiljas. Här lyfter jag i första hand fram den forskning som är direkt rele-
vant för avhandlingen genom att den berör eller kan knytas till likartade 
frågeställningar eller likartat material. Jag kommer av detta skäl i första hand 
att nämna forskning som rör svenska texter eller forskning som kan antas 
vara relevant för en undersökning av svenskspråkiga texter. För bredare per-
spektiv och mer problematisering hänvisar jag till Jan Svenssons översikt 
över svensk historisk textforskning (2005a). Introduktionen till det stora sak-
prosaprojektet ger vidare en fyllig översikt över svensk sakprosaforskning 
fram till 1996 (Svensson m.fl. 1996:24–27). Också Per Ledin (1999) och 
Anna-Malin Karlsson (2007) har jämfört olika textforskningsperspektiv. En 
mer forskningshistorisk vinkel anläggs av Britt-Louise Gunnarsson (2007), 
som bl.a. jämför textforskningen under 1900- och 2000-talen. Sakprosabe-
greppet diskuteras och problematiseras i flera artiklar i anslutning till 
Sakprosaprojektet (bl.a. Englund m.fl. 2003). 

Jag samlar forskningstraditionerna i tre grupper som grovt sett kan knytas 
till tre olika primära intresseområden: själva textens uppbyggnad, textens 
roll i ett visst sammanhang respektive texters användning. 

2.1.1 Textlingvistik och multimodalitetsforskning 
Texten som struktur står i centrum för den textlingvistiska forskningstradi-
tionen, och ibland även inom den moderna multimodalitetsforskningen. 

Textlingvistiska forskning har som ett intresse hur texter byggs upp och 
blir välformade (jfr Ledin 1999). En viktig fråga är vad som gör texter 
semantiskt sammanhållna (koherenta), där man bl.a. studerar textbindning 
och informationsstruktur. Det har också förekommit försök att skriva s.k. 
textgrammatiker, regelsystem för hur en välformad text byggs upp av mindre 
beståndsdelar. Undersökningar inom denna forskningsinriktning har dock 
endast i undantagsfall varit historiskt orienterade. Ett undantag är en kart-
                                                      
14 De norska projekten kommer inte att beröras vidare då de forskningsresultat de gett är 
mindre relevanta för min undersökning. Handbokslitteratur spelade i båda de norska projekten 
en förhållandevis liten roll. Inom det första, som i hög grad hade en litterär inriktning, be-
handlades visserligen kokböcker (Notaker 1998, Mjelde 1998) men då på ett sätt som främst 
är relevant för norska förhållanden. 
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läggning av hur matreceptet som språklig struktur är uppbyggt och förändras 
över tid av Jan Anward (1994) och Lars Jäderberg (1995), som bl.a. under-
söker tilltal, val av verbform och olika aspekter av informationsstrukturer. 
Jäderberg (1997) kompletterar detta med uppgifter om tilltalet i instruerande 
partier i äldre räkneböcker. Per Holmberg och Karolina Wirdenäs (2005a, 
2005b) jämför hur skrivna och talade recept (i kokbok respektive tv-pro-
gram) byggs upp. Utifrån ett facktextperspektiv undersöks instruerande 
texter på jordbruksområdet av Marianne Nordman (1987). I andra fall an-
vänds textlingvistiska metoder som ett led i texthistoriska undersökningar. 

I flera avseenden besläktad med den textlingvistiska forskningen är en del 
av multimodalitetsforskningen, aktuell framför allt från 1990-talet inom den 
sociosemiotiska traditionen. Här har ett syfte ofta varit att beskriva och för-
klara mönster i multimodala texters uppbyggnad. Även här har frågor om 
texters koherens ofta tagits upp. I Sverige har sådana undersökningar bl.a. 
gjorts av Anna-Malin Karlsson (2002) som ser på sambandsskapande i sam-
tida webbtexter (hos Karlsson som en del av en större studie). I en översikts-
artikel av Anna-Malin Karlsson och Per Ledin (2000) jämförs webbtexter 
och tidningstexter som multimodala strukturer. Ett par historiska undersök-
ningar har också gjorts, även om perspektivet inte är renodlat textorienterat. 
Gertrud Pettersson undersöker bl.a. hur kopplingen mellan bild och skrift 
görs i uppslagsböcker (1997, 2000). Per Ledin kartlägger veckopressen och 
dess föregångare, och diskuterar där hur bilder inordnas och utformas (Ledin 
1997), liksom hur formatet (tidningen) byggs upp genom bilder, layout och 
paratexter (Ledin 2000).15 

Avhandlingen ansluter till denna forskningstradition genom att ställa 
frågor om hur texten byggs upp och görs till en sammanhängande och för 
läsaren tillgänglig struktur.  

2.1.2 Stilistik och diskursanalys 
Annan textforskning vill mer uttalat knyta iakttagelser i texten till läsaren 
eller sammanhanget. Gränsdragningen är i högsta grad flytande – många 
undersökningar består av flera lager, där en kartläggning av vissa aspekter av 
den språkliga (och kanske visuella) uppbyggnaden används för att diskutera 
textens roll i sitt sammanhang. 

Den litterära stilistiken – där man, med Jan Svenssons (1988b:16) ord, 
ägnar sig åt att ”genom ett intensivt studium av språkliga drag i litterära 
texter förklara hur en viss litterär effekt kan uppstå” – har sitt motstycke 
inom sakprosaforskningen. Hit hör mycket av den äldre sakprosaforsk-
ningen, t.ex. Engdahl om tidningsprosa från 1800- och 1900-talen (1962). 

                                                      
15 Denna forskning är särskilt relevant för min undersökning genom de metoder som används 
och de resultat som framkommit. Huvudresultaten, där den mest övergripande tendensen kan 
beskrivas som visualisering, har redan beskrivits översiktligt i 1.2 ovan. 
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Från 1970-talet kopplas oftare stilundersökningar (i allmänhet kvantitativa) 
till en förklaringsmodell som sätter skillnader mellan texter i relation till 
kontexten.16 Denna forskningstradition kan kallas funktionell stilistik (jfr 
Svensson 1988b:16). Denna vilja att koppla stilistiska iakttagelser till olika 
drag i kontexten finns också inom det som ofta kallas diskursanalys, och som 
glider ihop med den funktionellt stilistiska traditionen. Benämningen dis-
kursanalys har använts på flera olika sätt (se Östman & Virtanen 1995 och 
Ledin 1999), men det jag här avser är forskning med en textsyn som, i 
jämförelse med den textlingvistiska, är ”mer processorienterad, fokuserar 
funktion och interaktion och laborerar med faktiska sociala kontexter” 
(Ledin 1999:10). Man ser texten inte bara som något som avspeglar sam-
hället, utan också som något som bidrar till att skapa det. Mer kvalitativa 
metoder är också vanliga, och under senare år har multimodalitetsaspekten 
oftare blivit en del även av diskursanalytiska undersökningar (t.ex. Björkvall 
2003, en synkron studie av modelläsaren i svensk tidskriftsreklam). Till 
skillnad från den forskning som sätter själva relationen mellan olika modali-
teter i centrum tas då multimodaliteten för given och andra modaliteter än 
språket ses som givna delar av kommunikationen som bidrar till att skapa 
textens budskap. Ett multimodalt (men inte historiskt) perspektiv på instruer-
ande text har Anna-Malin Karlsson (2004) som utifrån en semiotisk analys 
av arbetsbeskrivningar (inklusive ritningar) för byggande i hobbytidskrifter 
och professionella byggnadsritningar diskuterar kunskapsorienteringen och 
användningen av semiotiska resurser i fackmanna- och lekmannainramning. 

Ibland är syftet inom diskursanalytiska undersökningar uttalat emancipa-
toriskt, t.ex. genom att frågor om makt tematiseras. Historiska studier har 
dock oftare mer explorativt undersökt relationen mellan samhällsförändring 
och förändring i textmönster, om än även här ibland med en kritisk utgångs-
punkt. Bo-A. Wendt (1998) knyter i en undersökning av soldathandböcker 
från 1700-talet till i dag förändringar i texten till förändringar i funktion och 
social inramning (försvarsmaktens demokratisering). Även Karin Mårdsjö 
sätter i flera undersökningar in förändringar i handbokslitteratur i ett sam-
hällsperspektiv (en synkron undersökning av tekniska handböcker från 1992, 
historiska undersökningar av handböcker om hemkonservering respektive 
husliga handböcker i historiskt perspektiv från 1996 respektive 1998). 
Wendts undersökning är också ett exempel på forskning som knyter samman 
text och sammanhang med hjälp av genrebegreppet. Genrebegreppet är viss-
erligen inte okomplicerat, och har använts på många olika sätt (se Ledin 
1996 och 3.1.3 i denna avhandling), men kan innebära att man tar fasta på 
relationen mellan text (eller textgrupp), sociala gemenskaper och verksam-
het.17  
                                                      
16 Stilanalyser utgör dock inte sällan en del av en större studie med bredare frågeställningar 
(t.ex. Ledin 1997, Wendt 1998). 
17 I många fall handlar dock genrestudierna om att typifiera och peka ut regelbundenheter i en 
grupp av texter – ”textsortering”, med Jan Svenssons (2005a) uttryck. 
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Avhandlingen ansluter till den diskursanalytiska forskningstraditionen 
genom ett intresse för texten och kontexten. Det handlar både om situation 
(texten och dess möjliga användning) och om ett större samhälleligt sam-
manhang. 

2.1.3 Textbruksforskning 
Vid sidan av den rent textorienterade forskningen finns sådan forskning som 
snarare ställer frågor om hur texter används eller aktualiseras i olika sam-
manhang. Denna forskning är relevant för avhandlingen genom att den 
erbjuder jämförelsematerial. 

En tradition är den kommunikationshistoriska forskningen. Genom att 
studera texter och den situation där de använts kan man bl.a. diskutera läs-
historiska frågor, inklusive frågor om skriftbruk och literacy. Även inom 
Sakprosaprojektet har undersökningar haft en kommunikationshistorisk 
ansats. T.ex. finns en sådan i Ledins undersökning av veckopressen och dess 
föregångare (1997, 2000), vilket konkret tar sig uttryck i ett intresse för 
läshistoria. Slutsatser av den kommunikationshistoriska forskningen utgör en 
värdefull fond för tolkningar. Vissa resultat och generaliseringar har redan 
diskuterats i 1.3. 

Samma relevans har den bokhistoriska forskningen (jfr Björkman 1998). 
Den ligger utanför det språkvetenskapliga fältet, men utgör ändå om ett slags 
textbruksforskning då den kan ställa frågor om hur texter (böcker) fungerat i 
ett socialt sammanhang. T.ex. undersöker Anita Ankarcrona (1989) bokauk-
tionerna i Stockholm under 1700-talets slut och kartlägger vad som bjöds ut 
och vem som köpte böckerna. 

2.2 Forskning om handböcker och instruerande 
prosa 
Forskning om handböcker och det som kan kallas instruerande prosa har en 
särskild relevans för avhandlingen då det kan förväntas finnas likheter 
mellan de texter som där studerats och trädgårdshandböckerna.18 Sådana 
texter har dock först på senare år intresserat den svenska texthistoriska forsk-
ningen. Särskilt väl beskrivna är recept och husliga handböcker av olika slag 
(Anward 1994, Jäderberg 1995, Mårdsjö 1992, 1996, 1998, Holmberg & 
Wirdenäs 2005), men även soldathandböcker (Wendt 1998) och instruk-
tioner om jordbruk har undersökts (Nordman 1987). Dessa undersökningar 

                                                      
18 Ibland läggs det i beteckningen instruerande in en föreställning om att det rör sig om upp-
maningen som språkhandling (som den förstås inom systemisk-funktionell lingvistik). Jag an-
vänder dock termen instruerande utan att vilja göra denna koppling då den inte alltid före-
faller motiverad; lika ofta kan språkhandlingen ses som en serie påståenden (nämligen om hur 
man utför något). 
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har i föregående avsnitt satts in i ett textforskningssammanhang. Här skiss-
eras några av forskningens resultat. 

Det finns skäl för att uttala sig med viss försiktighet om de generella mön-
stren. Forskningen utgörs av fallstudier av vissa textgrupper. Det är därför 
oklart vilken räckvidd iakttagelserna egentligen har. Bland instruerande 
texter är det också endast recept och kokböcker/husliga handböcker respek-
tive soldathandböcker som får anses vara verkligt väl utforskade – och dessa 
har sina egna förutsättningar. De husliga handböckerna är t.ex. uppenbar-
ligen starkt färgade av ideal för hur ett hushåll skall inrättas och soldathand-
böckerna präglas av en ovanligt stark institutionell inramning. En återkomm-
ande iakttagelse i forskningen verkar dock vara att det råder en förhåll-
andevis stor konstans över tid när det gäller kärnan i många typer av hand-
bokstexter. En slutsats som Karin Mårdsjö drar av en jämförelse av husliga 
handböcker är t.ex. att det på många sätt råder en stor konstans över tid 
(1998:71). Många av de skillnader som har iakttagits rör snarast sådant som 
gäller den sociala och textuella inramningen och som avspeglar allmänna 
förändringar i textgruppens kontext, snarare än förändringar av mönster för 
att utforma instruerande texter. 

2.2.1 Instruerande texters funktion 
En iakttagelse som har gjorts rör förskjutningar i handbokens sidofunktioner. 
En grundfunktion ligger förstås fast – annars rör det sig inte längre om en 
handbok. Karin Mårdsjö har formulerat sig på följande sätt om det som utgör 
kärnan i handböcker: 

Gemensamt för dem är deras direktiva, handlingsinriktade, funktion. De 
syftar samtliga till att läsaren ska kunna utföra en viss handling efter läsning, 
dvs klippa gräs, använda videon, vårda patienter eller genomföra ett forsk-
ningsprojekt. Det är det mest grundläggande syftet, som är gemensamt för 
alla typer av instruerande text, däribland handböcker […] (Mårdsjö 1992:37, 
originalets kursivering) 

Det centrala är alltså vad läsaren skall kunna göra genom läsningen, och till 
textgruppen hör, som framgår av citatet, t.ex. kokböcker, handböcker, bruks-
anvisningar och manualer, möjligen också självstudieläroböcker om dessa är 
inriktade på praktiska färdigheter. Även sådant som (mat)recept, som nor-
malt utgör delar av större helheter, kan räknas hit. 

Den handlingsinriktade kärnfunktionen kan emellertid bäddas in på olika 
sätt och det kan finnas andra, parallella textsyften eller sidofunktioner. I 
Mårdsjös (1992) egen undersökning jämför hon moderna tekniska hand-
böcker från olika områden, i praktiken kokböcker för mikrovågsugnar och 
självstudiehandledningar för ordbehandlingsprogram (se vidare nästa avsnitt, 
2.2.2) och kommer fram till att det finns viktiga parallella syften med texten 
som hon kallar teknikbeskrivning och teknikmotivering. 
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I ett historiskt perspektiv har sådan funktionsförskjutning beskrivits även 
för textgrupperna soldathandböcker och husliga handböcker. Soldathand-
böckerna gavs till soldater för att dessa skulle läsa in sig på militärtjänstgör-
ingens villkor. De är därför funktionellt besläktade med både läroböcker och 
instruktioner, samtidigt som de har en funktion som regelsamlingar. I en 
studie av en rad språkliga (och några visuella) drag i sådana böcker från peri-
oden 1769–1994 kan Bo-A. Wendt (1998) visa på att de blir mindre före-
skrivande och i stället dels instruerande, dels sakredovisande (1998:106). 
Han drar slutsatsen att dragen av instruktionsbok nästan alltid varit tydliga, 
medan de äldre också bär prägel av regelsamling och de yngre bär mer 
prägel av lärobok (1998:79). Wendt knyter detta till en förändring i kon-
texten, försvarsmaktens stegvisa demokratisering. Detta visar på kontextens 
roll, hur den auktoritetsmässiga inramningen kan återspeglas även i hand-
bokslitteratur. 

De husliga handböcker (kokböcker) som Karin Mårdsjö (1996, 1998) 
studerar har inte på samma sätt som soldathandböckerna haft en institutionell 
inramning. I stället är det samhället och dess normer i stort, särskilt för hur 
ett hushåll skall organiseras, som bildar fonden. Mårdsjö diskuterar vad de 
olika författarnas auktoritet vilar på, vems ”röst” det är som framträder. Hon 
talar om en utveckling i fyra steg (1998:69–72). Den första fasen represen-
teras av två böcker från mitten av 1700-talet, där auktoritetskällan är en-
skilda, kunniga personer: i den ena (Polhem 1745) en rådgivande svärmoder 
som framträder i texten, i den andra (Warg 1755) husmodern/husfrun. Den 
andra fasen representeras av böcker från 1800-talets första hälft och mitt 
(Björklund 1804, Weltzin 1847). De utmärks av ”kunskap som det centrala 
begreppet; man förankrar recepten i en gemensam kunskapsbas och tonar ner 
sig själv” (Mårdsjö 1998:72, originalets kursivering). Kokerskans kunskap är 
grunden. Mårdsjö pekar på att husmoderns eller husfruns kompetens som 
auktoritet är mycket tydlig ännu under 1800-talet, men att det mot slutet av 
detta århundrade sker en auktoritetsförskjutning åt två håll. En bok (Hagdahl 
1879) låter sin auktoritet vila på de utländska förebilderna och på veten-
skapen, medan två andra (Langlet 1884, Grubb 1889) framställer ”den äldre 
generationen: ’kvinnan’/husmodern” som auktoritet” (1998:69). Den tredje 
fasen kan urskiljas runt sekelskiftet 1900. Här ”börjar det bli en fråga om 
institutioner som auktoritetsbas. Det är de husliga utbildningarna och veten-
skapliga institutionerna inom det husliga området som blir grunden för kun-
nandet” (1998:72). Den fjärde fasen (egentligen utanför Mårdsjös studie) 
inleds i mitten av 1900-talet och utmärks av att de stora organisationerna, 
som KF och Ica, står i centrum. Även denna undersökning visar alltså hur 
auktoritet i handbokstexter tar sig uttryck, även om utfallet är annorlunda än 
i Wendts (1998) undersökning. 

Det har också hävdats att en förändring över tid, åtminstone för mer fack-
språkliga instruktioner, rör förhållningssättet till själva proceduren och 
ämnet för instruktionen. Marianne Nordman (1987) jämför ur ett facktext-
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perspektiv instruktioner för jordbruk i form av två stycken om jordbearbet-
ning ur Peder Månssons Bondakonst från början av 1500-talet och en Jord-
brukslära från 1963. Som en övergripande iakttagelse lyfter Nordman fram 
att Bondakonst är ”starkare inriktad på den som utförde arbetet, människan 
bakom och inför verket och på jorden, medan Jordbrukslära fokuserar red-
skap och arbete” (1987:128). Bondakonst är t.ex. mer specifik genom att 
ange bestämda personer: bonden, drängiana, som alternerar med ett han; i 
Jordbruksläran finns däremot endast man. Bondakonst är, enligt Nordman, 
över huvud taget mer innehållsligt konkret, ”medan Jordbrukslära genom en 
högre språklig abstraktionsgrad visar hur en allmän intellektualisering 
påverkat det nutida fackspråket också inom en så handfast genre som jord-
bruket” (1987:128). Det blir en förändring i fokus, från praktikern till teore-
tikern, från bonden till verksamheten. Nordman talar om en ”avpersoni-
fiering” och hävdar att detta är utmärkande för modernt fackspråk.19 

2.2.2 Instruerande texters form 
Detta för över till de mer specifika iakttagelser som gjorts av den språkliga 
och visuella utformningen av handböcker och instruerande texter. Iakttag-
elser av hur anvisningar på det mer övergripande planet kan organiseras har 
gjorts av Karin Mårdsjö (1992) i jämförelsen av tekniska handböcker för 
mikrovågsugnar och ordbehandlingsprogram. Hon beskriver två strukturer: 
receptmodellen och lektionsmodellen. Receptmodellen karakteriseras som 
”en sekventiell-kronologisk modell” som visar en naturlig arbetsgång, och 
som man måste följa till punkt och pricka för att uppnå det önskade resultatet 
(1992:43). Upplägget är enligt Mårdsjö mycket vanligt för anvisningar 
(1992:43). Hon hävdar att detta kan bero på att just receptet som form varit 
påverkande: 

Det är fullt rimligt att tänka sig att just receptgenren har haft en stark genom-
slagskraft på handboksgenren i stort; den är så välbekant och den har en 
oerhört bred läsekrets. Strukturen, den grafiska formen och språket uppfattas 
som effektivt och har därför blivit mönsterbildande. (Mårdsjö 1992:43) 

I handböckerna för mikrovågsugnar i Mårdsjös studie är de specifika anvis-
ningarna samlade i recept medan de generella anvisningarna är samlade i 
avsnitt med tips och råd och i översiktstabeller. 

Den andra förväntade modellen är strukturerad som en ”lektion” i en viss 
sekventiell framställning. Den används i handböckerna för ordbehandlings-
program. Mönstret karakteriseras av att ny kunskap introduceras som ”lek-
tioner” som steg för steg introducerar nya moment, och efter hand höjer 
graden av komplexitet. Mårdsjö drar paralleller både till lektioner i skol-

                                                      
19 Lena Rogström (2001) har i en undersökning av två jordbrukshandledningar från 1727 
anslutit till Nordmans studie, men diskuterar inte denna aspekt. 
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världen och till självstudiematerial (”av Hermodstyp”), där det är just skriv-
en text som ligger till grund för inlärning (1992:44). 

Ett historiskt perspektiv på textorganisationen under perioden från mitten 
av 1700-talet och fram till början av 1900-talet ger Mårdsjö (1998) i sin 
undersökning av husliga handböcker, särskilt för recepten i dem. Det visar 
sig att det finns stora likheter mellan recepten. De flesta följer ett mönster 
med all skrift i ett stycke, anvisning och information blandat, ingredienser 
och tillvägagångssätt givna i ett sammanhang och i kronologisk ordning. De 
är också monologiska, d.v.s. endast författarens röst framträder. Avviker gör 
en bok från 1745 (Polhem) som är arrangerad som en dialog respektive en 
från 1879 (Hagdahl) som mer ansluter till moderna receptmönster i sin struk-
tur med ingredienser för sig, tillvägagångssätt för sig och en bild på det 
färdiga resultatet (1998:55). 

Även receptets språkliga form på mikronivå har kartlagts av Jan Anward 
(1994) och Lars Jäderberg (1995). Anward (1994) undersöker tre recept ur 
kokböcker från 1914, 1980 och 1991 ur flera aspekter. Han beskriver flera 
särskilda drag, nämligen den låga andelen personliga pronomen, och en 
särskild profil i fråga om verbformerna, och mycket av detta visar en påfall-
ande konstans. En förändring rör inslaget av particip. Dessa har, enligt 
Anward, funktionen att beskriva vissa arbetsmoment som bakgrund, något 
som skall ha gjorts tidigare (”Potatisen kokas råskalad”). Dessa blir efter 
hand färre. Den största skillnaden rör dock verben i de moment som finns i 
den s.k. förgrunden. Här sker en förändring över tid: mellan 1914 och 1980 
har s-passiver (”potatisen kokas”) ersatts av imperativer (”koka potatisen”). 
Anward drar paralleller till motsvarande tendenser mot ökad användning av 
imperativ och du-tilltal i skrivna texter under andra hälften av 1900-talet som 
andra forskare visat på och tolkar detta som att olika skriftliga genrer i högre 
grad börjat använda talsituationen som referenssituation. Med detta menar 
Anward, som ser receptet som en typ av berättande verksamhet eftersom det 
följer en kronologisk disposition, att situationen där referenterna etablerats är 
densamma som i interaktionen mellan en sändare och en mottagare: 

Berättelser som använder sig av talsituationen som referenssituation kan 
identifiera referenter i den beskrivna situationen med referenter i talsitua-
tionen och kan därför behandla referenter som är tillgängliga i talsituationen 
som kända, även när de uppträder i den beskrivna situationen. (Anward 1994: 
261) 

Om talsituationen görs till utgångspunkt blir det alltså klart vem som är du i 
texten och vem imperativer vänder sig till, nämligen läsaren. Berättelser som 
inte använder talsituationen som referenssituation måste, enligt Anward, där-
emot explicit införa även sådana referenter som ingår i talsituationen i den 
situation som beskrivs. 

Lars Jäderberg (1995) utvecklar tolkningen av liknande mönster när han 
diskuterar resultat av en större undersökning av recept i kokböcker från 1650 



 
 

 

  39 

och framåt. I denna iakttar han att imperativ används i de äldsta recepten 
(1600-tal), medan det från slutet av 1700-talet fram till mitten av 1900-talet 
är s-passiven som dominerar. Jäderberg relaterar valet mellan imperativ och 
andra möjligheter till situationsbundenhet: 

Imperativ medför över huvud taget en mer situationsbunden framställning. 
Det är svårt att läsa en recepttext med imperativer som någonting annat än en 
direkt arbetsbeskrivning. Passivformerna, liksom varianter med aktiv presens, 
erbjuder betydligt större möjligheter att abstrahera från tid och rum. Det med-
för att framställningar med den typiska receptstrukturen även kan användas 
för att beskriva processer utan att nödvändigtvis fungera som instruktion.  
(Jäderberg 1995:116) 

Till det mindre situationsbundna för Jäderberg passiv form och aktivt pre-
sens. 

Iakttagelser av recept i flera senare undersökningar (Ledin 1997, Mårdsjö 
1998) har bekräftat Anwards och Jäderbergs resultat, och i en komplett-
erande undersökning ser Jäderberg (1997) motsvarande mönster i räkne-
böcker. I en undersökning av recept under 1900-talet gör Nancy Bergström 
(1997) samma iakttagelse om tilltalet. Hon tolkar dock användningen av 
passiv form i början av århundradet som ”kvardröjande spår av talspråklig-
het” genom att ”[r]eceptskrivaren berättar för en tänkt brukare, hur tillred-
ningen skall gå till” (1997: 67).20 Holmberg & Wirdenäs (2005a, 2005b) gör 
också iakttagelser som stödjer Anwards och Jäderbergs. De använder recept 
ur en modern kokbok som jämförelsematerial i en analys av en tv-kocks 
framträdande, och noterar att instruktionsdelen i skrivna recept typiskt reali-
seras genom satser i uppmaningsform. 

Även den grafiska och visuella formen har kartlagts, och man kan konsta-
tera att handböcker tycks följa den allmänna förändringen mot en visuali-
sering (se 1.3.5). Wendt (1998) visar att bilderna i soldathandböckerna blir 
fler: de äldsta saknar bilder, i en bok från 1889 finns enstaka bilder, medan 
en bok från 1994 är rikligt illustrerad. Samma tendens gäller i de husliga 
handböcker som Mårdsjö (1998) studerar, där bilder kommer på bred front 
från 1879 (nämligen i Hagdahls närmast vetenskapligt färgade kokbok) 
(1998: 55–56). I sin studie av handböcker om konservering från 1900-talets 
första hälft kartlägger Mårdsjö (1996) även vilken typ av bilder det är som 
förekommer. Resultatet visar att två av handboksserierna över huvud taget 
inte avbildar husmodern, handbokens avsedda mottagare, medan den tredje 
endast avbildar husmodern för att illustrera arbetsprocessen. Bilder där den 
avbildade etablerar kontakt med betraktaren genom blicken saknas helt. 

                                                      
20 Bergström (1997) diskuterar i sin undersökning, en licentiatavhandling i hushållsvetenskap, 
olika aspekter av kokböcker som uttryck för skriftspråklig kultur och stöder sig på Walter 
Ongs (1990 [1982]) idéer om en förändring från en talspråkskultur till en skriftspråkskultur. 
Någon bredare språklig analys görs dock inte. 
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Visualiseringen kan även ta sig uttryck i en grafisk uppdelning. Nancy 
Bergström (1997) visar i en undersökning av olika aspekter knutna till skrift-
språkighet i kokböcker att recepten under 1900-talet blir allt mer uppdelade i 
mindre enheter, vilket hon knyter till förändrad textproduktionsteknik och ett 
slags förskriftligande. 

2.2.3 Instruerande texter och textbruk 
En typ av populär instruerande framställning diskuteras av Anna-Malin 
Karlsson (2004), som jämför populära ritningar och instruktioner om bygg-
ande ur hobbytidskrifter med ritningar som används vid professionella 
byggen. Karlsson visar på skillnader i användningen av semiotiska resurser. 
De professionella ritningarnas utformning är starkt konventionaliserad, och 
skriften har en begränsad men tydlig funktion. Språklig eller visuell instruk-
tion behövs däremot inte – den som skall omsätta ritningen i byggande vet 
redan hur det skall göras (2004:276). I hobbytidskriften är ritningarna om-
givna av språklig framställning som blandar instruerande drag med snarast 
narrativa, med den effekten att läsningen av en byggritning i en tidskrift 
snarast kan jämföras med att iaktta hur byggande framskrider (2004:277). 
Detta sätter också fingret på det problematiska i relationen mellan form och 
funktion. Anvisningarna om hur man bygger något i hobbytidskrifterna ser 
visserligen ut som instruktioner, men kan lika gärna läsas av någon som inte 
står i begrepp att anlägga en veranda, t.ex. som nöjesläsning. Bilderna här 
ansluter i hög grad till en vardaglig naturalistisk norm (jfr vidare 7.1.2 om 
vad detta innebär). Karlsson knyter detta till en möjlig nöjesläsningsfunk-
tion: 

In order to function as a story for entertainment, the drawings, the photos and 
the written text must contain great naturalistic detail. […] The written text 
contains an instructive dialogue in which the reader is given the role of the 
building actor. It works interpersonally to establish a relation with the reader, 
just as any commercial media product would do. (Karlsson 2004:277) 

Liknande funktionell dubbelhet diskuteras av Josephson & Melander (2003) 
i fråga om olika grupper av kokböcker (och även andra typer av populärsak-
prosa). De berör hur olika typer av recept kanske inte alltid skall kunna vara 
omsättbara i praktik, och knyter detta till vilken tolkningsgemenskap texten 
riktar sig till. De skriver: 

Helt vanliga kokböcker har noggranna anvisningar om hur man tillagar en 
viss rätt. När man läst en sådan förväntas man i princip kunna framställa 
rätten i fråga. Men det finns också kokböcker med ”matporr”, dvs. beskriv-
ningar som syftar till att ge allmän inspiration och stimulans till matintres-
serade personer. Recepten är inte sällan av den arten att det vore svårt att an-
vända dem som underlag för praktiskt handlande; att laga till rätterna med 
bara dem som vägledning är nästan ogörligt. Och det är inte heller meningen, 



 
 

 

  41 

den initierade läsaren känner till detta och kan därmed läsa texten på avsett 
vis. (Josephson & Melander 2003:132–133) 

Är man medlem av den giltiga tolkningsgemenskapen vet man att texten inte 
skall läsas som en verklig instruktion. 

Detta perspektiv visar att även den sociala inramningen måste beaktas om 
man skall förstås texten. Även texter med lika yttre drag kan vända sig till 
olika tolkningsgemenskaper och därmed vara avsedda att läsas på olika sätt. 

2.3 Forskning om trädgårdslitteraturen och dess 
historiska sammanhang 
Det finns mycket lite samlad forskning om den svenska handbokslitteraturen 
inom trädgårdsområdet – eller för den delen trädgårdslitteratur i stort. Den 
relevanta forskningen kommer här att presenteras i tre avsnitt. Först beskrivs 
den forskning som har ett textperspektiv (2.3.1). Den är inte särskilt omfatt-
ande. I de följande avsnitten berör annan forskning av relevans: frågor om 
texternas historiska sammanhang (författarroll, målgrupp) och spridning (se 
2.3.2 och 2.3.3). Den berör dock endast vissa aspekter eller vissa perioder. 
Generellt gäller att 1700- och 1800-talen är relativt väl utforskade, medan 
mycket lite forskning rör 1900-talet.21 

Någon bredare kommenterad översikt över den svenska trädgårdslittera-
turens historiska utveckling finns alltså inte. En kortfattad och mycket rap-
sodisk översikt från 1600-tal till 1930-tal görs av Nathanael Cassén (1934), 
och en sammanhängande presentation av en hel rad titlar inom svensk träd-
gårdslitteratur fram till slutet av 1700-talet ges av Åsa Ahrland (2005:239–
249). Vidare berörs trädgårdslitteraturen ofta i allmänna trädgårdshistoriska 
översikter: i M.B. Swederus (1880, 1881–82) skiss av den allmänna utveck-
lingen fram till omkring 1800, i Maria Flincks breda översikt (1994) över 
svensk trädgårdshistoria, i Åsa Wilkes (2006) översikt över villaträdgårdens 
historia och i de trädgårdshistoriska periodöversikterna som ingår i bokför-
laget Signums svenska konsthistoria (Olausson 1996, 1997a, 1997b, 1998, 
Nolin 1999b, 2000, 2001, 2002, Hansson 2005). Litteraturen berörs också i 
samband med att andra frågeställningar diskuteras inom den trädgårds-
historiska forskning som under senare år blivit livaktig. Detta innebär ofta att 
det snarare är författarna bakom böckerna eller de stilhistoriska aspekterna 
som sätts i centrum. 

                                                      
21 Några bibliografiska ansatser kommer inte att presenteras här utan i stället i anslutning till 
diskussionen om materialurval (se 4.2). 
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2.3.1 Trädgårdslitteratur ur ett textperspektiv 
Forskningen som berör trädgårdshandböcker eller annan trädgårdslitteratur 
är som jag redan antytt mycket begränsad. Den tidigare forskning som rör 
den period som här är relevant (mitten av 1600-talet och framåt) utgörs i 
stort sett av ett par smärre artiklar som utgör biprodukter av arbetet med 
denna avhandling.22 En fördjupande studie av läsarrollen i handböcker från 
1700-talet (Nord ms) antyder att handböckerna skiljer sig åt i fråga om hur 
läsarens förhållningssätt till boken konstrueras, men att det inte entydigt kan 
knytas till mottagaren utan snarare tycks hänga samman med författarrollen 
och författarens utomtextuella auktoritet. En undersökning av könsskapande 
i handböcker riktade till småbrukare från årtiondena runt 1900 (Nord 2007a) 
visar att det ofta finns en målgruppskonflikt genom att det är kvinnan i hus-
hållet som förväntas utföra arbetet medan boken ofta tilltalar mannen. En 
fördjupad studie av den svenska trädgårdslitteraturen från perioden 1850–
1874 (Nord under utg. b) pekar på att strategierna för att utforma texter 
vacklade när nya grupper (”allmogen”) blev aktuella som mottagare. Ett 
smärre bidrag är också en uppsats av Sofie Johansson (2006) som jämför 
trädgårdskataloger från 1946 och 2006. Johansson noterar bl.a. förändringar 
i tilltal som tyder på en förändrad kundroll. 

För tiden före mitten av 1600-talet, då min undersökning börjar, finns dels 
en undersökning där Bengt Arvidsson (1991) jämför bildspråket i religiös 
uppbyggelselitteratur från 1500-talet och tidigt 1600-tal med samtida träd-
gårdslitteratur, dels min jämförelse av trädgårdsavsnitten i Vadstenabrodern 
Peder Månssons Bondakonst från tidigt 1500-tal (handskrift) med den viktig-
aste latinska förlagan till dessa avsnitt (Nord under utg. a). 

Trädgårdslitteratur har också ofta använts som källmaterial i forskningen. 
T.ex. använder Åsa Ahrland (1998) trädgårdslitteratur för att kartlägga meto-
der i trädgårdsarbetet och Kjell Lundquist (2005) samlar omnämnanden om 
krolliljan i trädgårds- och medicinallitteraturen från 1600-talet och 1700-tal-
ets första hälft för att kartlägga dess introduktion och historia i Sverige. I 
artikeln ”Något om begreppet trädgård och dess förändrade innebörd” (1997) 
använder Lundquist trädgårdslitteratur från olika tider (vid sidan av andra 
källor) för att reda ut vilken innebörd man under olika tider har lagt i ordet 
trädgård. I andra studier utgör trädgårdslitteraturen en liten delmängd. Idé-
historikern Gunnar Broberg (1980, 1983) undersöker hur natursynen avspeg-
las i frontespiser (helsidesbilder i inledningen till böcker med symbolisk 
eller allegorisk framställning) i böcker från fältet biologi/naturalhistoria 
inklusive trädgårdslitteratur under 1700-talet. 

                                                      
22 Undantag är också undersökningar som ligger nära denna avhandling (Nord 2006, 2007b). 
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2.3.2 Författarroller och målgrupper i trädgårdslitteraturen 
I olika sammanhang har några trädgårdstexters tillkomsthistoria, författare 
och målgrupp beskrivits och diskuterats. 

I anslutning till en faksimilutgåva av en 1600-talets böcker, André Mol-
lets Lustgård från 1651, har Åke Nisbeth, Göran Lindahl och Kjell Lund-
quist skrivit introducerande och kommenterande avsnitt. Själva texten ana-
lyseras inte, men Lundquists kommentarer (bl.a. Lundquist 2007a, b, c) 
sätter in anvisningarna i ett trädgårdshistoriskt sammanhang och bedömer 
också någon gång tillämpligheten (i positiva termer). Nisbeth (2007) kom-
menterar själva bokverket, som gavs ut i en parallellt fransk-, tysk- och 
svenskspråkig utgåva (som ibland även förekom sammanbundna), och kon-
staterar att den franska versionen är originalet och de andra översättningar. 
Lindahl & Nisbeth (2007) beskriver författarens, den franske trädgårds-
mästaren André Mollets, bakgrund. 

Litteraturen under 1700-talet och särskilt trädgårdsmästare som författare 
har diskuterats av Magnus Olausson (1993) och Åsa Ahrland (2005). Olaus-
son tar särskilt fasta på mer debatterande inslag i litteraturen och antyder att 
ett författarskap i sig kan ha varit ett medel i kampen för att skaffa inflytande 
och säkra sitt näringsfång för framstående trädgårdsmästare som Johann 
Ahlich och Peter Lundberg. Ahrland (2005) diskuterar källor och kunskaps-
tradering, och pekar på att 1700-talets litteratur, även den som författats av 
trädgårdsmästare, uppenbarligen har skrivits med tillgång till förlagor trots 
att det inte alltid nämns i själva böckerna. Hon undersöker också hur littera-
turen spridits (se vidare nästa avsnitt, 2.3.3). Vad gäller målgrupperna för 
trädgårdslitteraturen framhåller Ahrland (2005) att man ofta vänt sig till 
andra trädgårdsmästare. Hon pekar också på att examinationen i trädgårds-
mästarnas skråorganisation kunde vara upplagd på ett sätt som visar på stora 
likheter med vissa handböcker (2005:211, 243). Detta tyder på att hand-
böcker användes som läroböcker. 

Catharina Nolin (1999a) tar upp bl.a. författarna i anslutning till en analys 
av stilutvecklingen i några av 1800-talets handböcker. Hon konstaterar att 
1800-talets trädgårdslitteratur var författad av trädgårdsmästare, trädgårds-
arkitekter och amatörer, men med tyngdpunkt på den första kategorin 
(1999a:86). Hon skriver att många texter ”är tämligen osjälvständiga; det är 
inte sällan enbart ett upprepande av vad tidigare författare har skrivit” 
(1999a:86). Hon lyfter också fram den tysk-svenske trädgårdsmästaren 
Daniel Müllers Trädgårdsskötsel från 1848–1853 som den förmodligen mest 
inflytelserika boken i Sverige i mitten av 1800-talet. 

Eva Gustavsson (2001) behandlar ett par av 1900-talets trädgårdsarki-
tekter som också varit författare till framgångsrika böcker, Gösta Reuter-
swärd och Ulla Molin. Hon analyserar författarnas bakgrund, utbildning och 
verksamhet utifrån deras uttryck i böcker, artiklar och trädgårdar. 
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Vid sidan av detta finns en mängd biografiska artiklar och notiser om 
framstående trädgårdspersonligheter som också författat böcker (t.ex. 
Nyberg 2000 om André Mollet och Waern 2000 om Rudolf Abelin). 

Kartläggningen av författargrupperna, liksom målgrupperna är som fram-
gått ganska ojämn. Om litteraturen efter 1900 finns mycket litet skrivet. Den 
forskning som finns är dock värdefull då den tecknar en bakgrund för min 
undersökning. 

2.3.3 Litteraturspridning 
Hur trädgårdslitteraturen egentligen har spridits är svårt att studera eftersom 
källmaterialet är bristfälligt, men viss forskning om detta har ändå gjorts. 

Biblioteksinventeringar och bibliotekskataloger har visat på bokinnehav 
inom högadeln. Arne Losman (1999) diskuterar Carl Gustaf Wrangels bok-
samling i mitten av 1600-talet och visar att här finns en rad internationella 
verk inom trädgårdslitteratur och besläktade ämnen, liksom även den tre-
språkiga fransk-tysk-svenska Lustgård av André Mollet från 1651. 

Ahrland (1998:62) har också visat att ett flertal av de svenska trädgårds-
handböckerna från 1700-talet fanns i boksamlingen på Övedskloster. Enligt 
en katalog från 1802 fanns där bl.a. böcker av Ahlich, Kammecker, Lund-
berg och Fleischer (som alla kommer att beröras i avhandlingen). 

Magnus Olausson (1993:223–227) visar hur utländsk trädgårdslitteratur 
(främst sådana om större anläggningar) importerades och togs emot i Sverige 
under 1700-talets andra hälft. Bl.a. citerar Olausson en recension från 1780 
som hyllar ett tyskt verk inriktad på skönhet och god smak och indirekt kriti-
serar den litteratur som dittills utgivits i Sverige för att vara alltför praktisk 
(1993:224). 

Ahrland (2005) kartlägger litteraturspridningen under 1700-talet på flera 
sätt. I en diskussion om förlagorna till de svenska handböcker som författats 
av trädgårdsmästare konstaterar hon att författarna uppenbarligen haft till-
gång till både inhemsk och utländsk litteratur. Hon diskuterar också vilka 
böcker trädgårdsmästarna hade tillgång till. Det framkommer t.ex. ur en 
debatt som förs att trädgårdsmästaren och handboksförfattaren Peter Lund-
berg haft tillgång till en skrift av Åke Rålamb från 1690. Ahrland (2005: 
250–254) gör vidare ett försök att via bouppteckningar spåra vilka böcker 
som funnits i kvarlåtenskapen efter handelsträdgårdsmästare och trädgårds-
mästare i kunglig eller adlig tjänst. I många fall visar sig uppgifterna vara 
alltför ospecifika för att kunna bedömas (”diverse böcker”), men antyder 
dock i allmänhet inte några mer omfattande samlingar av trädgårdslitteratur. 
Ett undantag är den samling som Johann Ahlich, känd också för att själv ha 
skrivit en handbok, lämnar efter sig (jfr även Påhlman 1953). Samlingen om-
fattar en lång rad internationella verk med relevans för trädgårdsområdet 
(trädgårdshandböcker, örtaböcker, hushållningslitteratur etc.). Ahrland note-
rar också uppgifter om trädgårdsägare som tillhandahållit trädgårdslitteratur 
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för sina trädgårdsmästare. En bouppteckning från 1763 från godset Ture-
holm visar att både tysk- och svenskspråkig trädgårdslitteratur deponerats i 
trädgårdsmästarens kammare (2005:251), och från två andra herrgårdar finns 
trädgårdshandböcker nämnda som inventarier i orangerihus respektive bland 
redskapen (2005:254). 

Mer parentetiskt kan den bokhistoriska forskningens resultat nämnas. 
Anita Ankarcronas (1989) kartläggning av vad som såldes på bokauktioner i 
Stockholm under perioden 1782–1801 på slutet av 1700-talet visar att det 
inte dyker upp någon trädgårdslitteratur över huvud taget. 

I en mindre artikel har Åke Nisbeth (1982) diskuterat spridningen av ett 
par folkliga trädgårdsskrifter av Olof Eneroth från 1800-talets mitt, bl.a. hans 
Trädgårdsbok för Allmogen (första upplagan 1857). Nisbeth hävdar att 
spridningen gynnades av att Lantbruksakademien i en skrivelse till hushåll-
ningssällskapen i länen rekommenderade Trädgårdsbok för Allmogen som 
”en kort, redig och lättfattlig handledning i Trädgårdsskötseln, lämpad för 
innehavare av små jordlotter”, som förtjänade att bli allmänt spridd (citerat 
efter Nisbeth 1982:64). 

Det som kartlagts är alltså snarast bokägandet och spridningen, och detta 
är värdefullt som en bakgrund till min undersökning. Det finns däremot 
mycket få uppgifter om hur eller varför man läste. Eventuella uppgifter om 
detta som kan finnas i brev- och dagboksmaterial har aldrig sammanställts. 

2.4 Avhandlingens forskningssammanhang 
För att summera detta kapitel kan man konstatera att avhandlingen både hör 
hemma inom en tradition som studerar texter som strukturer (textlingvistik, 
viss multimodalitetsforskning) och en tradition som intresserar sig för texters 
relation till sin omgivning (stilistik, diskursanalys). Forskning om textbruk är 
också relevant genom att dess resultat kan utgöra jämförelsematerial eller 
tolkningsram, och detsamma gäller forskningen om trädgårdslitteraturen och 
dess historiska sammanhang. De forskningsresultat som rör olika aspekter av 
skriftens funktion i samhället generellt och som skisserades i 1.3 utgör en 
viktig bakgrund för att tolka resultat. Resultaten av forskning om handböcker 
och instruerande prosa har gett ett antal exempel på hur sådana texter har sett 
ut historiskt, och fungerar därför som ett jämförelsematerial som kan visa 
vad som är generellt giltigt och vad som är unikt för mitt material. 
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3 Teoretisk ram och metodöversikt 

Avhandlingen hör närmast hemma inom den forskningstradition som kan 
kallas multimodal diskursanalys (ibland förkortat MDA), och som utgör en 
del av den större sociosemiotiska riktningen. Denna forskningsinriktning har 
sitt ursprung inom den brittisk-australiske språkforskaren Michael Hallidays 
sociosemiotiska teori, som också gett upphov till hans systemisk-funktion-
ella språkbeskrivningsmodell (t.ex. Halliday 1978, Halliday 1994, Halliday 
& Matthiessen 2004, Holmberg & Karlsson 2005). Samtidigt lyfter jag in 
resonemang som hör till en mer dialogiskt inriktad forskningstradition i den 
ryske litteraturteoretikern Bachtins efterföljd (främst Linell 1998) för att för-
djupa vissa diskussioner.23 

Med denna ram följer ett antal teoretiska antaganden som rör texten som 
företeelse och hur betydelseskapande går till. I detta kapitel utvecklas först 
dessa teoretiska utgångspunkter, och de teoretiska begrepp som kommer till 
användning i undersökningen introduceras. Därefter beskrivs hur detta 
omsätts i en undersökning, och en översikt över frågeställningarna och de 
grundläggande metodiska valen ges. De metodiska redskapen kommer sedan 
att beskrivas mer i detalj i anslutning till resultatredovisningen i kapitel 5–7. 

3.1 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
De utgångspunkter som i de följande avsnitten kommer att utvecklas kan 
kort sammanfattas på följande sätt: Kommunikation är nästan aldrig be-
gränsad till en typ av semiotiska resurser (den är vad man kalla multimodal), 
och resurserna påverkar varandra. Texter är också adressiva – de vänder sig i 
någon mening till någon. Detta avspeglas i texten, och det gör också att 
texten kan vara formande eftersom vi som språkbrukare söker efter signaler 
om hur vi skall uppfatta texten. Texten är alltså dialektisk i den meningen att 
den inte bara formas av sitt sammanhang utan även formar det. 

Vidare ansluter undersökningen till den sociosemiotiska synen att semi-
otiska resurser och texter har en betydelsepotential snarare än en fixerad 
betydelse, även om vidden inte är obegränsad utan bestäms av de giltiga 
normer och konventioner som finns. Grundtanken här är att resurser för 
betydelseskapande är socialt formade och motiverade. 

                                                      
23 De båda traditionerna har många beröringspunkter. Bl.a. Martin & White (2005) har fört 
samman den sociosemiotiska traditionen med en dialogisk tradition. 
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3.1.1 Det multimodala betydelseskapandet 
Ett utgångsantagande är att betydelseskapande inte görs med enbart språk-
liga medel. För en skriven text innebär det att betydelser skapas även genom 
sådant som grafisk form eller layout, eventuella bilder och egenskaper i text-
ens materiella utformning. Gunther Kress och Theo van Leeuwen pekar ut 
något av det icke-språkliga som kan påverka en texts betydelse: 

A written text […] involves more than language: it is written on something, 
on some material (paper, wood, vellum, stone, metal, rock, etc.) and it is 
written with something (gold, ink, (en)gravings, dots of ink, etc.); with letters 
formed in systems influenced by aesthetic, psychological, pragmatic and 
other considerations; and with a layout imposed on the material substance, 
whether on the page, the computer screen or a polished brass plaque. (Kress 
& van Leeuwen 2006:41) 

Alla dessa olika val tillför sin betydelse: en inskription i sten är något annat 
än motsvarande skrift på papper; papperstexten ges olika betydelser om den 
är handskriven eller tryckt, om den är tryckt med fraktur, med antikva eller 
med ett sanseriftypsnitt o.s.v. 

I studiet av skriftspråkstexter – eller kanske snarare texter på papper (för 
att låta materialiteten göra avgränsningen mer precis) – är det alltså relevant 
att även väga in det visuella och materiella. Inom den sociosemiotiska tradi-
tionen (t.ex. van Leeuwen 2005, Kress & van Leeuwen 2006) talar man sam-
manfattande om semiotiska resurser för att benämna det som tagits i bruk för 
att skapa betydelse. I anslutning till den sociosemiotiska traditionen har man 
också utvecklat metoder för att systematiskt studera olika semiotiska resurs-
er. Detta har lett till försök att kartlägga så olika uttryck som arkitektur 
(O’Toole 1994) och ljud (van Leeuwen 1999). Den vanligaste vidgningen 
utanför den rent språkliga sfären är dock att man för in (huvudsakligen) 
språkliga texters multimodala sida i studiet av texten, och det är också det 
jag kommer att göra i denna undersökning. På så sätt ansluter jag mig till det 
som ibland kallas ett vidgat textbegrepp, d.v.s. synsättet att texten inte är en 
enbart språklig struktur utan snarare en multimodal struktur (jfr Karlsson 
2007). 

3.1.2 Den dialogiska och adressiva texten 
Texter är dock inte bara strukturer. De är också delar av en kommunika-
tionsakt och är därmed dialogiska. Litteratur- och språkteoretikern Michail 
Bachtin och musikteoretikern Valentin Vološinov framhåller att språket – 
och därmed texten – som dialogiska. En text utgör ett led i en kommunika-
tionsakt. 

Bachtin talar om att texter – eller yttranden – som något som känneteck-
nas av att det är en fullbordad helhet, ett avgränsat inlägg i dialogen eller 
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med andra ord att det har finalitet.24 Jag ser, i likhet med Ledin (1999), 
finaliteten som något som konstituerar en text. Att texten är dialogisk och 
har finalitet innebär också att texten är adressiv, vilket betyder att texten 
alltid i någon mening vänder sig till någon (Bachtin 1997:200).25 Motsvar-
ande tanke genomsyrar följande resonemang hos Vološinov (1973:85):26 

The word is oriented toward an addressee, toward who that addressee might 
be, a fellow-member or not of the same social group, of higher or lower stan-
ding (the addressee’s hierarchical status), someone connected with the spea-
ker by close social ties (father, brother, husband, and so on) or not. There can 
be no such thing as an abstract addressee, a man unto himself, so to speak. 
(Vološinov 1973:85) 

Per Linell (1998) understryker att adressiviteten gäller både det talade och 
det skrivna ordet. I det kanske mest grundläggande språkbruket, det vardag-
liga samtalet, är det uppenbart att det är frågan om en dialog: här finns två 
eller flera individer som är samtidigt närvarande och som interagerar. Men 
även monologer – eller ”(seemingly) monological activities”, t.ex. skrivna 
texter – är, enligt Linell, dialogiska och adressiva. Den avsedda eller tänkta 
partnern i en (till synes) monologisk aktivitet talar Linell om som en ”virtu-
ell andre” (”virtual other”) (1998:35, not 1). Även monologer kan alltså 
sägas vara dialogiska genom denna ”virtuelle andre”. 

Adressiviteten sätter spår i texten. Ett sätt att tala om detta är genom att 
tala om modelläsaren, den representation av läsaren som finns inkodad i 
texten genom alla val som gjorts i utformningen av den. Begreppet modell- 
läsare har myntats av den italienske semiotikern Umberto Eco (som talar om 
il lettore modello, The Model Reader), och är ursprungligen en del av en 
teori för att analysera skönlitteratur (Eco 1979, 1984), men det har på senare 
tid utvecklats för att analysera även sakprosa (Björkvall 2003, 2004, Tønnes-
son 2003, 2004). Eco (1984) introducerar modelläsaren på följande sätt: 

To make his text communicative, the author has to assume that the ensemble 
of codes he relies upon is the same as that shared by his possible reader. The 
author has thus to foresee a model of the possible reader (hereafter Model 
Reader) supposedly able to deal interpretatively with the expressions in the 
same way as the author deals generatively with them. (Eco 1984:7) 

                                                      
24 Jag jämställer alltså (i likhet med Ledin 1999) text och yttranden. Inom andra skolbild-
ningar (t.ex. Adam 2001) kan dessa ses som åtskilda. Med text menar man då strukturella 
sidan av det jag menar med text och med yttrande den sociala och dialogiska sidan. 
25 Jag använder de vedertagna svenska termerna adressiv och adressivitet för ryskans adreso-
van och adresovannost’. De mest exakta översättningarna vore dock ”adresserad” respektive 
”adresserad-het”. 
26 Det har hävdats att boken som citatet är hämtad ur, Marxismen och språkfilosofin (första 
gången utgiven 1930), liksom flera andra verk från kretsen kring Bachtin, i själva verket är 
författad av Bachtin själv (se Holquist 2002:8). Jag tar inte ställning i författarfrågan. 
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Modelläsaren är dock inte bara en avspegling av författarens föreställningar 
om läsaren och hans eller hennes interaktion med texten.27 Den kan fungera 
formande, som ett erbjudande om en identitet att inta i förhållande till texten 
(jfr Björkvall 2003). 

Modelläsarbegreppet har släktskap med andra beskrivningar som utgår 
från att själva texten erbjuder en formande läsarrepresentation. Gunther 
Kress (1989) talar om hur texter konstruerar sin ideala läsare genom att 
erbjuda ”a certain ‘reading position’ from where the text seems unproble-
matic and ‘natural’” (1989:36). Om inte den faktiske läsaren redan är den 
”ideala läsaren” kan textens funktion vara att påverka läsaren att bli mer av 
en sådan ideal läsare: 

The text attempts to coerce the reader, by its ‘obviousness’ and ‘naturalness’, 
to become its ideal reader, to step into the reading position constructed for the 
reader in the text. (Kress 1989:36) 

Likartade tankar finns hos Jim Martin och Peter White (2005) som talar om 
hur det finns en ”construed reader” eller en ”putative addressee” i en text. I 
sin analysmodell för olika aspekter av värderingar och dialogicitet i texter 
(”appraisal”), talar de om hur läsarpositioner naturaliseras i en text genom 
det som sägs, t.ex. genom att ett visst förhållningssätt till utsagor tillskrivs 
mottagaren. Martin & White knyter samman tankegångar från en Bachtin-
tradition med en sociosemiotisk ansats. 

Texten har alltså en potential att påverka situationen och sin läsare. Som 
läsare känner vi till att texten är adressiv och kan leta efter spår av den – 
ledtrådar till hur texten var avsedd att användas för att veta hur vi skall 
förhålla oss till den och vad vi kan förvänta oss av den, med andra ord led-
trådar till hur texten som betydelsepotential skall tolkas (även om vi kan 
välja att förhålla oss på något annat sätt).28 Vi kan också gå längre och accep-
tera den identitet som modelläsaren erbjuder oss. 

Inom den sociosemiotiska traditionen beskrivs textens potential att forma 
sin läsare – och sin läsning – också på en mer generellt nivå, genom att man 
tar fasta på textens roll i situationen där texten används. Här brukar 
relationen mellan texten och dess sammanhang beskrivas som dialektisk på 
så sätt att det finns ett ömsesidigt beroende och en ömsesidig påverkan 
mellan texten och dess sammanhang, de verksamheter eller praktiker som 

                                                      
27 Modelläsaren kan ha drag som tydligt avviker från målgruppen. Björkvall (2003) har t.ex. 
visat hur reklam för en viss åldersgrupp skapar en äldre modelläsare. 
28 Detta kan naturligtvis problematiseras – som läsare saknar vi direkt tillgång till avsändarens 
intentioner (jfr hur man ofta i samtalsforskning, CA, tar fasta på den betydelse som uppstår i 
kommunikationen snarare än avsändarens ursprungliga intention). Detta innebär en möjlig 
drivkraft för semiotisk förändring – ett icke-intentionalt mönster kan av en läsare uppfattas 
som meningsfullt och kan på sikt komma att konventionaliseras. 
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texten är en del av och också samhället i stort.29 Man ser varje text som en 
produkt av det samhälle och den situation där den kommer till. Samtidigt 
bidrar varje text till att omforma – eller återskapa – både samhälle och situa-
tion. Synen på textens relation till situationskontexten inom den sociosemiot-
iska traditionen har beskrivits på följande sätt: 

[…] the context of situation, the context in which the text unfolds, is encap-
sulated in the text, not in a kind of piecemeal fashion, nor at the other 
extreme in any mechanical way, but through a systematic relationship 
between the social environment on the one hand, and the functional organisa-
tion of language on the other. (Halliday 1989:11) 

Detta innebär alltså att texten aldrig bara är en funktion av sin kontext, och 
att det därför inte går att rekonstruera en kontext ur texten. Däremot innebär 
det tanken att texten bidrar till att forma kontexten genom att ge en av 
förutsättningarna. 

Mitt intresse här är att utreda textens relation till möjliga och naturliga 
sätt att använda texten. Man kan konstatera att både modelläsarbegreppet 
och synen på texten som formande i en situation är teoretiskt relevanta då de 
sätter fingret på textens potential att påverka i en lässituation och därmed 
markera hur den vill bli använd. Jag återkommer till denna diskussion i 
3.1.4. 

3.1.3 Texten som betydelsepotential 
Den sociosemiotiska synen på språket – och andra resurser för betydelse-
skapande – betonar också på andra sätt det sociala och det ständigt omform-
ade. Det är inte bara texter som artefakter som formas av sitt sociala sam-
manhang, utan även själva de resurser för betydelseskapande som finns, och 
som instantieras i texter, formas och omformas genom att användas. 

Sociosemiotiken är alltså en form av semiotik. Centralt för semiotiken är 
tecknet, och detta står i centrum även inom sociosemiotiken, även om man 
till skillnad från många andra semiotiska skolor snarare betonar tecknets till-
blivelse och sociala natur än tecknet i sig (och hellre talar om resurser). I sin 
inflytelserika bok om bildsemiotik jämför Kress & van Leeuwen (2006) den 
sociosemiotiska synen på tecknet med den som finns i den semiotiska tradi-
tion som de, med de Saussures benämning, kallar semiologi (se vidare Kress 
& van Leeuwen 2006:6–13). Inom sociosemiotiken, där Kress & van Leeu-
wens egen ansats alltså hör hemma, understryks att relationen mellan teck-
nets delar är i grunden motiverad snarare än godtycklig. Grundprincipen i 
kommunikation är över huvud taget att den form som är ändamålsenlig väljs: 

                                                      
29 Särskilt inom en diskursanalytisk tradition (t.ex. Fairclough 1992) diskuterar man också 
ofta texters roll i en mer övergripande, sociokulturell kontext. Jag kommer dock snarare att se 
på den dialektiska relationen i förhållande till situtationen.  
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”Sign-makers use the forms they consider apt for the expression of their 
meaning, in any medium in which they can make signs.” (Kress & van Leeu-
wen 2006:8–9) 

Samtidigt pekar Kress & van Leeuwen – i likhet med semiologerna – på 
den höga grad av konventionalisering som kan finnas, särskilt för mer 
etablerade resurser. Skillnaden blir alltså att den semiologiska traditionen ser 
relationen mellan uttryck som innehåll som godtycklig och konventionell, 
medan den sociosemiotiska ser den som (i grunden) motiverad och konven-
tionell (2006:12). Kress & van Leeuwen understryker att det motiverade för-
hållandet även gäller för språket, men att graden av konventionalisering är 
högre för språket än för flesta (eller alla) andra teckensystem. 

Till skillnad från andra semiotiska riktningar talar man inom den socio-
semiotiska inte i första hand om tecken; i stället föredrar man alltså att (som 
jag redan gjort) tala om resurser. Theo van Leeuwen motiverar detta med att 
termen resurs ”avoids the impression that ‘what a sign stands for’ is 
somehow pre-given” (2005:3). Det understryker tecknets sociala karaktär, 
alltså att det får sin betydelse i interaktionen, och att det därför inte går att 
fixera ett teckens betydelse, liksom att tecken är föränderliga. Av detta skäl 
föredrar man att – med en term hämtad från Halliday – tala om betydelse-
potential eller semiotisk potential hellre än betydelse. 

Denna potential uppstår dynamiskt, genom tidigare bruk av resursen. van 
Leeuwen (2005:4) talar om en teoretisk semiotisk potential och en faktisk 
semiotisk potential i en viss kontext. Den teoretiska semiotiska potentialen 
hos semiotiska resurser konstituteras då av ”all their past uses and all their 
potential uses” (2005:4), och är snarast en abstrakt potential. Den faktiska 
semiotiska potentialen konstitueras däremot av ”those past uses that are 
known to and considered relevant by the users of the resource, and by such 
potential uses as might be uncovered by the users on the basis of their 
specific needs and interests” (2005:4). Det är denna faktiska semiotiska 
potential som är aktuell i faktisk kommunikation. 

Man kan också beskriva detta grafiskt, som i figur 1, ritad efter Halliday 
& Matthiessen (1999:18). Figuren beskriver det som kallas semogenes, alltså 
hur betydelse skapas. Om man följer Halliday & Matthiessen och tar språket 
som exempel, handlar fylogenesen om hur språket utvecklas och förändras. 
Ontogenesen handlar om individens språkutveckling. Den logogenetiska 
processen, till sist, handlar om den betydelseskapande processen i en 
”betydelseakt”, vad som beskrivs som  

the instantial construction of meaning in the form of the text. This is a sto-
chastic process in which the potential for creating meaning is continually 
modified in the light of what has gone before; certain options are restricted or 
disfavoured, while others are emprobabled or opened up. (Halliday & 
Matthiessen 1999:18) 
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Figur 1. Semohistorier (efter Halliday & Matthiessen 1999:18) 

I termen logogenes använder Halliday & Matthiessen logo(s) i betydelsen 
’discourse’, ’språkbruk’ (1999:18).30 

Det är i denna som den faktiska semiotiska potentialen aktualiseras. 
Dessa tre processer hänger, som framgår av figuren, samman med var-

andra. Den övre pilen representerar hur den fylogenetiska processen utgör 
miljön för den ontogenetiska som i sin tur utgör miljön för den logogenet-
iska. Den nedre pilen visar kopplingen mellan den betydelsepotential som 
individen har tillgång till och instantieringen respektive evolutionen av 
språket (som kallas ”the system of the language (the meaning potential of the 
species)”):31 

the individual’s (transfinite) meaning potential is constructed out of (finite) 
instances of text; the (transfinite) meaning potential of the species is con-
structed out of (finite) instances of individual ‘meaners’. (Halliday & 
Matthiessen 1999:18) 

Modellen är lika tillämplig på andra typer av semiotiska resurser, även om 
vissa skillnader finns (även om man bortser från att termen logogenes pekar 
mot språket). En avgörande praktisk, men inte principiell, skillnad är 
tidsdjupet och spridningsbredden när det gäller det fylogenetiska momentet. 
Språket är här unikt genom att det är det mest utvecklade och spridda 
systemet. För t.ex. typografi som (möjligt) semiotiskt system är det fylogen-
etiska inte äldre än skrivkonsten, och det kan också skifta mellan tider och 
kulturer i vilken mån typografi verkligen utgör en semiotisk resurs som tas i 

                                                      
30 Möjligen vore det mer motiverat att i enlighet med Thomas Hestbæk Andersen (2003:91) 
benämna denna process diskursgenetisk. 
31 Jag kommer konsekvent att tala om betydelsepotential för det som på engelska kallas 
meaning potential. 

ontogenetic 
(development of the system 
in the individual) 

phylogenetic 
(evolution of the system  
in the species) 

’provides environment for’ 

semogenic processes 

’provides material for’ 

logogenic 
(instantiation of the system 
in the text) 



 
 

 

  53 

bruk och utvecklas genom fylogenes, ontogenes och logogenes. Man kan 
också anta att betydligt färre individer har tillgång till en sådan resurs och att 
det finns en lägre grad av överensstämmelse mellan dem än när det gäller 
språket som i princip alla vuxna individer i språksamhället har tillgång till. 

Dessa semiotiska utgångspunkter visar hur betydelser alltid skapas genom 
socialt situerad interaktion och materialitet, vilket innebär en form av kon-
struktivistisk språksyn (Halliday & Matthiessen 1999:17). Man kan jämföra 
det med den syn på språket och andra normsystem som Per Linell (1998) 
beskriver som sociokonstruktionistisk, och som innebär att man ser betyd-
elseskapande som något som sker i interaktion samtidigt som det är en soci-
alt normerad och normerande process. Linells diskussion om relationen 
mellan interaktion och sociala normer leder fram till följande syntes: en 
sociokonstruktionistisk syn innebär uppfattningen att 

linguistic structures, cultural routines, norms etc. do exist prior to interaction 
(but only in and through the interactants’ being acquainted with them). At the 
same time, however, these structures, routines and norms are interactionally 
generated, traded down and reconstructed. That is, they exist prior to indivi-
dual interactions, yet would not exist without a living historical continuity of 
interactions. Social structures are (re)created, tried out, tested, negotiated and 
modified every time they are instantiated or drawn upon. (Linell 1998:59–60) 

Det är alltså genom interaktion som de sociala strukturerna – bland dem 
normer som språknormer och textnormer – etableras, konstitueras och om-
formas, samtidigt som strukturerna också normerar denna interaktion. Be-
skrivningen är väl förenlig med den sociosemiotiska förståelsen av hur 
resurser för betydelseskapande fungerar. Linell understryker att strukturerna 
inte bör ses som ting, och också att strukturerna endast normerar interak-
tionen i den mån de interagerande känner till normerna. I princip svarar detta 
mot det som van Leeuwen (2005) talar om som faktisk semiotisk potential. 
Kress & van Leeuwen (2006:9) talar om hur en semiotisk potential över 
huvud taget ”is defined by the semiotic resources available to a specific indi-
vidual in a specific social context”. Detta gäller då både avsändaren och mot-
tagaren till det semiotiskt medierade budskap det gäller.32 

Detta synsätt öppnar för ett erkännande av kommunikationsprocessen 
som komplex och asymmetrisk. Traditionella beskrivningsmodeller av kom-
munikation (t.ex. Shannon & Weavers från 1949) har ofta beskrivit kommu-
nikationen som en överföring av ett budskap från en sändare till en mottag-
are via en kanal, t.ex. en text. En sociokonstruktivistisk syn på kommunika-
tion erkänner att det i själva verket aldrig finns någon fullständig överens-
stämmelse. Varje läsning är unik, textens semiotiska potential realiseras all-

                                                      
32 Min undersökning tar fasta på själva texten – de instantierade resurserna – och ger därför 
inte möjlighet att ta någon viss läsares (utom min egen) faktiska semiotiska potential som 
utgångspunkt; utgångspunkten får i stället bli ett antagande av vad som är relevanta semiot-
iska resurser. Jfr metodkommentaren i 3.2.4. 
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tid på något olika sätt för varje läsare och till och med för varje läsning. 
Detta hänger delvis samman med de resurser för tolkning som läsaren har 
tillgängliga eller kan få tillgång till i kontakten med texten, men det hänger 
också samman med att läsning i sig är en betydelseskapande process, där läs-
aren är aktivt medskapande genom sitt förhållningssätt till texten och läs-
ningen – genom läsmål, lässtrategier, förväntningar och förkunskaper. 

Betydelserna påverkas även av själva uttrycksättet och dess historia. På så 
sätt har även de semiotiska resurserna en dialektisk sida. Sociosemiotiken 
utgår från en syn på relationen mellan betydelse och uttryck som någonting 
skiktat, stratifierat. Språket, som är det kanske mest konventionaliserade 
resurssystemet, byggs upp av tre lager. Det första, det (diskurs)semantiska, 
har att göra med betydelse. Det andra, det lexikogrammatiska, har att göra 
med vilka ord och grammatiska och syntaktiska resurser som används för att 
klä betydelserna i en språklig form. Det tredje lagret har att göra med språk-
ets uttryck i ljud eller bokstäver (och kommer inte att beröras vidare). Rela-
tionen mellan skikten beskrivs som realisering, på så sätt att semantik rea-
liseras lexikogrammatiskt och lexikogrammatik realiseras fonologiskt/grafo-
logisk.33 Inget av skikten skall ses som primärt; tvärtom är de likvärdiga på 
så sätt att de påverkar varandra ömsesidigt. Semantiken påverkar den språk-
liga formen, men den språkliga formen påverkar också betydelsen. Man räk-
nar också med att det finns det finns kongruenta (mer typiska eller grund-
läggande) realiseringar av betydelser, t.ex. verb för processer, men att reali-
seringar också kan vara metaforiska. Exempelvis kan substantiv realisera 
processer genom nominaliseringar av verb. 

Överensstämmelsen mellan semantisk betydelse och uttryckssätt är 
emellertid aldrig fullständig. I enlighet med den sociosemitiska grundtanken 
att tecken är motiverade kan man beskriva grundprincipen som maximal 
ändamålsenlighet, vilket innebär att vi väljer det uttryckssätt som bäst fångar 
den aktuella semantiska betydelsen. Detta medför dock att uttryckssättet 
också bidrar med bibetydelser i form av sin användningshistoria. Dessa 
bibetydelser realiseras vid läsningen. Själva den lexikogrammatiska realiser-
ingen påverkar alltså också betydelsen. 

Betydelseskapandet är alltså begränsat och delvis styrt av de tillgängliga 
resurserna. Dock är möjligheterna aldrig obegränsade. Vi begränsas av 
resursernas konventionella sida, och detta gör att även om betydelseskap-
andet alltid är socialt situerat finns en stabilitet. Även om nyskapande och 
förändring av resurserna alltid är möjligt leder det t.ex. med stor sannolikhet 
till att budskapet blir obegripligt om man använda ett ord på ett helt 
nyskapande sätt. 

                                                      
33 Det har diskuterats om stratifieringen är relevant även för andra semiotiska resurser, t.ex. 
bilder. Dock är det tvivelaktigt om man kan tala om en förenande grammatisk nivå mellan 
betydelse och tecken (se Machin 2007). Detta har ingen avgörande betydelse för min under-
sökning, men jag kommer att tala om att betydelser även kan realiseras i bild. 
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Sociala konventioner finns i betydelseskapandet överlagrade på olika 
nivåer. Mer eller mindre starka konventioner och normer som styr texters 
utformning kan man beskriva med begreppen textnorm och genre. Dessa 
fungerar i princip på samma sätt som språknormer. Å ena sidan är text-
normerna (på samma sätt som andra semiotiska resurser enligt ett sociosemi-
otiskt synsätt) till sitt ursprung är funktionella: de uppstår som lösningar på 
ett visst kommunikativt problem, och om det kommunikativa problemet åter-
kommer kan lösningen rutiniseras och konventionaliseras. Å andra sidan på-
verkar textnormerna vad som ses som funktionellt – finns det etablerade 
textnormer som följs uppfattas texten som funktionell. Därmed kan text-
normer verka konserverande och återhållande på förändring, och de kan 
också styra vilka betydelser som egentligen kan realiseras i texter.34 En genre 
kan sägas utgöra en varaktig uppsättning textnormer som kan knytas till en 
grupp texter. En genre är alltså enligt ett sådant synsätt inte bara ett knippe 
typiska språkdrag utan ett socialt fenomen. Ett sådant synsätt har samman-
fattats av Per Ledin (1995, 1996).35 En utgångspunkt här är att en genre har 
sin grundläggande förankring i sociala processer, dels genom att genren 
kopplar texter till en återkommande social process där människor samhand-
lar genom texten, dels genom att den går att koppla till en (eller flera) dis-
kursgemenskaper. Detta har t.ex. diskuterats av Swales (1990) för den veten-
skapliga artikeln. Ett annat genredrag är namngivning: en genre urskiljs typ-
iskt som en relevant enhet som ges ett namn av dess brukare. Ledin be-
skriver hur den sociala processen förbinds med textnormer eller konven-
tioner: 

när en social process blir så viktig i samhället att den regelbundet återkom-
mer, börjar de texter som används att ses som typiska för processen. Ofta får 
texterna och processen samma beteckning – en genre uppstår. Eftersom text-
erna återkommer uppstår språkliga regelbundenheter som blir till konven-
tioner. Konventionerna kan med tiden komma att ses som typiska för texten 
snarare än den sociala processen. (Ledin 1996:30) 

Det drivande i genrens uppkomst är alltså den sociala processen, medan text-
normerna i form av förväntningar om regelbundenheter sekundärt uppstår 
genom att funktionella lösningar på återkommande problem konventionali-
seras, och sedan i sin tur kan verka konserverande på textutformningen. Sett 
på detta sätt är genre ett fenomen som måste belysas både genom analys av 
texten och genom analys av sammanhanget. Av detta skäl har jag i denna 
undersökning inte någon ambition att ge något slutligt svar om de böcker jag 
                                                      
34 Jag hämtar begreppet textnorm från Kjell Lars Berge (1990, 1991 m.fl.), men detta begrepp 
har också tagits upp av och utvecklats andra forskare (t.ex. Ledin 1997, Vagle 2002; se också 
Ledin 1996). 
35 Denna genresyn, som knyter genrer till hela texter, bottnar i främst i en amerikansk tradi-
tion (t.ex. Miller 1984, Swales 1990). Inom sociosemiotisk tradition motsvarar det närmast 
det som har kallats macrogenre (Martin & Rose 2003), medan beteckningen genre här reser-
veras för mindre enheter (se t.ex. Martin 1997, Martin & Rose under utg.). 
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undersöker bildar en genre eller inte. (Se dock 4.6 för en diskussion.) Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att regelbundenheter även på textnivå kan vara 
knutna till normer och konventioner. 

3.1.4 Modelläsningen 
Texter ses i denna undersökning alltså alltid som ett led i en interaktion mel-
lan en sändare och en mottagare, en interaktion som är medierad genom 
texten och dess språkliga, visuella och materiella sidor. Texten och de resur-
ser som instantieras i den både möjliggör och begränsar denna interaktion. 
För denna interaktion kan textens materiella, visuella och språkliga utform-
ning genom de konventioner som är knutna till de instantierade resurserna 
vara mer eller mindre tydligt formande. Det rör sig förstås aldrig om någon 
absolut styrning, men textens utformning ger ledtrådar till hur texten skall 
förstås som objekt för läsning. Även om texter alltid kan göras meningsfulla 
även på andra sätt än de som avsändaren föreställt sig finns det alltid gränser 
för vad som är en rimlig tolkning. Betydelsepotentialen är begränsad av kon-
ventionerna. Alla möjliga läsningar är inte likvärdiga. Några av dem kom-
mer i någon mening att vara ”fel” eller icke-kanoniska, om de bryter mot 
rimliga antaganden om vad som varit avsändarens avsikt och mot de normer 
som aktualiserats. 

Samtidigt kan texter genom sin utformning förutsätta aktiva val för att ge 
en meningsfull tolkning. Texter kan alltså vara formande genom att inte 
styra. Ett exempel rör läsvägen genom vissa texter. När de elektroniskt 
lagrade hypertexterna under senare år blivit allt fler har en teoretisk be-
greppsapparat för att beskriva även icke-linjära texters struktur och inre sam-
manhållning utvecklats. Ett centralt begrepp har varit hypertext, ett annat 
multisekventialitet, och här kommer dessa att betraktas som synonyma.36 När 
man talar om en hypertext eller multisekventiell text menar man att texten 
byggs upp av visuellt (kanske även materiellt) åtskilda semiotiska element 
som har en relation till varandra. Typiskt har man tänkt sig en webbplats där 
hundratals eller tusentals sidor binds samman som i ett nät (jfr Gunder 
2001). Sådana utpräglat multisekventiella texter tvingar ofta läsaren att göra 
ett aktivt val för att skapa en läsväg. Som framgick av 1.3 är dock redan 
många papperstexter är multisekventiella. Oftast tänker man då på den upp-
delning som görs genom layouten, men även materiellt finns en multisekven-
tialitet genom att varje sida i en bok eller en broschyr bildar en materiellt 

                                                      
36 Detta är inte självklart då olika definitioner av hypertext är i svang. Jag ansluter mig till en 
syn som innebär att varje multisekventiell text utgör en hypertext (jfr Gunder 2001). Andra 
beskrivningar av hypertext (t.ex. Engebretsen 2000) tar t.ex. fasta på att en hypertext måste 
vara digitalt lagrad (se även Karlsson & Ledin 2000). – Termerna multisekventiell och multi-
sekventialitet är etablerad inom multimodalitetsforskningen. Jag vill dock understryka att 
sekventialitet här enbart beskriver egenskapen att ha en linjär struktur, inte en uppbyggnad av 
specifika typer av sekvenser av det slag som kommer att beröras i 5.2. 
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åtskild enhet.37 Detta innebär att praktiskt taget alla papperstexter i vår kul-
tursfär (utom vissa mycket korta) är i någon multisekventiella. I vilken mån 
dessa erbjuder en kanonisk läsväg eller inte varierar. Ibland, men inte alltid, 
förväntas sidorna läsas i en viss ordning. En brödtext uppdelad i stycken 
skall typiskt läsas från början, stycke för stycke, men finns det olika element 
på en sida är det inte säkert att de är kodade för att läsas i en viss följd. Det 
avgörande är hur relationen mellan elementen skapas, och även i en multise-
kventiell text kan en linjär kanonisk läsordning mellan elementen etableras. 

I detta fall kan man alltså se att texter formar eller inte formar läsningen, 
men detta är även möjligt på många andra sätt också. I parallellitet med den 
modelläsare som Eco talar om kan man tala om en modelläsning, det eller de 
textbruk eller läsbeteenden som texten genom sin utformning bäddar för och 
gör naturliga. Begreppet har mig veterligen inte tidigare använts, men här 
förefaller det vara motiverat att pröva. Jag vill se detta som ett mycket öppet 
begrepp som sammanfattar olika sätt att mer eller mindre tydligt i en text 
erbjuda en gynnad läsning. Det är rimligt att tro att modelläsningen kan se 
mycket olikartad ut, och att vissa texter har en entydig kanonisk läsning 
inskriven i sig medan andra förutsätter en medskapande läsare. Jag vill dock 
understryka att jag inte ser detta begrepp som tillräckligt teoretiskt utvecklat 
för att ensamt kunna läggas till grund för en operationalisering. Dock 
fungerar det här som ett slags samlande begrepp för de tolkningar som min 
undersökning ger. 

3.2 Metodöversikt 
Det material som här studeras är en form av kommunikation med stor fysisk 
distans mellan författaren och läsaren; de är inte delar av samma fysiska 
situation men förenas i en kommunikationssituation som texten bidrar till att 
forma. Det rör sig också om texter som inte i sig är tätt knutna till vissa, 
typifierade situationer, utan tvärtom kan antas ha varit avsedda att vara 
funktionella i olika situationer med olika förutsättningar. 

De aspekter av texten jag undersöker kan alla på något sätt belysa textens 
principiella potential att forma textbruket, det jag ovan talade om som 
modelläsningen. Det handlar då också om sådant principiellt kan antas kunna 
belysa texternas avsedda roll i kunskapshanteringen i vidare bemärkelse. Jag 
ser visserligen inte kunskap som något som objektivt finns i texter, utan som 
något som uppstår (eller realiseras) först när någon läser eller använder 
texten i ett sammanhang. Dock är det relevant att ändå tala om kunskaps-

                                                      
37 Redan en text där det förekommer styckeindelning som bryter upp den linjära skriften i 
åtskilda enheter kan ses som minimalt multisekventiell då den erbjuder visuella ingångar och 
utgångar i texten (jfr Karlsson & Ledin 2000). Mer utpräglat multisekventiella är texter där 
det förekommer bilder, tabeller, textrutor och andra typer av visuellt avgränsade semiotiska 
element som inte utgör brödtext. 
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hantering då det är frågan om texter som i någon mening är avsedda att 
fungera som källor till kunskaper. 

Den syn på text och kommunikation som här har skisserats motiverar ett 
brett undersökningsperspektiv och en sammansatt metod som kan belysa 
olika sidor av modelläsningen. Av detta skäl har undersökningen fler olika 
delar. Den första delen syftar till att belysa vilka läsmål och vilka kunskaps-
intressen som framställs som naturliga utifrån textens utformning. Den andra 
delen tar fasta på texterna som materiella och semiotiska strukturer i mötet 
med en medskapande läsare för att diskutera hur texten möjliggör och inbju-
der till en viss materiell användning och en viss läsning – linjär läsning, sök-
läsning etc. – genom den läsväg som erbjuds och de möjligheter att få över-
blick över texten som ges. Den tredje delen, som berör läsarrollen, är snarast 
diskursanalytisk och rör hur texten erbjuder läsaren att inta vissa läsarroller 
och därmed inta ett visst förhållningssätt till texten. 

Här ges en översikt över de tre delarna av undersökningen. I anslutning 
till redovisningen av resultaten i kapitel 5–7 beskrivs undersökningsmetod-
erna mer utförligt. 

3.2.1 Undersökning av kunskapsorganisation 
Den första delen av undersökningen tar fasta på dels de ämnesmässiga 
(tematiska) ingångar i texten som erbjuds, dels de texttypsmönster som 
bygger upp texten. Syftet är att visa vilka läsmål och vilka kunskapsintressen 
som framställs som naturliga utifrån textens utformning. Det rör hur textens 
betydelsepotential, särskilt den ideationella sidan av den, aktualiserar vissa 
syften med läsningen. Det kan t.ex. handla om direkt eller indirekt hand-
lingsinriktning – att läsa för att göra eller läsa för att veta.38 

Redan valet av titel på boken är intressant. Detta kan säga något om hur 
texterna framställs som avgränsade och individualiserade enheter och vilket 
tema de etablerar, och därmed vad som framställs som naturlig och relevant 
ingångspunkt i texten. Det är av samma skäl relevant att urskilja vad som 
framställs som övergripande teman även inom texterna. 

Det är också naturligt att väga in sådana explicita uttalanden som visar på 
synen på kunskap och lärande då dessa kan ses som uttalade signaler om 
vilka lässyften som är relevanta och hur man skall se på kunskapsspridning 
och kunskapsinhämtande. Dock är den huvudsakliga metoden för att under-
söka naturliga lässyften en närläsning som identifierar regelbundenheter och 

                                                      
38 Jag vill understryka att jag utgår från textens orientering mot tillämpbarhet, inte utifrån 
verklig tillämpbarhet. Det betyder t.ex. att jag inte kommer att bedöma i vilken mån de råd 
som ges verkligen skulle leda till ett lyckat resultat (något som man i flera fall har starka skäl 
att betvivla). För en av de böcker jag studerar, Mollet 1651, finns dock en utförlig kommentar 
som även i vissa fall värderar rekommendationerna och jag hänvisar till den. Se t.ex. för en 
värdering av okuleringsbeskrivningen Lundquist 2007b:82 och för en värdering av anvis-
ningen om morotsodling Lundquist 2007c:96. 
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återkommande drag i framställningens organisation på lokalt plan (avsnitts-, 
stycke-, sats- och ordnivå). Förutom tematiska mönster är det relevant att se 
på den språkliga och visuella formen för att urskilja och beskriva regel-
bundenheter och knyta samman funktion och form (betydelse och realiser-
ing) både på satsnivån och på textnivå. 

Ett användbart redskap för detta utgör den beskrivning av texttyper – eller 
sekvenser – som den fransk-schweiziske textlingvisten Jean-Michel Adam 
(2001; första upplagan 1992) föreslår, och som tidigare använts på svenskan 
av Per Ledin (2000). Den är lämplig då den gör det möjligt att beskriva 
texters heterogenitet utifrån en uppsättning fasta grundtyper.39 

Närläsningen lägger tonvikten vid sekvensmönstren, som ses som funk-
tionella kategorier på diskurssemantisk nivå, men det är också relevant att 
kunna beskriva den lexikogrammatiska realiseringen av sekvensmönstren. 
För språkbeskrivningen använder jag (delar av) den systemisk-funktionella 
lingvistikens kategorier och termer, i huvudsak såsom de presenteras i Per 
Holmbergs och Anna-Malin Karlssons Grammatik med betydelse (2006).40 
Särskilt centrala är de kategorier som är knutna till språkets ideationella 
(experientiella) sida då de berör hur verkligheten representeras och åter-
skapas i diskurs. Den visar bl.a. vilka processer (typiskt realiserade som 
verb) som representeras och hur olika deltagare (t.ex. aktörer knutna till pro-
cesser) ges plats i texten. 

För att beskriva och jämföra bilder och andra visuella representationer an-
vänder jag mig av på motsvarande sätt av den begreppsapparat för visuell 
ideationell analys inom en sociosemiotisk ram som Gunther Kress och Theo 
van Leeuwen har etablerat i flera böcker och uppsatser, främst Reading 
images (2006; första upplagan 1996).41 Även här gäller att det är just idea-
tionell betydelse som är mest relevant. Bildanalysen ansluts också till 
sekvensanalysen. Adam (2001) använder visserligen sekvensanalysen ute-
slutande för språkliga analyser men jag vill pröva om bilder kan fogas in i 
dem med fruktbart resultat. 

Kress & van Leeuwens (2006) beskrivningsapparat är lämplig eftersom 
den möjliggör en mer systematisk, funktionellt grundad jämförelse mellan 
bild och skrift inom sociosemiotikens ramar. Deras ideationella bildanalys 
har vidare stora likheter med ideationell språkanalys – de talar om visuella 
representationer som på många sätt liknar språkliga processer, och till repre-
sentationerna knyts deltagare. Det har visserligen riktats kritik mot Kress & 

                                                      
39 Jfr Ledin 1999 om andra generaliseringar om texttyp eller framställningsform. Se även 
Frandsen 1998 för en kort introduktion till Adams sekvensmodell. 
40 Beskrivningsmodellen utarbetades för engelskan (t.ex. Halliday & Matthiessen 2004) men 
har också tillämpats på skandinaviska språk, särskilt danska, i något olika utföranden (t.ex. 
Andersen m.fl. 2001, Andersen & Smedegaard 2005). 
41 Deras ansats utgör ett begreppssystem snarare än en analysmodell, och anknyter till tidigare 
resonemang och analyser. Särskilt förhåller de sig till Barthes (t.ex. 1977) och Arnheim 
(1971, 1982). 
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van Leeuwens begreppsapparat just på grund av denna likhet som, hävdar 
man, inte tar bilders särart på allvar utan försöker pressa in dem i en språk-
vetenskaplig beskrivning (för en sammanfattning av kritiken, se Machin 
2007, kap. 8). I denna undersökning är dock utgångspunkten språklig – 
studieobjektet är texter som till stor del är språkliga, och frågeställningen rör 
hur bilderna förhåller sig till dessa. På detta sätt skiljer sig min utgångspunkt 
från den vanliga inom bildanalys, där det just är bilden i sig, ofta ett konst-
verk, som normalt sett är utgångspunkten, och som också utgör hela den text 
som skall analyseras. Därför är en språkvetenskapligt färgad analysmodell 
som gör det möjligt att se bilder som en del av en större text snarast en prak-
tisk fördel. Ytterligare en fördel med Kress & van Leeuwens begreppsappa-
rat är att den fångar många olika typer av visuella representationer inom en 
samlad ram – allt från journalistiska reportagebilder och porträttbilder till 
kartor och diagram – och därmed även ger jämförbarhet mellan ganska olika 
bilder inom samma text. 

3.2.2 Undersökning av materialitet, sökbarhet och erbjuden 
läsväg 
Den andra delen av undersökningen tar fasta på de förutsättningar som 
materialiteten ger, om texten är sökbar och om texten gör en viss läsordning 
naturlig eller om läsordningen är öppen. Syftet är att visa vilken användning 
av texten som multimodal artefakt gynnar och framställer som naturlig 
genom sin utformning. Det rör hur texten genom sin materialitet, genom 
särskilda redskap som gör texter sökbara och genom sin visuella och i viss 
mån även språkliga utformning av textkorpusen gör viss användning och 
vissa läsbeteenden naturliga, exempelvis linjär läsning eller sökläsning. 

Vissa bedömningar är enkla att göra. En jämförelse av texternas yttre, 
deras materialitet (format, omfång, inbindning), liksom en inventering av 
sådana språkliga och visuella redskap som gör texterna sökbara (innehålls-
förteckning, register etc.) kan göras på ett relativt okomplicerat sätt, och 
båda kan säga något mycket konkret om hur texten kan användas. Det krävs 
dock en mer utarbetad utgångspunkt för att se hur texterna som strukturer 
erbjuder, möjliggör eller framtvingar linjära eller icke-linjära läsmönster – 
om texterna görs överskådliga, om det finns en kanonisk läsväg genom 
texten eller om den är öppen för olika läsordningar. Det finns ingen utveck-
lad analysmodell som fångar detta, men väl vissa antaganden och tidigare 
iakttagelser som kan ligga till grund för en kartläggning. 

Den aspekt som jag bedömer är relevant att titta på är det som gör texten 
till en sammanhängande och överblickbar struktur, det som kan kallas multi-
modal kohesion och länkning. Utgångspunkten är alltså att alla texter är mer 
eller mindre multimodala (jfr 3.1.1). Även en tryckt text som saknar bilder 
har en visuell och materiell dimension, och dessa kan tas i bruk mer eller 
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mindre systematiskt för att bidra till att göra texten sammanhängande. Sam-
tidigt är ju skriftspråket också i sig är visuellt. Det finns alltså möjligheter att 
simultant använda det visuella och det språkliga för att skapa samband eller 
gränser, t.ex. genom rubriker. 

Genom att iaktta hur texten binds samman kommer jag att dra slutsatser 
om möjligt läsbeteende – om texten görs navigerbar och icke-linjärt läsbar 
genom att in- och utgångar i texten markeras. Ytterst kan iakttagelserna 
knytas till vilken typ av multisekventiell struktur texten bildar. I den multi-
modala kohesionen ingår dock även sådan språklig kohesion som fungerar 
på större avstånd, d.v.s. som inte förutsätter en linjär förbindelse mellan ank-
ringspunkterna. Hit hör också det man inom hypertextteori (t.ex. Gunder 
2001) talar om som länkning, d.v.s. symboliska markeringar som explicit 
binder samman olika element. 

3.2.3 Undersökning av läsarroll 
Den tredje delen av undersökningen tar fasta på hur författarrösten fram-
träder och hur texten erbjuder förhållningssätt i förhållande till texten som 
källa och som text. Syftet är att visa vilken eller vilka läsarroller som er-
bjuds. Det rör närmast gränsen mellan modelläsningen och den läsaridentitet 
som texten erbjuder (en aspekt av modelläsaren). I detta fall rör det sig om 
hur texten erbjuder läsaren ett sätt att förhålla sig till texten genom den 
läsarroll och de förhållningssätt till texten som tillskrivs modelläsaren. 
Utgångspunkten här är att varje text är en iscensatt kommunikationsakt där 
en författare och en läsare möts.42 

Valet av analysmodell är inte självklar – man kan säga att alla inter-
personella betydelser skapar och återskapar en social relation inom texten. 
Många av de begrepp och redskap som utarbetats för att beskriva interper-
sonell betydelse är dock i första hand relevanta på sats- eller ordnivå, varför 
det krävs en modell med potential att göra mer övergripande iakttagelser och 
belysa betydelse på textnivå. Av detta skäl framstår det relativt nyutvecklade 
ramverk för betydelser knutna till evaluering som kallas appraisal theory 
(Martin 2000, Martin 2003, Martin & White 2005, Appraisal homepage 
2008) som ett lämpligt redskap för den språkliga analysen. Denna modell är 
användbar eftersom den kan belysa hur texter iscensätter och erbjuder för-
hållningssätt och läsarroller. Den har också den teoretiska fördelen att den 
för samman den sociosemiotiska traditionen med en dialogistisk Bachtin-tra-
dition, vilket innebär också att det är teoretiskt koherent med mina utgångs-
punkter. Det utgörs av tre delar som studerar dialogicitet, gradering och atti-
tyd. 

                                                      
42 Martin & White (2005) talar ofta om den läsarposition (”reading position”) som en text för-
utsätter. Jag föredrar att tala om läsarroll och förhållningssätt när det handlar om vad texten 
erbjuder. 
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Syftet med analysen är inte att uttömmande beskriva hur evaluering 
används som en resurs i de undersökta böckerna, utan snarare att visa på 
regelbundenheter som kan knytas till hur läsaren erbjuds ett förhållningssätt 
till texten. Jag kommer att tala om regelbundenheterna i termer av ”eva-
luative key” (där key snarast skall förstås som ’tonart’), ett slags evaluativ 
konfiguration eller tonläge hos författarrösten (Martin & White 2005:164). 
Dessa fenomen har nämligen till skillnad från vissa andra språkfenomen 
snarast ett prosodiskt spridningsmönster, vilket innebär att en text kan väntas 
vara mer eller mindre ”mättad” av ett visst fenomen, t.ex. attityd av ett visst 
slag.43 Samvariationsmönster mellan t.ex. olika typer av attityd och dialog-
iska fenomen kan då också beskrivas och knytas till författar- och mottagar-
roller. T.ex. har det beskrivits hur sådana konfigurationer systematiskt kan 
knytas till journalistiska texter med olika funktioner (ledare, reportage etc.). 

Har fenomenen ett sådant spridningsmönster blir en analys mindre bero-
ende av tolkningar i enskilda fall; så många klara fall bör kunna identifieras 
att huvudmönstet blir tydligt även om gränsdragningen i enstaka fall är 
osäker. Ett problem med modellen (liksom för övrigt i stort sett all betyd-
elsebaserad analys) är annars i många fall att en tolkning är avhängig av 
läsarpositionen, som ju är en del av det som skall studeras. Samtidigt är detta 
metodens styrka, eftersom den har potential att fånga något av texters mång-
tydighet och systematiskt beskriva hur texter kan vara öppna för olika läs-
ningar. Därmed blir det mindre intressant att nagla fast en viss etikett på ett 
exempel och mer intressant att diskutera hur och varför det kan läsas på olika 
sätt. 

Någon direkt motsvarighet till appraisal för visuell analys finns inte, och 
torde på grund av modaliteternas inneboende skillnader inte vara möjlig att 
ställa upp (jfr dock Martin 2001 för ett försök). Även här framstår dock de 
redskap och kategorier som Kress & van Leeuwen (2006) erbjuder som rele-
vanta. För interpersonell betydelse erbjuder de kategorier som visar hur en 
betraktare på flera sätt erbjuds ett förhållningssätt till det avbildade. 

3.2.4 Metodkommentar 
I avhandlingen utförs i första hand analyser som tar fasta på funktion och 
betydelse snarare än vissa formella drag. Ett grundläggande problem under-
sökningar med en sådant utgångspunkt är hur tolkningar påverkas av forsk-
arens läsarposition. En teoretisk utgångspunkt har ju varit att texters betyd-
elsepotential alltid realiseras på något olika sätt vid läsning. Detta betyder i 
praktiken att en läsares egna erfarenheter, kunskaper, intressen, förvänt-
ningar och attityder alltid utgör en fond, och påverkar läsningen, och detta 
gäller förstås även den läsare som är forskare. Det leder också till frågan om 
vems läsning det egentligen forskaren skall försöka rekonstruera – vilka mål 
                                                      
43 Enligt Martin & White (2005:17) gäller detta i princip all interpersonell betydelse. 
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och förhållningssätt skall man ta som förmodad utgångspunkt? Ett första 
problem rör alltså forskarens läsning i relation till andra läsningar, och gäller 
alla studier men särskilt sådana med ett historiskt material. Martin & White 
talar om tre grundläggande läsarpositioner, accepterande, motsträvig (”resis-
tant”) eller kritisk (2005:206), och de pekar på att en forskares läsning utgår 
från en kritisk läsarposition. Detta är dock en läsarposition som för många 
typer av texter kan vara ganska oväntad – och så är det antagligen med träd-
gårdshandböckerna. Valet av läsarposition leder naturligt till att olika sidor 
av texten uppmärksammas. T.ex. bör det vara så att en kritisk läsning under 
läsningen bygger upp en förståelse av texten som inte är riktigt densamma 
som den en accepterande läsning skulle bygga upp – dialogen med texten 
under läsningen ser helt enkelt ut på något olika sätt. Detta är ett generellt 
problem i den textanalytiska undersökningen, men när det gäller historiska 
texter saknas möjligheten att jämföra forskarens läsning med faktiska bruk-
ares; det som finns är ju endast själva texten såsom ett spår av kommunika-
tionsprocesser i förfluten tid. Tolkningarna kommer därför att ta fasta på de 
säkra fallen i första hand. Det jag lyfter fram är alltså de mest uppenbara 
iakttagelserna. 

Sådana problem påverkar också tolkningar i enskilda fall genom svårig-
heter att nå intersubjektivt giltiga tolkningar. För att hantera detta har jag 
försökt att systematisera de kvalitativa greppen genom att sätta upp relativt 
strikta metodiska och tolkningsmässiga ramar för närläsningen. Problema-
tiken gör det viktigt att pröva läsningar ur olika tänkbara läsarpositioner. 
Därför har jag återvänt till mina analyser fler gånger och granskat dem, 
liksom prövat dem ur olika vinklar. Vissa analyser har också granskats och 
diskuterats med andra forskare som läst tidigare versioner av avhandlingen. 
En viss osäkerhet kvarstår dock ändå, särskilt som de texter jag analyserar, 
som jag kommer att hävda, ibland inbjuder till att kunna läsas på olika sätt. 
Det gäller särskilt i fråga om evaluativa betydelser knutna till attityd (se kap. 
7). I dessa fall kommer jag snarare att redovisa de dubbla möjliga läsning-
arna än att välja en av läsningarna. Redan de möjliga dubbla läsningarna är 
ju intressant, och att kartlägga dessa är ju en del av målet med min undersök-
ning.  

Ett besläktat problem rör betydelseförändring. Semiotiska resurser och 
normer är situerade i tid och rum. Detta gäller även forskarens tolkning – 
men inte i den tid då texten kom till. Ett konkret exempel rör bedömningen 
av vad som är en naturalistisk, realistisk avbildning (jfr vidare 7.2.4). Enligt 
Kress & van Leeuwen (2006) grundas vår moderna uppfattning om hur en 
sådan bild ser ut i fråga om skärpa, grad av detaljer, färgmättnad etc. på hur 
en bild tagen med en genomsnittlig kamera ser ut eftersom det är detta som 
skapar vår nutida referensram för naturalism. Men hur såg naturalistisk 
realism ut före den moderna kamerateknikens utveckling? Ett gott stycke in 
på 1900-talet måste svartvit återgivning ses som det omarkerade, vilket 
innebär att avsaknad av färg i bilder fram till andra hälften av 1900-talet inte 
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bör tillmätas alltför stor vikt. Sådana problem får lösas vart och ett för sig. 
Frågan om realism i bilder hanteras t.ex. genom en jämförelse med andra, 
samtida bilder som kan antas representera naturalism. 

Det går dock inte att komma ifrån att med denna typ av utpräglat kvali-
tativa metoder är beroende av forskarens blick och position, och en annan 
forskare med andra intressen och förkunskaper hade kunnat nå ett något av-
vikande resultat. Framför allt rör det sig om ett så mångfasetterat material att 
en annan forskare säkert hade valt att lyfta fram delvis andra aspekter än de 
jag har valt att ta sätta i centrum. 
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4 Material 

I detta kapitel introduceras undersökningsmaterialet och urvalsmetoden 
beskrivs. Huvudmaterialet för min studie är 32 svenska handböcker och 
handledningar i trädgårdsodling från perioden 1643–2005. I den tredje 
undersökningsdelen är materialet dock endast sex av böckerna. I vissa fall är 
det också endast delar av böckerna som undersöks. 

4.1 Avgränsningar och urvalsprinciper 
Hur avgränsningen av det potentiellt intressanta materialet och därefter 
urvalet inom det skall göras är inte självklart. Trädgårdslitteraturen ändrar 
över århundradena på flera sätt karaktär, och utbudet blir efter hand enormt. 

I projektbeskrivningen till det svenska Sakprosaprojektet beskrivs hur 
material kan etableras utifrån tre textkarakteriserande aspekter, nämligen 
innehåll, funktion och förpackningsformat (Svensson m.fl. 1996:30), och jag 
har använt alla tre för att avgränsa materialet. Som utgångspunkt för den 
första sovringen har jag ställt upp följande definition, som tar fasta på drag 
som relativt enkelt kan bedömas redan i en urvalsprocess: 

Texten skall 1) vara på svenska, 2) vara tryckt, 3) utgöra en egen materiell 
enhet (bok eller häfte), 4) vara avsedd att erbjuda kunskaper om praktisk träd-
gårdsodling, och 5) rikta sig till en mottagare som inte är expert inom om-
rådet. 

I detta ligger alltså en rad avgränsningar. En första avgränsning rör språket: 
endast svenskspråkiga texter undersöks.44 En andra avgränsning rör mediet: 
texten är tryckt (och på papper), vilket utesluter texter inom andra medier, 
t.ex. radio- och tv-program respektive artiklar, liksom även handskrivna 
texter. Den skall också utgöra en självständig materiell enhet, d.v.s. textens 
gränser skall sammanfalla med förpackningsformatets. Från denna avgräns-
ning gör jag dock vissa avsteg när texter från 1600-talet väljs. Nästa avgräns-
ning handlar om textens funktion och syftet med texten och säger att texten 
skall vara publicerad med avsikten att ge kunskaper om praktisk trädgårds-
odling, i princip att det skall vara handbokslitteratur. Denna avgränsning är 
inte oproblematisk. Texter kan ha flera funktioner och vara skrivna med flera 
syften, och att bedöma funktionen är ju dessutom en del av syftet med min 
                                                      
44 Det finns dock mycket få relevanta texter skrivna på annat språk än svenska för en svensk 
marknad, åtminstone efter 1700. Däremot användes (som framgår av flera studier som refere-
rats i 2.3.3) utländsk litteratur även i Sverige. 
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undersökning. I praktiken är dock avgränsningen sällan svår att göra. Den 
sista avgränsningen rör mottagaren: texten skall inte vara avsedd som kom-
munikation mellan fackmän. Syftet med avgränsningen är att sortera ut läro-
böcker och kurslitteratur. För äldre tid (och kanske ibland ännu under 1900-
talet) är det dock svårt att avgränsa den avsedda mottagargruppen, eftersom 
det tycks ha varit naturligt att vända sig till en relativt brett definierad mot-
tagargrupp, inklusive trädgårdsmästare (ibland, som det tycks, med träd-
gårdsmästare som den främsta målgruppen). Professionella odlare hade dock 
inte nödvändigtvis en särskilt mycket högre kunskapsnivå än en duktig ama-
tör. Dessutom är det ofta svårt att bedöma den avsedda målgruppen, då 
många böcker är otydliga på den punkten och det också kan finnas anledning 
att ibland misstro uppgifterna.45 Det är därför inte självklart att denna 
avgränsning går att upprätthålla för hela den studerade perioden 

Trots dessa avgränsningar blir det tänkbara materialet alltför omfattande. 
Därför måste ytterligare en hård sovring ske för att etablera ett material som 
består av ett hanterligt antal skrifter. Den görs på mer kvalitativa grunder 
utifrån tre principer. Den första principen innebär att i första hand sådana 
texter som förefaller ha varit betydelsefulla i sin samtid undersöks. Detta är 
förstås svårt att avgöra, men det kan framgå av att boken citeras eller om-
nämns i andra böcker eller andra källor. Vissa texter framhålls också i senare 
forskning som särskilt centrala för vissa tider. Den andra principen är besläk-
tad och innebär att i första hand böcker som ges ut i flera upplagor under-
söks. En tanke bakom detta är att böcker som har tryckts i flera upplagor, 
kanske beroende på stor efterfrågan, troligen anslöt väl till sin tids krav och 
därför i någon mening är goda representanter för sin tid. En annan tanke är 
att det i första hand är motiverat att undersöka de mest allmänspridda böck-
erna, vilket i brist på andra måttstockar grovt kan antas hänga samman med 
antalet upplagor.46 (När det gäller böcker med flera upplagor väljer jag alltid 
första upplagan för min undersökning. Någon jämförelse mellan olika upp-
lagor görs normalt inte.) Den tredje principen innebär att böcker med större 
innehållslig bredd ges företräde. Att i första hand välja ut breda böcker kan 
motiveras med att detta ökar jämförbarheten mellan texter, inte minst över 
tid, och att dessa i någon mening har en likartad funktion att utgöra grund-
läggande litteratur på området. Denna princip har i synnerhet kommit till 
bruk för urvalet under 1900-talet. För den äldre litteraturen (före 1850) har 
denna princip naturligt tillämpats genom att jag (med något undantag) valt 
litteratur som fått huvudklassificeringen ”Trädgårdsskötsel” och placerats i 
underavdelningen ”Skrifter av allmänt innehåll” respektive ”Allmänt” i 
Hebbes bibliografier (1939, 1945). 
                                                      
45 Att i undertitel eller förord vända sig till en bredare målgrupp än den egentligen avsedda 
primära målgruppen kan vara ett led i marknadsföringen av boken, genom att det framställer 
boken som relevant för fler. 
46 En möjlig felkälla här är naturligtvis att upplagor kan vara små eller stora. Någon syste-
matisk efterforskning av upplagetal har av tidsskäl inte varit möjlig att göra. 
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4.2 Redskap för urval 
För tiden fram till 1930 finns specifika bibliografiska källor för trädgårds-
litteraturen. För mitt bibliografiska arbete har jag i första hand använt 
Henning Halldors ambitiösa men inte fullt ut systematiska förteckning över 
litteratur på trädgårdsområdet fram till 1930 (Halldor 1935), då denna dels 
har den största tidstäckningen, dels är den mest överskådliga av tillgängliga 
bibliografier. För kompletteringar har jag rådfrågat Per Magnus Hebbes för-
teckningar (1939, 1945) över den svenskspråkiga jordbrukslitteraturen från 
perioden fram till 1800 respektive från perioden 1800–1850, där trädgårds-
litteraturen utgör en underavdelning. Graden av fullständighet i Halldors och 
Hebbes förteckningar är svår att bedöma; Halldor avsäger sig uttryckligen 
anspråk på fullständighet, vilket han inte heller anser ligga inom möjlighet-
ens gräns (Halldor 1935:435). 

För senare perioder är man främst hänvisad till bibliotekskataloger och 
bibliografiska databaser. Detta har inneburit en rad svårigheter då flera av 
dessa för delar av perioden inte möjliggör systematisk sökning. 

Den huvudsakliga källan för bibliografisk information om trädgårdslitte-
ratur efter 1930 har varit bibliotekskataloger från Kungliga biblioteket (KB). 
För tiden fram till 1955 har den viktigaste källan varit KB:s manuella kata-
log ”Lappkatalogen för litteratur tryckt t.o.m. 1955”, även kallad ”Plåten”, 
där ”Trädgårdsskötsel” är ett av ämnesorden i den systematiska delen. Den 
är visserligen inte en allmän bibliografi utan just en katalog över KB:s sam-
lingar, men är ändå förhållandevis fullständig eftersom även böcker som 
saknas i KB:s samlingar ibland förtecknas. 

För perioden 1956–1986 är tillgången till källor sämre. En viktig källa har 
varit KB:s manuella katalog ”Kortkatalogen för litteratur tryckt 1956–1986”, 
som dock enbart är alfabetiskt ordnad efter författarnamn; det har alltså inte 
varit möjligt att söka efter ämnesord. Den del av katalogen som omfattar 
uppslagsord på A–Gard var vid en huvudsökning (15 augusti 2007) i sin 
helhet inlagd i de digitala katalogerna Libris och Regina, varför sökningar 
för perioden 1956–1986 också har gjorts i Libris. 

Även för perioden efter 1986 är källäget komplicerat. Här användes den 
digitala katalogen Libris, KB:s nationella biblioteksdatabassystem som om-
fattar samlingarna på KB, universitets- och högskolebiblioteken och ett antal 
institutioner och akademier.47 Här finns i princip alla svenska titlar utgivna 
efter 1986, de flesta titlar från perioden 1956–1986 och många titlar fram till 
1955. För posterna i Libris finns ibland klassning efter ämnesord och biblio-
tekskod gjord. Vid sökningar visar det sig dock att träffsäkerheten vid sök-
ning på ämnesord (”trädgårdsodling”, ”trädgårdsskötsel” e.d.) är dålig efter-
som ämnesord för många böcker inte har registrerats. Därför har sökningen 
                                                      
47 Libris hade under en del av den aktuella perioden två parallella gränssnitt, dels ett äldre 
(Libris på <http://www.libris.kb.se>) som upphörde under 2008, dels från 2007 ett nyare 
(Libris beta på <http://beta.libris.kb.se>, senare endast Libris på <http://libris.kb.se>). 
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huvudsakligen gjorts utifrån bibliotekskod (”Qe”), vilket tycks ge bättre 
träffsäkerhet (om än samtidigt en stor mängd irrelevanta träffar). Dock sak-
nas ju en stor del av litteraturen före 1986 i databasen, vilket gör att delar av 
litteraturen inte har kommit med oavsett hur sökningen gjorts. 

På grund av söksvårigheterna – och bristen på systematisk del i ”Kort-
katalogen för litteratur tryckt 1956–1986” – har urvalsmetoden för perioden 
efter 1956 inte varit så systematisk som önskvärt, särskilt för perioden 1956–
1986 (utom för böcker inom spannet A–Gard). Dessutom är det potentiellt 
intressanta materialet från mitten av 1900-talet och framåt är enormt, vilket 
bidragit till att göra den bibliografiska informationshanteringen tungrodd. 

För sökningar efter jämförelsdata om bl.a. titlar på utländsk trädgårdslitte-
ratur har slutligen även utländska biblioteksdatabaser använts: Koninklijke 
Bibliotheeks ”Digitale Bibliotheek”, Det Kongelige Biblioteks ”REX” och 
British Librarys ”Integrated catalogue”. 

4.3 Huvudmaterialet 
De 32 böcker som valts som huvudmaterial har lika vikt i min analys. Dock 
kommer fler exempel att hämtas ur vissa av dem, nämligen de sex böcker 
som kommer att utgöra huvudmaterialet i den tredje delen av undersök-
ningen (se 4.5). Syftet är att särskilt åskådliggöra dessa sex som exempel. 

I bilaga 1 finns systematiskt uppställda bibliografiska data om de böcker 
som utgör huvudmaterialet. Här förtecknas årtal för första och sista upplagan 
och antalet sidor i dessa, format (i traditionella formatangivelser och i centi-
meter), antal ord per sida samt illustrationer – förekomst, antal och typ – i 
första upplagan (se vidare om dessa uppgifter i 6.1). Uppgifter om upplagor 
hämtas från Halldors sammanställning (1935) och bibliotekskataloger (sök-
ning i KB:s manuella kortkatalog ”Alfabetisk katalog 1956–1986” 15 
augusti 2007, i Libris beta 16 augusti 2007 och i ”Plåten” 21 augusti 2007) 
samt från inspektion av själva böckerna. I uppställningen nämns även even-
tuella övriga intressanta data (i första hand om första upplagan), såsom upp-
gifter om pris, kungligt privilegium (ett slags beviljat upphovsrättsskydd) 
och uppgifter om översättning till andra språk. 

Här kommer huvudmaterialet att introduceras. Uppgiften om författarens 
bakgrund gäller tidpunkten då den aktuella boken gavs ut, eftersom det är 
denna uppgift som boken som socialt fenomen skall bedömas mot. 

4.3.1 1643–1694 
Under 1600-talet gavs mycket lite svenska trädgårdslitteratur ut. Därför 
undersöks även några texter (Een Nyy Träägårdz-Book 1643 och Rålamb 
1690) som inte fullt ut uppfyller materialdefinitionens krav om självständig-
het inom förpackningsformatet (se 4.1). De undersökta böckerna är: 
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1. Een Nyy Träägårdz-Book 1643 = Een Nyy TräägårdzBook/ samman-
dragen aff några trowärdige och förfarne Män/ som här om godh Wett-
skap hafwa/ Alla flijtighe Huushållare samt Trä-Gårdzmästare och 
deras Läredrängiar til Nytta och gangn/ och nu nyligen aff Trycket 
vthgången. 

2. André Mollet 1651: Lustgård. Vthi hwilken innehålles Afrijtningar på 
Trääwärck/ så wäl Parterrer medh Lööfwärck/ Afdeelningar medh Jord/ 
Som Träägårdar och annat slijkt. Såsom och een lijten Beskrifning som 
går an i synnerhet thet/ hwad som kan wara nyttigast och nödigst til 
bemelte Lustgårdz Vpbygning och Plantering/ och hwad som mehr 
länder ther til. 

3. Åke Rålamb 1690: Trägårdz-Book (fullständig rubrik ”HORTICULTURA 
Eller Trägårdz rätta Bruuk Här uthi Swärige”, sidtitel ”Trägårdz-Book”). 

4. Åke Rålamb 1694: Utaf Adelig Öfning Een Handbook/ Som lärer huru 
een Adelsman rätt kan låta bruka een Kiökz-Gård och alla Handgrep till 
at rätt såå plantera alt hwad där uti hörer/ Sampt ett Memorial för en 
Trägårdz-Mästare huru han alla Salater och många slagz Grön-Kåhl 
uhr Kökz-Gården sampt af Willa Fälltet skal weta at Hempta. 

Under 1600-talet var en uttalad kompilattradition förhärskande. Den innebar 
att äldre litteratur – särskilt den antika romerska jordbruks- och trädgårds-
litteraturen, med författare som Columella och Palladius – i flera led om-
arbetades och kompletterades till nya texter. Till denna tradition hör tre av 
böckerna, Een Nyy Träägårdz-Book 1643, Rålamb 1690 och Rålamb 1694. 
Att de av allt att döma är kompilat innebär att de är ett slags fria bearbet-
ningar, troligen av källor på andra språk. Vilka förlagorna är har aldrig ut-
retts, men i Rålamb 1690 finns hänvisningar till ett äldre tyskt verk, Vom 
Garten-Bau av Johann Sigismund Elßholtz, som sannolikt fungerat som en 
av flera förlagor.48 Rålamb 1690 och Rålamb 1694 skiljer sig på vissa 
punkter som pekar mot att delvis olika förlagor använts. Dessa tre böcker be-
handlar alla främst eller enbart nyttoodling. 

Varken Een Nyy Träägårdz-Book 1643 eller Rålamb 1690 är helt själv-
ständiga texter. Een Nyy Träägårdz-Book 1643 utgör en bilaga till 1642 års 
upplaga av Arvid Månssons mycket spridda örta- eller läkebok En myckit 
nyttig Örta-Book (första upplagan 1628).49 Den vänder sig enligt rubriken till 
”Huushållare samt Trä-Gårdzmästare och deras Läredrängiar”. Rålamb 1690 
                                                      
48 En jämförelse mellan dess tredje upplaga från 1684 och Rålamb 1690 visar på systematiska 
likheter i dispositionen och i delar av bildmaterialet, medan t.ex. avsnitten om köksväxter i 
Rålamb 1690 uppenbarligen inte grundar sig på Elßholtz bok. 
49 Årtalsuppgifterna är alltså motsägelsefulla: 1642 för örtaboken men 1643 för trädgårdsbok-
en. Det rör sig dock inte om en tillfällig hopfogning av självständiga skrifter – dels nämns 
trädgårdsboken redan på moderbokens titelsida (där står ”Sampt En Nyy Trägårdz-Book widh 
änden Tilsatt och aff Trycket vthgången”), dels är arknumreringen gemensam för örtaboken 
och trädgårdsboken (enligt notering i KB:s ”Lappkatalogen för litteratur tryckt t.o.m. 1955”). 
Även örtaboken ingår i en kompilattradition (jfr Klemming 1883–86:502–503). 
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utgör en del av det fjortonde häftet av militären och lanthushållaren Åke 
Rålambs (1651–1718) snarast encyklopediska Adelig öfning. Adelig öfning 
skulle sammanfatta den nödvändiga kunskapen för en adelsman i stormakts-
tidens Sverige och var tänkt att omfatta ett tjugotal delhäften, men bara ett 
drygt halvdussin blev verkligen tryckta. Inom Adelig öfning bildar häfte 14, 
som inleds med trädgårdshandledningen (1690:1–72) följt av tre receptsam-
lingar, tillsammans med häfte 13 en lanthushållningsbok eller oeconomia.50 
Rålamb 1694, också den med överrubriken Adelig öfning (men utan häftes-
nummer), är en mindre skrift som beskriver köksträdgårdsodling. Den vän-
der sig även till trädgårdsmästaren. Vissa stycken är identiska med de mot-
svarande i Rålamb 1690, medan många andra är utbytta. 

Ett svenskt verk som ansluter till en internationell praktverkstradition, 
Mollet 1651, ingår också i materialet. Den innehåller både praktiska anvis-
ningar om bl.a. odling av köksväxter och förädling och skötsel av fruktträd 
och anvisningar om hur en anläggning skall se ut, och har som bilaga en stor 
samling mönsterplaner för prydnadsanläggningar. Den är utgiven i en paral-
lellt fransk-, tysk- och svenskspråkig utgåva, där den franska versionen är 
den ursprungliga, medan de tyska och svenska versionerna är översättningar 
(Nisbeth 2007).51 Det förefaller vara ett originalverk av Mollet. 

4.3.2 1722–1808 
Under 1700-talet började den svenska trädgårdslitteraturen bli omfattande, 
även om endast enstaka böcker gavs ut i flera upplagor. De undersökta böck-
erna är: 

5. Johann Ahlich 1722: Den Swenske Lust- Örte- och Trä-gården, Beprydd 
med Blomster/ Köks-Krydder och Örter Samt Fruchtbärande Trän/ som 
wisar huru allahanda wackra Blomster/ såsom Tulipaner/ Narcisser, 
Hyacinther/ Näglikor &c. skola frambringas/ förökas/ och med förstånd 
bewaras för skada och förderf. Hwaruti Och finnes grundelig under-
rättelse/ huru en Köks- Örte- och Krydd-Gård, Wäl skall inrättas/ och 
huru man skall så ut allahanda Frö/ samt plantera och sköta wäxterna 
wäl: Jämte en noga Afhandling, Huru man skall rätt så/ plantera/ göra 
fruchtbärande och fortplanta allahanda Frucht-Trän/ såsom ock rätt wäl 
beskära dem. Hwilket alt medelst långlig erfarenhet är inrättadt effter 
Swerjes Rikes och des Länders Climat och belägenhet, samt til allmänn 
nytta sammanfattadt/ med Kopparstycken beprydt/ och i dags liuset 
utgifwit. 

                                                      
50 Oeconomior eller hushållsböcker utgör en kategori böcker som sammanfattar nyttiga kun-
skaper om lanthushållning (jfr KLNM 7, artikel hushållsbok, spalt 137–139 och Runefelt 
2001). Häfte 13 avhandlar bl.a. allehanda jordbruksfrågor, väder, astronomi, brännvinsbrän-
neri och husdjursläkedom. Ännu ett häfte, vars innehåll är okänt, var avsett att ingå i oecono-
mian. 
51 Jag följer här den svenska. Det rör sig om en originaltrogen översättning. 
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6. Johan Kammecker 1731: En Til sitt kära Fäderneslandz Tienst och Nytta 
utgifwen Trägårdz-Man, Hwarutinnan afhandlas Trä-Gårdars och der 
til hörande Wetenskaper, med åtskillige Plantatier af Trän, som Wal-
nötter, Kastanier, &c. färgegräs som Safflower, Voad, &c. med annat 
som Lacritzer och Saffran &c. Jämte en bifogat Köke-och Krydde-Gård 
Om Allehanda Wäxter huru the böra såås, uti hwad jordmon, teken, Ny 
eller nedan, med mera. Grundat uppå goda Philosophiska Principier och 
sjelfwa Praxin. Och utzirat med skiöna Koppar-Stycken. 

7. Peter Lundberg 1754: Then rätta Swenska Trägårds-Praxis, Eller Kort 
Underrättelse huru Kiöks- Trä- Örte- och Lust-gårdar Tillika med Oran-
gerier samt Humle-gårdar böra anläggas, skiötas och conserveras. 
Hwarjemte följa trenne andra nödiga och nyttiga Beskrifningar. 

8. Engelbert Jörlin 1784–1794: Swenska Trägården I–III. (Häfte I. ”Flora 
Macelli Hortensis [’grönsakstorgets flora’]. Swenska Köks- och Krydde-
Gården. Innehållande alla de förnämsta i Europa brukeliga Kål- Rot- 
Grön- och Krydde-Gårds Matwäxter, Med deras odling och bruk”; II. 
”Swenska FrucktTrägården. Eller Konsten at Så, Plantera och Flytta alla-
handa Fruckt-Trän, samt Oculera och Ympa; alt tydeligen beskrifwit, 
och tillika med Kopparstick wisadt och förestält, at hwem som wil kan 
sjelf lära och göra det samma utan Mästare”; III. Swenska Trägårdens 
Tredje Del, Om Blomstergården”.) 

9. Esaias Fleischer 1795: Conference-Råd Esaias Fleischers Trägårds-Bok. 
10. Carl Ihrström 1808: Försök Till en Practisk Trägårds-Bok, Grundad på 

en säker Theorie. 

De böcker som förefaller ha fått störst genomslag är dels Den Swenske Lust-, 
Örte- och Trä-gården från 1722 av trädgårdsmästaren Johann Ahlich (ca 
1680–1743), dels Then rätta Swenska Trägårds-Praxis från 1754 av träd-
gårdsmästaren Peter Lundberg (1713?–1787). De har båda stor innehållslig 
bredd och berör både prydnads- och nyttoodling. Båda böckerna har drag av 
kompilat, även om författarna inte redovisar detta.52 Detta gäller för övrigt 
den mesta litteraturen, även om det bara ibland framgår vilken källan är. I 
förordet till Kammecker 1731 förklarar författaren, prästen Johan Kam-
mecker, att boken inte grundar sig på hans egna kunskaper utan på dels eng-
elsk litteratur, dels personlig kontakt med erfarna odlare. Det är svårt att pre-
cisera målgruppen för dessa böcker, men kan nog bäst beskrivas som högre 
stånd och – åtminstone för Ahlich 1722 och Lundberg 1754 – trädgårds-
mästare. I Kammecker 1731 antyds att en målgrupp kan vara präster på 
landsbygden. 

Även Jörlin 1784–94, som gavs ut som tre fristående, ganska tunna häften 
om köksväxter, fruktträd respektive blomsterodling är ett uttalat kompilat, 

                                                      
52 Möjligen är Ahlich 1722 även översatt. Författaren var invandrad tysk men några tecken på 
att texten skulle vara skriven av en andraspråksinlärare finns inte. 
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och då utifrån tidigare tysk och svensk, främst vetenskaplig, litteratur. För-
fattaren, Engelbert Jörlin (1733–1810), var utbildad botanist. Serien var av-
sedd att sammanfatta nyttiga kunskaper i litet format för mindre bemedlade 
trädgårdsägare (trädgårdsägare utan egen trädgårdsmästare). Fleischer 1795 
är däremot en omfångsrik handbok: med sina 635 sidor överträffar den allt 
som tidigare getts ut på svenska i omfång, trots att den inte berör blom-
sterodling förutom några utvalda blommor. Den är direkt översatt från ett 
danskt original från 1782 (Forsøg til en Dansk Haugebog) författat av den 
danske amtmannen (motsvarande svensk landshövding) Esaias Fleischer 
(1732–1804), som uppger ha skaffat sina kunskaper genom att läsa litteratur 
och pröva genom försöksodling. Att döma av de tre upplagorna och av hän-
visningar i senare litteratur fick boken ett visst inflytande. Den vänder sig till 
en mellangrupp bland trädgårdsägare. 

Ihrström 1808 utgör första delen av två planerade i vad som var avsett att 
bli en ganska omfattande handbok. Ambitionen var att knyta samman praktik 
och vetenskaplighet. Den inleds med en omfattande genomgång av natur-
vetenskapliga grundsatser, bl.a. kemi, som knyts till odlingsförutsättningar. 
Ett uttalat syfte är att trädgårdsmästare skall ges tillgång till naturveten-
skapens grunder. Den är dock också en traditionell handbok. Författaren, 
Carl Ihrström (1762–1815), var trädgårdsmästare vid Ulriksdals slott. 

4.3.3 1831–1910 
Under 1800-talet och början av 1900-talet ökade utgivningen av trädgårds-
litteratur starkt; redan mot slutet av 1800-talet är den svåröverskådlig. Till-
gängliga bibliografier gör det dock möjligt att göra ett relativt systematiskt 
materialurval grundat i antalet upplagor. De undersökta böckerna är: 

11. Anders Lundström 1831: Handbok i trädgårds-skötseln. (Delar: ”Förra 
Delen. Köks-trädgården och frukt-trädgården”; ”Sednare Delen. Blom-
ster-trädgården och lust-trädgården”.) 

12. Daniel Müller 1848–1853: Trädgårds-skötsel I–III. (Häfte I. ”Trädgårds-
konst. Theoretisk-praktisk anvisning att anlägga och underhålla trädgård-
ar, jemte en tabellarisk sammanställning af park- och fruktträd, buskar 
och blomsterörter, samt anteckningar om dessas höjd, varaktighet, utse-
ende, blomningstid, den jordmån det läge de fordra m. m.”; II. ”Frukt- 
och Köks-trädgården. Trädgårds-skötsel. Frukt-träds uppdragning, föräd-
ling och skötsel, frukt- och grönsakers drifning, samt köksträdgårdens 
vård”; III. ”Trädgårds-skötsel III”.) 

13. Olof Eneroth 1857: Trädgårdsbok för Allmogen. 
14. J.F. Holm 1869: Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och 

blomstervänner I–III. (Häfte I. ”Köksväxtodling. Omfattande anläggning 
och underhållande af köksträdgårdar samt odlingen af de för våra klimat-
iska förhållanden bäst passande köksväxter, bärbuskar och fruktträd”; II. 
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”Blomsterodling i boningsrum, tillika innehållande skötseln af blomster- 
och bladväxter för kalljord hvilka böra öfvervintras inomhus; odling af 
blomsterlökar samt Kalender för blomsterodlare”; III. ”Blomsterodling 
på fritt land. Odling af ett- och fleråriga blomster- och blad-växter, rank- 
och slingerväxter, träd och buskar för grupper, blomsterlökar m. m. 
äfvensom gräsplaners anläggning och underhåll samt kalender för 
blomsterodlare”.) 

15. Erik Lindgren, Axel Pihl, Georg Löwegren & C. Vilh. Hartman 1872–
1884: Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln I–IX. (Häfte I. Erik Lind-
gren: ”Inledning till trädgårdsskötseln, omfattande trädgårdsskötselns 
hufvudgrunder”; II. Lindgren: ”Köksväxtodling. Fullständig anvisning 
till odling af alla både allmännare och sällsyntare köksväxter, såväl på 
kalljord som under glas”; III. Pihl: ”Fruktodling på kalljord”; IV. Pihl: 
”Fruktodling under glas, omfattande skötseln af de för odling i drifhus 
eller kaster vigtigaste fruktträds- och bärbuskarterna, äfvensom odling af 
ananas samt drifning af smultron”; V. Lindgren: ”Trädplantering, omfatt-
ande uppdragning, plantering och skötsel af alla de träd och buskar, som 
anses kunna fortkomma i det fria inom Sverige”; VI. Löwegren: ”Blom-
sterodling på fritt land”; VII. Löwegren & Lindgren: ”Krukväxtodling i 
växthus och boningsrum”; VIII. Lindgren, Pihl & Löwegren: ”Blomster-
drifning under vintern – Törnrosens odling på fritt land – Trädgårdsan-
läggningskonst – Trädgårdskalender”; IX. Hartman: ”(Tilläggshäfte.) 
Växtnomenclatur omfattande de i Sverige vilda och odlade växternas 
släkt- och artnamn samt vanligare botaniska termer, deras betydelse och 
betoning, jämte förklaring af förkortade autorsnamn”.) 

16. Oscar Tamm 1889: Hushållsträdgården. En trädgårdsbok för menige 
man. 

17. Rudolf Abelin 1902: Den mindre trädgården. En bok för täppan och 
torpet. 

18. Gustaf Lind 1910: Småbrukarens trädgårdsbok. Handledning vid sköt-
seln af trädgårdar vid mindre landtbruk och egna hem. 

Flera mycket breda, närmast encyklopediska verk gavs ut under 1800-talet, 
men man börjar också uttalat rikta sig till breda folklager (snarast den 
”agrara offentligheten” (jfr Ledin 1997). Här fanns visserligen föregångare 
under 1700-talet som Jörlin 1784–94 (som vänder sig till trädgårdsägare utan 
egen trädgårdsmästare), men det är inte förrän vid mitten av 1800-talet som 
allmogen, jordbrukarbefolkningen på landet, blir målgrupp. Till denna grupp 
hör Eneroth 1857, Tamm 1889, Abelin 1902 och Lind 1910. De gavs alla ut i 
flera upplagor, och det finns anledning att tro att de också spreds till sin mot-
tagargrupp förhållandevis framgångsrikt. 

Till spridningen av Eneroth 1857 bidrog bl.a. att Lantbruksakademien re-
kommenderade den i en skrivelse till hushållningssällskapen (jfr 2.3.3). 
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Tamm 1889 var det vinnande bidraget i en tävlig anordnad av Patriotiska 
sällskapet, där priset skulle gå till ”det bästa arbetet om enklare trädgårds-
skötsel och fruktodling” (Högberg 1961:227), och Patriotiska sällskapet såg 
också till att sprida den. 2 500 exemplar distribuerades och varje svensk för-
samling fick ett (1961:227). Eneroth 1857 är för övrigt tryckt i fraktur i 
likhet med mycket annan folklig litteratur under 1800-talet. (Övriga böcker 
från 1800-talet är däremot tryckta i antikva.) 

Eneroth 1857 vänder sig, som titeln anger, till den enklare lantbruksbe-
folkningen (allmogen); Tamm 1889 vänder sig enligt undertiteln till ”menige 
man”. Båda utgör tunna volymer med fokus på det mest grundläggande och 
det nyttiga (även om vissa blomsterväxter också berörs). Abelin 1902 och 
Lind 1910 vänder sig också till lantbrukare. De är något mer omfattande än 
Eneroth 1857 och Tamm 1889, men har i stort sett samma inriktning mot det 
nyttiga.53 

Till den encyklopediska traditionen hör Lundström 1831, Müller 1848–53 
och i ännu högre grad Lindgren m.fl. 1872–84. Det rör sig om omfångsrika 
och innehållsligt breda verk. Den sistnämnda utgör med sina totalt 1 728 
sidor den i särklass mest omfångsrika av böckerna i materialet. De saknar 
alla specifika uppgift om avsedd målgrupp, men i förordet till första häftet av 
Lindgren m.fl. 1872–84 anges följande: 

Utan att derföre lemna de allmänna teoretiska grunderna ur sigte, har författ-
aren hufvudsakligen sökt att gifva arbetet en praktisk riktning, hvarigenom 
det bör blifva af gagn för alla som egna sig åt trädgårdsskötsel, på samma 
gång det måhända äfven torde kunna lämpa sig till ledning för undervis-
ningen i trädgårdsskötsel vid våra landtbruksskolor, folkskollärareseminarier 
och folkskolor. (Lindgren m.fl. 1872–84:I:[i]) 

Man vänder sig sannolikt lika mycket till trädgårdsmästare (eller blivande 
trädgårdsmästare) som till välbärgade privatpersoner. Även litteratur för en 
mellangrupp – trädgårdsägare ur borgerskapet skulle man kunna säga – ges 
ut, ofta inom serier med allmännyttiga handböcker i olika ämnen. En av 
dessa, Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomster-
vänner (Holm 1869), har också tagits med i materialet. 

Författarna har i stor omfattning en likartad bakgrund som föreståndare 
för trädgårdar och trädgårdsutbildningar när de författar den aktuella boken.54 
Anders Lundström (1781–1865) var trädgårdsmästare och föreståndare för 
Bergianska trädgårdsskolan i Stockholm, Daniel Müller (1812–1857) bl.a. 
trädgårdsmästare (”gartner”) vid Svenska Trädgårdsföreningen och örta-
gårdsmästare vid Uppsala universitet, Olof Eneroth (1825–1881) inrikes-
sekreterare vid Svenska Trädgårdsföreningen och lärare vid dess elevskola, 
                                                      
53 De är också exempel på att det nu har uppstått kategoriböcker – de har båda systerböcker av 
samma författare vända till andra målgrupper, t.ex. egnahemsägare, kolonister, villaägare etc. 
54 Observera att uppgiften gäller för den tidpunkt då respektive bok gavs ut. T.ex. hade både 
Olof Eneroth och Rudolf Abelin långa karriärer efter 1857 respektive 1902. 
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Erik Lindgren (1828–1911) (medverkande i Lindgren m.fl. 1872–84) träd-
gårdsmästare och lärare vid Lantbruksakademiens experimentalfält, Axel 
Pihl (1838–1927) (medverkande i Lindgren m.fl. 1872–84) lärare vid 
Svenska trädgårdsföreningen, Georg Löwegren (1833–1919) (medverkande i 
Lindgren m.fl. 1872–84) direktör för Göteborgs trädgårdsförenings anlägg-
ning, som också utbildade elever, Rudolf Abelin (1864–1961) föreståndare 
vid Adelsnäs trädgårdsskola och Gustaf Lind (1869–1945) föreståndare och 
direktör vid Experimentalfältet. De enda som inte hör hit är godsägaren och 
lanthushållaren Oscar Tamm, handelsträdgårdsmästaren i Stockholm J.F. 
Holm och C. Vilhelm Hartman (1862–1941) (medverkande i Lindgren m.fl. 
1872–84), som vid tiden var trädgårdsmästare. 

4.3.4 1922–1969 
Under mitten av 1900-talet är utgivningen i praktiken oöverskådlig, och 
bibliografier saknas för senare delen av perioden. Detta gör att material-
urvalet, som i första hand följer antalet upplagor, inte kunnat göras så syste-
matiskt som vore önskvärt. Urvalet har grundats på tillgängliga uppgifter om 
antal upplagor utifrån tillgängliga bibliografier och sökningar i kataloger och 
databaser. De undersökta böckerna är: 

19. Edith Bussler 1922: Hemträdgården. Praktisk handledning för den 
mindre trädgårdens skötsel. 

20. Gunnar Berge 1933: Hemträdgårdens anläggning och skötsel. Handbok 
för trädgårdsamatörer i Jönköpings län. 

21. Nils Dahlmark 1936: Svensk trädgårdsbok. Kort teoretisk och praktisk 
handledning i trädgårdsodling, lämpad för egnahems- och villaägare, 
småbrukare, kolonister m. fl. odlare. 

22. Anton Nilsson 1948: Trädgårdsboken. En handledning i trädgårdens 
plantering och anläggning. 

23. Trädgården som hobby 1953. 
24. Nils Sonesson 1959: Praktisk trädgårdsskötsel. 
25. Sven Gréen 1969: Lilla trädgårdsboken. 

Några decennier in på 1900-talet försvinner böckerna riktade till vissa snävt 
avgränsade målgrupper (som lantmän), och målgrupperna blir bredare, men 
samtidigt begränsad till lekmän – trädgårdsmästare förefaller inte längre vara 
del av målgruppen.55 Samtliga böcker mellan 1920 och 1970 hör till denna 
kategori, även om tonvikten i några ligger tydligare på en viss grupp. Berge 
1933 vänder sig till trädgårdsägare på landsbygden (i första upplagan dess-
                                                      
55 För Gréen 1969 gäller dock att den, enligt baksidestexten, är ”en utmärkt handledning för 
varje enskild trädgårdsägare” men samtidigt tycks vara avsedd att användas i utbildning – den 
är ”direkt anpassad till de nya läroplanerna för trädgårdsundervisningen vid lantbrukets 
skolor”. 
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utom dem i Jönköpings län).56 Nilsson 1948 är särskilt inriktad på nya träd-
gårdar vid egnahem och villor. 

Det rör sig om förhållandevis små och lätthanterliga men ändå relativt 
breda böcker. Fokus förskjuts dock med Nilsson 1948 från nyttoodling som 
det primära, till prydnadsodling; i Nilsson 1948 berörs inte köksväxtodling. I 
dess inledning framställs trädgårdens främsta syfte som avkoppling vid sidan 
av att den ”är uppfostrande och förädlande också genom sin skönhet och den 
glädje blommorna skänker” (1948:11). I de senare berörs visserligen köks-
växter, men det är prydnadsväxterna som betonas. 

Även under denna period har flera av författarna en bakgrund som före-
ståndare för trädgårdsskolor e.d., eller som rena experter. Två av författarna 
var när boken skrevs trädgårdskonsulenter anställda av hushållningssällskap 
för att gynna odlingen i länet, Gunnar Berge (1903–1967) i Jönköpings län 
och Anton Nilsson (1906–1993) i Gävleborgs län. Nils Sonesson (1888–
1986) var pensionerad byrådirektör vid Jordbruksstyrelsen med ansvar för 
trädgårdsfrågor. Sven Gréen (1905–1990) var 1969 rektor för trädgårds-
skolan i Norrköping, och var också känd som en professionell folkbildare 
med ett mycket brett författarskap på trädgårdsområdet och med regelbundna 
framträdande som expert i radio och tv. Bakom Trädgården som hobby 1953 
står ett ganska stort författarkollektiv, alla med någon form av expertbak-
grund, bl.a. trädgårdsarkitekter (bl.a. Sylvia Gibson och Sven A. Hermelin), 
trädgårdskonsulenter och en agronom. Två författare var trädgårdsmästare, 
Edith Bussler (1887–1962) och Nils Dahlmark (1867–1961). 

4.3.5 1979–2005 
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har utgivningen av träd-
gårdslitteratur blivit mycket stor, och den tycks också öka kraftigt. Det 
enorma utbudet tillsammans med bristen på bibliografier och hanterbara 
kataloger har gjort att urvalet även för denna period fått göras mindre syste-
matiskt än önskvärt. Urvalet har grundats på tillgängliga uppgifter om antal 
upplagor och en bedömning av vilka böcker som fått störst genomslag. De 
undersökta böckerna är: 

26. Sven Gréen (huvudredaktör) 1979: Vackrare trädgård. 
27. Gunnel Nyblom-Holmberg (huvudredaktör) 1983: Bonniers stora bok 

om trädgård. 
28. Lars-Eric Samuelsson & Ulf Schenkmanis 1995: Trädgårdarnas ABC. 
29. Karin Berglund (redaktör) 1996: Bonniers stora bok om din trädgård. 

                                                      
56 Senare upplagor av Berge 1933 vänder sig till hela riket, och den blev den kanske mest 
spridda av de svenska trädgårdshandböckerna under mitten av 1900-talet. Från tredje upp-
lagan (1939) justeras namnet till Hemträdgården. Dess anläggning och skötsel, och detta 
namn har den fram till femtonde och sista upplagan 1967. 
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30. Marie Hansson & Björn Hansson (huvudförfattare och huvudredaktörer) 
2005: Allt om trädgård. 

31. Christel Kvant & Inger Palmstierna (huvudförfattare) 2005: Vår träd-
gårdsbok. 

32. Eva Robild 2005: Första trädgården. 

Det finns ett mycket brett utbud av olika typer av trädgårdslitteratur. I mate-
rialet har dock främst valts vad man kan kalla standardverk, eftersom det 
tycks vara dessa som i första hand fungerar som både allmän introduktion till 
området för en mycket bred mottagargrupp och fördjupning. En bok uttalat 
avsedd för nybörjare, Robild 2005, har också tagits med. 

Utmärkande för böckerna från den här tiden är att de vänder sig mer eller 
mindre uttalat till ”alla” privatträdgårdsägare (däremot inte till fackmän). I 
förordet till Nyblom-Holmberg 1983 beskrivs att man i boken försökt samla 
”så mycket som möjligt av vad en trädgårdsodlare behöver veta för att kunna 
förverkliga sina drömmar, alltifrån planeringen och inredningen av träd-
gården till odlandet av träd, buskar, köksväxter, blommor, frukt och bär” 
(1983:4). I Berglund 1996 understryks också att ett syfte är att ”stimulera 
odlarglädjen”: 

När bokstäver och bilder flyger trådlöst genom luften, fortare än blixten, utan 
att vi fattar hur det går till, ger det långsamma arbetet i en trädgård en förhöjd 
livskänsla. Att odla är lust och glädje. Därför finns många avsnitt i den här 
boken som är till för att stimulera odlarglädjen. Men det är också en handbok 
med utförliga råd om hur man gör för att nå sina drömmars mål i trädgården. 
(Berglund 1996:9) 

Författarna är ofta men inte alltid experter av olika slag; många är också 
journalister eller professionella trädgårdsskribenter. Gréen 1979, som är en 
bearbetning av en engelsk bok, är författad eller bearbetad av en lång rad 
professionella på trädgårdsområdet (bl.a. en trädgårdskonsulent, en land-
skapsarkitekt, en trädgårdsskoleadjunkt, en f.d. trädgårdsskolelektor) med 
Sven Gréen (se föregående avsnitt) som huvudredaktör. Gunnel Nyblom-
Holmberg (1897–1992), huvudredaktör för Nyblom-Holmberg 1983, är en 
de första trädgårdsjournalisterna, medan de flesta övriga medverkande är 
experter (bl.a. trädgårdskonsulenter, en landskapsarkitekt, en hortonom och 
en professor vid Alnarp). Ulf Schenkmanis (1934–2004) (bakom Samu-
elsson & Schenkmanis 1995) hör också till journalisterna, medan den andre 
medverkande, Lars-Eric Samuelsson (f. 1921), är trädgårdskonsulent och 
också folkbildare i media, bl.a. i Sveriges radios Trädgårdsdags (tillsammans 
med Schenkmanis). Även Karin Berglund (f. 1937), redaktör och huvudför-
fattare till Berglund 1996, är trädgårdsjournalist, fotograf och författare. I 
övrigt medverkar både experter och professionella författare och journalister. 
Huvudredaktörer och huvudförfattare till Hansson & Hansson 2005 är Marie 
Hansson (f. 1963), trädgårdsskribent och trädgårdshistoriker, och Björn 
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Hansson (f. 1963), fotograf med bakgrund inom biologi, och de övriga med-
verkande är i flera fall både trädgårdsprofessionella och professionella skri-
benter. Även författarna till Kvant & Palmstierna 2005 har växlande bak-
grund. Christel Kvant (f. 1948), är trädgårdsjournalist och författare inom 
trädgårdsområdet, medan Inger Palmstierna (f. 1955) är hortonom som också 
har varit verksam som författare och folkbildare inom trädgårdsområdet. 
Bland övriga medverkande finns också både trädgårdsprofessionella och 
professionella skribenter. Även Eva Robild, författare till Robild 2005, är 
trädgårdsjournalist. 

4.3.6 Kommentar till urvalet 
Materialets representativitet är svår att bedöma och kan ifrågasättas. T.ex. 
torde redan valet att använda upplageantal som urvalsmetod ge en viss sned-
fördelning – den typiska boken under 1800-talet gavs t.ex. antagligen bara ut 
i en upplaga.57 Att etablera ett material som på något meningsfullt sätt kan 
betraktas som representativt i ett helhetsmaterial av denna omfattning och av 
så heterogen typ är dock över huvud taget knappast möjligt utan en grund-
läggande kartläggning av hela textpopulationen i form av en kommenterad 
bibliografi. 

Man kan konstatera att urvalsprinciperna gjort att materialet blivit en mer 
homogen grupp än textpopulationen i stort: genom att jämförbarhet på så 
många punkter som möjligt prioriterats speglas inte den bredd och mångfald 
som finns inom textpopulationen. Den svenska trädgårdslitteraturen omfattar 
ju långt mer än bara handböcker. Det gör då att vissa frågeställningar inte 
går att undersöka, t.ex. om textpopulationen blir mer eller mindre heterogen, 
liksom relationen mellan olika kategorier böcker (eller för den delen rela-
tionen mellan böcker och texter i andra medier). Utifrån materialurvalet kan 
man alltså konstatera att vidare forskning på området med andra avgräns-
ningar och frågeställningar behövs. 

De texter jag jämför är alltså redan lika varandra i många avseenden. Jag 
har prioriterat möjligheten att etablera ett material som i så hög grad som är 
rimligt är funktionellt jämförbart, vilket då gör att mer specifika skillnader 
(och likheter) över tid kan framträda. Ändå är det sannolikt att skillnaderna 
jag hittar kommer att vara just funktionella, t.ex. genom att olika bisyften 
eller sekundära funktioner kommer att vara olika starka. 

4.3.7 Materialet som fysiska texter 
I min undersökning är textens materialitet viktig. Det innebär att det inte är 
oviktigt vilket exemplar av en viss bok jag har undersökt – särskilt när det 
                                                      
57 Lätt att iaktta är t.ex. att etablerade trädgårdsförfattares verk under 1800-talet tenderat att 
ges ut i fler upplagor, vilket gjort att de i högre grad kommit med i min undersökning (jfr 
Nord under utg. b); vilket utslag detta ger i undersökningen är dock omöjligt att veta. 
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gäller böcker från den tid då bokproduktionen var en i hög grad hantverks-
mässig process kan det finnas vissa skillnader mellan olika exemplar. De 
fysiska exemplar av respektive bok som analysen grundar sig på är för äldre 
titlar normalt det exemplar av boken som finns på Kungliga biblioteket 
(KB). De böcker som funnits tillgängliga i handeln eller antikvariskt har jag 
skaffat egna exemplar av. De titlar av vilka jag använt privata exemplar är 
Tamm 1889, Bussler 1922, Nilsson 1948, Trädgården som hobby 1953, 
Sonesson 1959, Gréen 1969, Gréen 1979, Nyblom-Holmberg 1983, Berg-
lund 1996, Hansson & Hansson 2005 och Kvant & Palmstierna 2005.58 För 
Mollet 1651 har jag använt faksimilutgåvan från 2006. För Lindgren m.fl. 
1872–84 har jag vid sidan av KB:s exemplar också använt det exemplar som 
tillhör Karlstads universitetsbibliotek. 

4.4 Delmaterial: utdrag 
I vissa delar av undersökningen analyseras texterna på en ganska detaljerad 
nivå. Här är det nödvändigt att begränsa materialet ytterligare, och därför 
görs dessa undersökningar i första hand på vissa utdrag ur texterna snarare 
än texterna som helhet. Dessa utdrag etableras i första hand innehållsligt, 
d.v.s. utifrån olika teman. Detta görs för att maximera jämförbarheten; ett 
material etablerat med en mer mekanisk metod (t.ex. genom att vissa sidor 
väljs utifrån sidnumren) lämpar sig inte lika väl för en kvalitativ under-
sökning. 

Innehållsligt väljs temana för utdragen för att spegla bredden, även om 
tonvikten ligger på det praktiska. Det betyder att urvalet syftar till att spegla 
både mer vardagliga och mer exklusiva trädgårdsaktiviteter, t.ex. odling av 
både vardagliga och av mer exklusiva växter och både enkla och komplexa 
teknologier, om båda delarna tas upp. På detta sätt blir urvalet en del av 
undersökningen. Jag väljer också, om möjligt, teman som kan antas vara mer 
respektive mindre lätta att beskriva i text. Sådana tillvägagångssätt som 
kräver specifika komplexa handgrepp eller annat som typiskt hör till den 
”tysta” kunskapen är exempel på sådant som kan antas vara svårare att fånga 
i text. 

Grundurvalet omfattar framställning om följande teman: 

− lättodlad köksväxt, normalt morot 
− mer svårodlad köksväxt: gurka och/eller melon 
− förädlingsteknik för fruktträd (okulering, ympning) 
− beskärning av fruktträd (i första hand för att gynna fruktsättning) 
− någon eller några prydnadsväxter med olika förutsättningar, i första hand 

tulpan och pion 
                                                      
58 För Tamm 1889, Bussler 1922, Nilsson 1948, Trädgården som hobby 1953, Sonesson 1959 
och Gréen 1969 har även KB:s exemplar använts. 
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− anläggning av gångar eller markläggning 
− beskrivning av principer för vattning 
− beskrivning av exempelträdgård eller trädgårdsreportage 
− kalendarisk framställning om göromål i trädgården (i trädgårdskalender), 

i första hand för månaden juni. 

Alla dessa teman berörs inte i alla böckerna. Vilka utdragen ur respektive 
bok är framgår av uppställningen i bilaga 2. 

Jag har alltså tagit fasta på sådana teman som återkommer och gör det 
möjligt att jämföra. Allt som finns att hitta i dessa böcker fångar utdragen 
därför inte. De fångar t.ex. inte de populärvetenskapliga inslag som finns i 
vissa av böckerna, där det t.ex. kan förklaras hur växters fysiologi ser ut. Det 
fångar inte heller t.ex. de recept som finns i slutet av Abelin 1902 eller de 
mångordiga förord som finns i vissa av de äldre böckerna (Ahlich 1722, 
Kammecker 1731). Därför vill jag understryka att de resultat där materialet 
utgörs av utdragen inte har anspråk på att vara generaliserbara till hela 
böckerna, och gör att böckerna sinsemellan framstår som mer homogena än 
de är. Temana för utdragen är dock valda för att spegla sådana områden som 
är väsentliga under olika tider, och drag som utifrån en mer översiktligt 
granskning är talande för större delar av de undersökta böckerna. 

4.5 Delmaterial: sex böcker 
För undersökningen av läsarrollen görs ännu en insnävning av materialet då 
detta är en mycket tidskrävande analys. I denna analyseras sex av böckerna, 
och inom dem främst utdragen. Urvalet görs utifrån resultatet från de andra 
undersökningarna och avsikten är att välja några skrifter som i vissa avseen-
den är särskilt centrala. De sex böcker som valts är de följande: 

1. Åke Rålamb 1690: Trägårdz-Book. 
2. Engelbert Jörlin 1784–94: Swenska Trägården I–III. 
3. Olof Eneroth 1857: Trädgårdsbok för Allmogen. 
4. Erik Lindgren m.fl. 1872–84: Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln I–

IX. 
5. Trädgården som hobby 1953. 
6. Karin Berglund (redaktör) 1996: Bonniers stora bok om din trädgård.  

Nedslagen görs alltså med vissa mellanrum; för mitten av 1800-talet 
förefaller det dock motiverat att ta med böcker ur olika kategorier, både den 
folkliga Eneroth 1857 och den mer encyklopediska Lindgren m.fl. 1872–84. 
En tanke i urvalet har också varit att i någon mån välja böcker som i fråga 
om syfte och mottagare kan fungera som representanter för sin tid: Rålamb 
1690 som utgör praktisk handbokslitteratur för välbärgade mottagare, Jörlin 
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1784–94 som är ett tidigt exempel på att man vänder sig till en enklare 
målgrupper och samtidigt har ambitionen att ge grunderna, Eneroth 1857 
som är den första boken för allmoge i materialet, Lindgren m.fl. 1872–84 
som närmast utgör kulminationen av en encyklopedisk tradition, Trädgården 
som hobby 1953 som är en av de handfasta böckerna från mitten av 1900-
talet och Berglund 1996 som är ett av standardverken för både nytta och nöje 
runt år 2000.59 

4.6 Böckernas genrestatus – en exkurs 
Jag fastslog i 3.1.3 att jag inte har ambitionen att avgöra om böckerna bildar 
en genre eller inte. Åtminstone om man har en mer social genreförståelse 
(likt den som skisserades när genrebegreppet introducerades i 3.1.3) hade jag 
för att kunna göra detta behövt besvara delvis andra frågor än de jag här har 
lyft fram. För att det skall gå att ta slutlig ställning till om denna grupp texter 
bildar en genre krävs t.ex. mer specifika uppgifter om vilka relevanta gemen-
skaper texterna har skapats och använts inom, liksom om de attityder till 
texterna och till textnormer som rått inom gemenskapen. Några iakttagelser 
utifrån de genrekonstituerande drag som Per Ledin (1995, 1996) ställer upp 
(se 3.1.3) kan dock ändå enkelt göras. 

Ett av dragen är att en genre kopplar texter till en återkommande social 
process där människor samhandlar genom texten. Ser man på detta generellt 
kan man konstatera att redan mitt urval förutsatt någorlunda gemensamma 
sociala processer genom den funktionella avgränsningen till handböcker 
orienterade mot praktiska kunskaper på verksamhetsområdet trädgårds-
odling. Detta är visserligen inte särskilt specifikt, men kanske å andra sidan 
inte så mycket mer diffust än de processer som knyts till de tidningsgenrer 
eller andra genrer (av typen vetenskaplig artikel) som ofta diskuteras. 

Ännu ett genrekonstituerande drag är att en genre är förknippad med 
prototypföreställningar om textutformningen, textnormer. Detta är svårare att 
ta ställning till. Det kan visserligen i viss mån beskrivas genom kartläggning 
av regelbundenheter i utformningen av texter, men detta visar då inte norm-
erna, utan endast spåren av dem. Textnormernas sociala grund gör dessutom 
att brukarnas värderingar av de potentiella normerna också måste göras till 
en del av undersökningen för att man skall kunna avgöra vad som är genre-
specifikt och genrekonstituerande. I detta fall är det svårt att göra; det går 
knappast att komma till ett slutligt svar om textnormerna då brukarna av 

                                                      
59 De valda böckerna är däremot inte i första hand valda för att vara representativa till sitt 
innehåll eller sin utformning (och detta vore knappast heller i alla avseenden möjligt). Tvärt-
om avviker de alla enligt vad som kommer att framkomma på sina egna sätt från mängden, 
Rålamb 1690 t.ex. genom sin påfallande grafiska uppdelning (se 6.3.2.1), Lindgren m.fl. 
1872–84 genom sin omfångsrikedom (se 6.1), Berglund 1996 genom avsnitt med en ovanlig 
användning av narrativ (se 5.2.4.6) o.s.v. 
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naturliga skäl inte är tillgängliga i en historisk studie (mer än för de allra 
nyaste böckerna). 

Det är dessutom oklart vilken gemenskap det egentligen är som skulle äga 
textnormerna och därmed genren. Detta aktualiserar ännu ett genrekriterium, 
att en genre är en del av ett mänskligt samhandlande som kan knytas till en 
(eller flera) diskursgemenskaper. Som framgått av presentationen av materi-
alet ovan bildar dock avsändarna aldrig någon homogen grupp (och i själva 
verket är den mer heterogen än vad som har framgått då urvalsprincipen ten-
derar att gynna böcker av vissa författargruppen). Också målgruppen är 
amorf eller rent av tydligt uppdelad, särskilt under 1800-talet och början av 
1900-talet då det finns skilda böcker för skilda målgrupper.60 Just tanken om 
diskursgemenskapen – den gemenskap som har makt över textgruppen – 
framstår som helt avgörande för en social genresyn, trots att begreppet är 
erkänt problematiskt (jfr t.ex. Frandsen 2001 som diskuterar relationen 
mellan avsändare och mottagare i diskursgemenskaper). I detta fall är det 
oklart hur man över huvud taget skall urskilja en sådan potentiell gemen-
skap. 

Ett sista genrekonstituerande drag är att en genre normalt är namngiven. 
Det är kanske på denna punkt där de handböcker jag undersöker mest har 
drag av genre. Det finns en självklar kandidat till benämning, nämligen 
trä(d)gårdsbok. Detta är visserligen inte en typisk genrebenämning, då 
genrer ofta har namn efter den sociala process de förbinds med (jfr 3.1.3). 
Just denna benämning ingår dock i titeln på en rad av böckerna, och det 
händer också att en bok omnämns i förord eller liknande som just trädgårds-
bok. Benämningen har dessutom sin exakta motsvarighet på flera andra 
språk: danska havebog, norska hagebok, finska puutarhakirja, engelska 
garden book, tyska Gartenbuch och nederländska tuinboek. Emellertid är det 
oklart vilken räckvidd denna benämning har. I dag används benämningen 
trädgårdsbok inte endast för handböcker; den kan beteckna en bred uppsätt-
ning mer eller mindre trädgårdsanknutna skrifter. Det var t.ex. denna 
benämning som användes när Stockholms Gartnersällskap år 2004 instiftade 
utmärkelsen ”Årets trädgårdsbok”, till vilket såväl handböcker som ”inspira-
tionsböcker” och trädgårdshistoriska böcker nomineras (se Stockholms Gart-
nersällskaps hemsida). Iakttagelsen stöds av sökningar i tidningstextkor-
pusar.61 Dock förefaller just handboken vara den mest prototypiska träd-

                                                      
60 En hypotes kunde då vara att böckerna för olika målgrupper skulle skilja sig åt systemat-
iskt. Som kommer att framgå är detta dock inte fallet. 
61 Ett belysande utdrag är ”Liksom många kokböcker riktar sig mest till dem som är mer 
intresserade av idén om matlagning än själva matlagningen, ges det ut mängder av trädgårds-
böcker till dem som mest är intresserade av idén om en trädgård.” (Persson 2002) Ett annat 
återgavs redan i not 1 på sidan 17: ”Trädgårdsböcker kan indelas i handböcker, kulturhistoria 
och trädgårdspornografi.” (Hinnfors 2001) (Sökning i Språkbanken 23 augusti 2005, sökord 
”trädgårdsbok” och ”trädgårdsböcker”, korpus SVD 00, GP 01, GP 02 och GP 03a.) 
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gårdsboken.62 En tidigare kartläggning av ett större antal titlar på trädgårds-
handböcker från perioden 1850–1874 (Nord under utg. b) antyder å andra 
sidan att trädgårdsbok används som benämning endast på vissa kategorier av 
handböcker – de böcker som har trädgårdsbok i titeln är alla vända till den 
agrara offentligheten, medan handböcker för en borgerlig målgrupp benämns 
handbok eller handledning. 

På flera sätt är denna gränsdragningsproblematik typisk – böckerna som 
grupp har vissa drag av genre, men med mycket diffusa gränser. Med andra 
ord blir det svårt att se det som en genre, åtminstone utan understödjande et-
nografiska data. 

Den tvivelaktiga genrestatusen för dock i sig till en slutsats om hur man 
bör se på böckerna. Hade det rört sig om en textgrupp med utpräglade genre-
drag hade detta påverkat tolkningen av analysresultaten, då detta kunde för-
modas hänga samman med starka textnormer, och där genrebunden konven-
tionalitet hade fått vägas in som en viktig förklaringsram. Då det nu rör sig 
om en svagt definierad och diffust avgränsad genre (eller inte någon genre 
alls) kan man knappast räkna med att det skall finnas starka, styrande genre-
normer, utan att de mönster som framträder snarare skall avspegla mer gene-
rella normer för utformning av texter. 

                                                      
62 Detta är motiveringen till att jag valt att använda trädgårdsbok snarare än det mer beskriv-
ande trädgårdshandbok i titeln till avhandlingen. 
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5 Kunskapsorganisation 

Syftet med den första delen av undersökningen är att visa vilka läsmål och 
vilka kunskapsintressen som framställs som naturliga utifrån textens utform-
ning. Undersökningen tar fasta på att en text visserligen alltid är öppen för 
olika läsningar, men att texten är avsedd att vara mer funktionell för vissa 
läsmål och lässyften, och att detta signaleras genom textens utformning som 
därigenom erbjuder en viss läsning som naturlig. Detta kan ses som en 
aspekt av det jag i 3.1.4 talade om som modelläsning. 

I kapitlet beskrivs först hur övergripande tematiseringar etableras genom 
titelval och uppdelning av texten i avdelningar och mindre enheter. Sådana 
övergripande tematiseringar är intressanta eftersom de framställs som det 
som är möjliga ingångspunkter för en läsning. Materialet utgörs av de 32 
texterna (se 4.3); i de delar av undersökningen som berör texterna på lokal 
nivå är det dock endast utdragen ur de 32 böckerna som undersökts (se 4.4 
och bilaga 2). Därefter fokuseras hur framställningen ser ut i fråga om 
språklig och visuell uppbyggnad, särskilt hur organisationen i texttyper 
(sekvenser). Denna analys har gjorts särskilt av fyra grupper av utdrag, som 
kommer att diskuteras eftersom dessa på olika sätt belyser mönster, ten-
denser och samband i materialet.63 De tre första grupperna, exemplen 
morotsodling, handgrepp för trädförädling och beskärning av fruktträd 
(5.2.2–5.2.4), är alla handlingsinriktade, men skiljer sig åt på vissa intres-
santa sätt. I 5.2.4 berörs också uttalade kommentarer om kunskap och lär-
ande i anslutning till beskrivningar om beskärning. Den fjärde gruppen av 
exempel utgörs av inslag som presenterar exempel på trädgårdsanläggningar. 
De är på flera sätt annorlunda. De beskrivs i 5.2.5. 

Resultaten är i huvuddrag följande: Det etableras genomgående tydliga 
övergripande teman som har att göra med verksamheten, vilket gör en sök-
ande, handlingsinriktad läsning naturlig. De fåtaliga metatextuella kommen-
tarerna om kunskap berör särskilt svårigheten att lära ut och ta till sig prak-
tiska kunskaper via skrift. I fråga om naturligt läsmål finns det starka likheter 
mellan böckerna. Det framstår som naturligt att läsa för att söka efter prakt-
iska, tillämpliga kunskaper. I flera av böckerna från senare tid gör dock vissa 
avsnitt ett något annorlunda, mindre praktikorienterat, läsmål naturligt; det 
handlar snarast om att söka ”inspiration” och bilda sin egen smak. Dessa 
avsnitt kan dock läsas på olika sätt. 

                                                      
63 Av de andra utdragen har jag gjort en mer översiktlig analys som inte redovisas. Där fram-
kommer inget som direkt motsäger de resultat som här redovisas. Dock har varje grupp av 
utdrag sina särdrag. Att redovisa alla är av utrymmesskäl omöjligt. 
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5.1 Övergripande tematiseringar 
Mer övergripande tematiseringar bidrar till att skapa en ingång i texten för 
den som möter den. Det tema som etableras framställs alltså som den rele-
vanta ingångspunkten i texten.64 De säger därmed något om vilket kunskaps-
intresse som framställs som relevant och väntat. 

Jag undersöker här språkligt etablerade teman. Teman kan även etableras 
visuellt, men detta görs typiskt sett med betydligt mindre precision. Hur 
bilder används för att etablera teman kommer dock att beröras när det gäller 
tematiseringar på lokalt plan, vilket beskrivs i 5.1.3. Särskilt paratexter av 
olika slag etablerar ett övergripande tema för den följande framställningen. 
De markerar ingången till det semiotiska rum de utgör tröskel till, t.ex. om 
vad avsnittet handlar om (eller t.ex. vem avsnittet riktar sig till; jfr Ledin 
2000), och erbjuder därmed en tolkningsram för den följande framställ-
ningen. Textlingvisterna Gillian Brown och George Yule (1983:139) skriver 
t.ex. om rubriken som en ”particularly powerful thematisation device”. Även 
titeln kan förstås ha en sådan funktion (jfr Genette 1997:76). Både titel och 
rubrik markerar alltså också vad som är relevanta teman för den lojala 
läsaren av texten.  

Här beskrivs först hur tematisering görs genom böckernas respektive 
titlar. Därefter beskrivs hur en övergripande tematisk organisation etableras 
utifrån rubriker på de större avdelningar som respektive bok är uppdelad i. 
Sist beskrivs några mönster i tematiseringarna på lokal nivå. 

5.1.1 Titelval 
Med titel menar jag det som anges på titelsidan eller omslaget av boken och 
som fungerar som en benämning på den.65 Titeln är en viktig paratext genom 
att den på ett sätt fungerar som den första utgångspunkten för läsningen – 
och också på ett ganska konkret sätt som ingångspunkten, eftersom den är en 
del av det mycket konkreta gränssnittet mot omgivningen.66 

De studerade böckernas titlar bidrar alla till att etablera temat för boken – 
de etablerar temat trädgårdsodling på ett eller annat sätt, och etablerar i flera 
fall också bokens funktion som handbok. Titlarna i sin helhet förtecknades i 
4.3 (jfr även källförteckningen). Titlarna på böcker från 1600- och 1700-
talen ser där ut att vara mycket långa, då allt som står på titelsidan tagits  
 
                                                      
64 Sådana teman bidrar också till att skapa textens övergripande innehållsliga kohesion genom 
att skapa betydelseförväntningar. 
65 Jfr Genette 1997, kap. 4, för en diskussion om och problematisering av titeln som före-
teelse. Min definition är delvis anakronistisk; under 1600- och 1700-talet finns inte fixerade 
titlar i mer modern mening. 
66 Titeln har också en namnliknande funktion för att göra det möjligt att referera till texten och 
skilja den från andra texter, genom att den etablerar boken som mer eller mindre självständig 
innehållslig enhet i sitt sammanhang. 
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Tabell 1. Återkommande element i titel eller undertitel (undertitel inom parentes) 

Pekar ut verksamheten Pekar ut verk-
samheten och 
boken 

Pekar ut boken 
 

            Element i titel 
 
 
 
Text 

trä(d)- 
gård e.d. 

trädgårds-
skötsel e.d. 

trä(d)gårdsbok handbok, hand-
ledning e.d. 

bok 

Een Nyy Träägårdz-Book 
1643 

  ×   

Mollet 1651 ×     
Rålamb 1690  (×) ×   
Rålamb 1694 ×   ×  
Ahlich 1722 ×     
Kammecker 1731 (×)     
Lundberg 1754 (×) ×  (×)  
Jörlin 1784–94 ×     
Fleischer 1795   ×   
Ihrström 1808   ×   
Lundström 1831  ×  ×  
Müller 1848–53  ×    
Eneroth 1857   ×   
Holm 1869  ×  ×  
Lindgren m.fl. 1872–84  ×  ×  
Tamm 1889 ×  (×)   
Abelin 1902 ×    (×) 
Lind 1910 (×) (×) × (×)  
Bussler 1922 × (×)  (×)  
Berge 1933 × ×  (×)  
Dahlmark 1936  (×) × (×)  
Nilsson 1948  (×) ×   
Trädgården som hobby 
1953 

×     

Sonesson 1959  ×    
Gréen 1969   ×   
Gréen 1979 ×     
Nyblom-Holmberg 1983 ×    × 
Samuelsson & Schenk-
manis 1995 

×     

Berglund 1996 ×    × 
Hansson & Hansson 2005 ×     
Kvant & Palmstierna 2005   ×   
Robild 2005 ×     
Totalt: i huvudtitel 15 7 10 4 2 
Totalt: i undertitel 3 5 1 5 1 
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med. Detta beror på att konventionen att skilja ut en kort titel då ännu inte 
etablerats, och titeln spårar över i en innehållsbeskrivning.67 I vissa fall 
överensstämmer inte heller det som står på titelbladet med titeln som den 
framträder i sidtiteln.68 I analysen av titeln har jag beaktat båda. För ett par 
verk som består av flera häften är titeln i några fall oklar på grund av den har 
förändrats efter hand som delarna getts ut. Jag följer då den slutgiltiga.69 

I fråga om titelvalen finns det alltså stora likheter mellan böckerna, även 
över tid. I tabell 1 finns en uppställning som visar några av de oftast åter-
kommande elementen, nämligen de som kan sammanfattas som referenser 
till verksamheten (trädgård, trädgårdsodling e.d.) respektive referenser till 
själva bokens funktion (handbok eller liknande).70 Den ofta återkommande 
benämningen trä(d)gårdsbok förenar båda, eftersom det tycks ligga i denna 
benämning att det rör sig om en handbok. Båda grupperna av element är in-
tressanta. Den första etablerar temat, verksamheten, som boken hör till, den 
andra bokens funktion som handbok.71  

Element som etablerar verksamhetsområdet är alltså typerna trä(d)gård, 
trädgårdsskötsel och trä(d)gårdsbok.72 Även det Trägårdz-Man som ingår i 
titeln på Kammecker 1731 bör nog räknas som en sådan referens; själva 
ordet bör nog förstås som ’trädgårdsodlare’ (och används flera gånger i 
boken i just denna betydelse), men fungerar också som en benämning just 
för boken, alltså snarast i likhet med de etiketterande titlarna med trädgårds-
bok, handbok etc. (”En […] utgifwen Trägårdz-Man, Hwarutinnan […]”).73 
Räknas denna med kan man konstatera att något verksamhetsetablerande ele-
ment ingår i titeln till samtliga böcker. 

Element som etablerar bokens funktion omfattar både trädgårdsbok och 
handbok, handledning etc. (Jag för även underrättelse i undertiteln till Lund-
                                                      
67 Det är i förbigående intressant att notera hur samtiden refererade till dessa böcker. I en litte-
raturlista i inledningen till en bok om fruktträdsodling refererar t.ex. Anders Lissander (1768) 
till dem med själva kärnordet: ”Johan Ahlichs Swenska Lust- Örte och Trägård: Trykt 1722”, 
”Directeuren Peter Lundbergs Trägårds-Praxis; andra upplagan” respektive ”Pastor Joh. L. 
Kammeckers Trägård-Man. Trykt 1730” (1768:[xvi]). 
68 I fråga om Rålamb 1690 är sådan instabilitet naturlig; eftersom den endast utgör en del av 
del 14 av Adelig Öfning har den inte någon egentlig titelsida. I stället har den ett slags rubrik 
till själva trädgårdsboken (som är ”HORTICULTURA Eller Trägårdz rätta Bruuk Här uthi Swä-
rige”). I sidtitlarna benämns den i stället ”Trägårdz-Book.”. 
69 De tre delarna i Jörlins Swenska Trägården (Jörlin 1784–94) får i själva verket inte den 
gemensamma övertiteln förrän med den tredje delen. På motsvarande sätt etableras inte över-
titeln Trädgårdsskötsel för Müller 1848–53 förrän i den tredje delen. 
70 Även köksgård etc. räknas hit. 
71 Titlar med ordet trädgårdsbok tycks vara ett specifikt svenskt mönster; brittiska, neder-
ländska eller danska motsvarigheter kommer först senare än de första svenska. 
72 Till kategorin trädgårdsskötsel e.d. har jag fört den alternativa titeln ”HORTICULTURA” på 
Rålamb 1690, då detta är den närmaste latinska motsvarigheten till svenskans trädgårds-
skötsel. 
73 Titeln har paralleller i annan svensk sakprosa, t.ex. Swenska red-dejan eller wälöfwada hus-
hållerskan av Carl Dahlman 1743. Även internationella paralleller finns, som den brittiska 
The practical fruit gardener, being the best and newest method of raising, planting and pru-
ning all sorts of fruit-trees av Stephen Switzer 1724. 
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berg 1754 dit.)74 Sådana finns i titel eller undertitel till totalt 18 av böckerna. 
(I Lind 1910 kombineras rent av två av dem: ”Småbrukarens trädgårdsbok. 
Handledning vid skötseln af trädgårdar vid mindre landtbruk och egna 
hem”.) Benämningen trä(d)gårdsbok är i några fall modifierad genom en 
beskrivning av målgruppen: 

Een Nyy TräägårdzBook/ sammandragen […]/ Alla flijtighe Huushållare 
samt Trä-Gårdzmästare och deras Läredrängiar til Nytta och gangn (Een 
Nyy Träägårdz-Book 1643) 

Trädgårdsbok för Allmogen (Eneroth 1857) 
En trädgårdsbok för menige man (Tamm 1889) 
Småbrukarens trädgårdsbok (Lind 1910) 

När handbok eller handledning ingår i titeln finns närmast utan undantag en 
bestämning som knyter boken till verksamheten eller målgruppen: 

[…] Een Handbook/ Som lärer huru een Adelsman rätt kan låta bruka een 
Kiökz-Gård och alla Handgrep till at rätt såå plantera alt hwad där uti 
hörer/ […] (Rålamb 1694) 

Then rätta Swenska TRÄGÅRDS-PRAXIS, Eller Kort Underrättelse huru 
Kiöks- Trä- Örte- och Lust-gårdar […] (Lundberg 1754) 

Handbok i trädgårds-skötseln (Lundström 1831) 
Handledning i trädgårdsskötsel för trädgårdsodlare och blomstervänner 

(Holm 1869) 
Handbok i Svenska Trädgårdsskötseln (Lindgren m.fl. 1872–84),  
Handledning vid skötseln af trädgårdar vid mindre landtbruk och egna hem 

(Lind 1910) 
Praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel (Bussler 1922) 
Handbok för trädgårdsamatörer i Jönköpings län (Berge 1933) 
Kort teoretisk och praktisk handledning i trädgårdsodling (Dahlmark 1936) 

Även när bok förekommer i titeln kan det knytas till verksamheten: ”Bon-
niers stora bok om trädgård” (Nyblom-Holmberg 1983), ”Bonniers stora bok 
om din trädgård” (Berglund 1996) och ”Den mindre trädgården. En bok för 
täppan och torpet” (Abelin 1902). Detta säger visserligen inte något specifikt 
om bokens funktion, men pekar ändå ut själva boken som materialitet. I de 
båda första fallen signalerar benämningen dock i första hand serietill-
hörighet. Både Nyblom-Holmberg 1983 och Berglund 1996 ingår i ett slags 
serie som skapas genom titeln, ”Bonniers stora bok om …”.75 Just den serie- 
  

                                                      
74 Om någon betydelsemässig laddning finns i valet mellan olika titelelement (t.ex. valet mel-
lan trädgårdsbok eller handledning) går egentligen inte att urskilja. Jfr dock Nord under utg. b 
där det framkommer att det inom trädgårdslitteraturen från perioden 1850–1874 endast var 
handböcker för lantmän, folkskolor och liknande målgrupper som betitlades trädgårdsbok. 
Man kan också notera att handbok och motsvarande från andra hälften av 1900-talet slutar 
användas i titlarna (medan däremot alltså trädgårdsbok och bok inte kommer ur bruk). 
75 Andra böcker i den informella serien handlar bl.a. om handarbete, hästar, whisky, dinosau-
rier, filosofi och konsthistoria. 
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markerande delen av titeln är dock visuellt nedtonad på ryggen till Nyblom-
Holmberg 1983 och på ryggen och omslaget till Berglund 1996 (se figur 2). 
På smutssidan och i inledningen till den senare omnämns den också endast 
som ”Din trädgård” (1996:9). Kanske bör den del av titeln som markerar 
serietillhörigheten inte betraktas som en lika fast del av titeln i detta fall. 

Även Trädgården som hobby 1953 har en serieanknuten titel. Den ingår i 
bokförlaget Forums stora När-Var-Hur-serie med handböcker, där orden 
”som hobby” är ett återkommande element i titlarna.76 Även Holm 1869 och 
Bussler 1922 ingår i serier (Holm 1869 i Allmännyttigt handbibliotek, där 
även skrifter om t.ex. ölbryggning och fiske ingår, Bussler 1922 i Åhlén & 
Åkerlunds Handböcker) men här signalerar titeln inte serien. 

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att verksamheten alltid etableras 
som en ingångspunkt för läsningen genom titeln. Bokens funktion pekas ut i 
titlarna till 18 av böckerna genom någon form av funktionell etikettering av 
själva boken. Detta är ett äldre mönster. Det gäller 16 av de 22 böcker i 
materialet som gavs ut före 1950 men bara 2 av de 10 böcker som gavs ut 

                                                      
76 De flesta av dessa är dock utgivna senare än Trädgården som hobby 1953. 1951 kom dock 
Krukväxter som hobby, 1952 Naturen som hobby och 1953 Kemi som hobby. På annat förlag 
gavs 1948 Motorbåten som hobby ut. (Sökning i Libris 8 maj 2008.) 
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senare. Generellt blir alltså handboksdimensionen efter hand mindre framlyft 
genom titeln, medan verksamheten fortsätter att vara framlyft. 

Värt att notera är för övrigt att flera av titlarna är intill förväxling lika, 
t.ex. Handbok i trädgårds-skötseln (Lundström 1831) och Handbok i 
Svenska Trädgårdsskötseln (Lindgren m.fl. 1872–1884).77 När böcker getts 
titlar som är snarlika titlarna på tidigare böcker har det uppenbarligen inte 
varit viktigt att titeln skulle vara individualiserande eller särskiljande. 

5.1.2 Övergripande tematisk organisation 
Även inom en text bidrar tematiseringar till att forma förutsättningarna för 
läsningen. Tematiseringarna görs typiskt med rubriker, och genom de teman 
som de aktualiserar framställer de vissa teman som relevanta ingångar i 
texten. Här har jag kartlagt uppdelningen och rubriksättningen på den högsta 
nivån, vad jag kommer att tala om som avdelningsnivå.78 Det jag beskriver 
som en avdelning är den största segmenteringsnivån (under förutsättning att 
enheten normalt omfattar åtminstone ett tiotal sidor). Detta är en relevant 
nivå för de allra flesta böckerna. Endast fyra av böckerna saknar rubriker på 
sådan övergripande nivå: dels de korta Een Nyy Träägårdz-Book 1643, 
Mollet 1651 och Rålamb 1694, dels den för sin tid förhållandevis kortfattade 
Robild 2005. I dessa finns enbart rubriker på en ganska låg nivå (motsvar-
ande avsnitt som omfattar mellan en tredjedels sida och några sidor). De 
lämnas därför utanför diskussionen i detta avsnitt. Nilsson 1948 och Samu-
elsson & Schenkmanis 1995 ligger i gränslandet, eftersom många av ”avdel-
ningarna” är korta. De har dock inkluderats. 

I allmänhet erbjuder rubriken en tematisk ingång.79 I tabell 2 finns en 
sammanfattande uppställning över hur många avdelningar det finns i varje 
bok och vilka tematiska indelningar rubrikerna erbjuder. Det finns återkom-
mande mönster. Ett mönster är att växtkategorier – ibland beskrivna som 
 

                                                      
77 Ser man även på böcker som ligger utanför avhandlingens material kan man konstatera att 
vissa typiska titlar förekommer på flera böcker. Det finns t.ex. tre olika böcker med titeln 
Stora trädgårdsboken och tre med titeln Lilla trädgårdsboken. Inte ens Samuelsson & 
Schenkmanis 1995 med den i sammanhanget till synes unika titeln Trädgårdarnas ABC är 
helt nyskapande – då den gavs ut fanns redan en bok (i flera upplagor) med titeln Träd-
gårdens ABC. (Sökningar i Libris 12 februari 2008.) 
78 För en utförligare beskrivning av mönstren i ett i stort sett motsvarande material, se Nord 
2006. 
79 Undantaget är möjligen några rubriker som bildas av en nominalgrupp, men är inte tydligt 
tematiska eftersom det utifrån rubriken är svårt att bilda sig en uppfattning om temat för 
avdelningen de rubricerar. Sådana rubriker finns främst i de nyaste böckerna, särskilt i Berg-
lund 1996 med ”Drömmen om paradiset”, ”Trädgårdens inredning” och ”Jorden vi ärvde”. 
Det första av dessa består snarast av en personligt hållen idéhistorisk introduktion, det andra 
innehåller många exempelbilder och diskussioner om färgkomposition med hjälp av växter 
m.m., vilket motiverar metaforen ”inredning”. ”Jorden vi ärvde” tar upp allehanda frågor om 
jordbearbetning, gödning etc. 
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Tabell 2. Övergripande uppdelning över kapitelnivå i de undersökta böckerna 

Text Antal 
delar 

Teman för delarna 

Een Nyy Träägårdz-Book 
1643 

–  

Mollet 1651 –  
Rålamb 1690 3 trädgårdsdelar 
Rålamb 1694 –  
Ahlich 1722 3 trädgårdsdelar 
Kammecker 1731 7 övergripande frågor, växtkategori, trädgårdsdel 
Lundberg 1754 7 trädgårdsdelar m.m. 
Jörlin 1784–94 3 trädgårdsdelar 
Fleischer 1795 3 trädgårdsdelar 
Ihrström 1808 4 trädgårdsdelar 
Lundström 1831 4 trädgårdsdelar 
Müller 1848–53 3 trädgårdsdel, växtkategori, ”Trädgårdskonst” 
Eneroth 1857 5 trädgårdsdel, växtkategorier 
Holm 1869 3 växtkategorier/odlingsplats 
Lindgren m.fl. 1872–84 12 växtkategorier/odlingsplats m.m. 
Tamm 1889 3 inledning, trädgårdsdelar 
Abelin 1902 7 övergripande frågor 
Lind 1910  7 växtkategorier m.m. 
Bussler 1922 4 trädgårdsdelar m.m. 
Berge 1933 6 övergripande frågor, växtkategorier 
Dahlmark 1936  6 växtkategorier, trädgårdsdel, övergripande 
Nilsson 1948 21 övergripande frågor, särskilda anläggningar 

m.m. 
Trädgården som hobby 1953 11 övergripande frågor 
Sonesson 1959 12 övergripande frågor, trädgårdsdelar 
Gréen 1969 9 övergripande frågor, växtkategorier 
Gréen 1979 7 övergripande frågor, trädgårdsdel, 

växtkategorier/odlingsplats 
Nyblom-Holmberg 1983 11/28* övergripande frågor, trädgårdsdelar, särskilda 

anläggningar m.m. 
Samuelsson & Schenkmanis 
1995 

22 växtkategorier, trädgårdsdelar, övergripande 
frågor 

Berglund 1996 5 övergripande frågor, växter generellt  
(”Trädgårdens växter”), trädgårdsdel 

Hansson & Hansson 2005 4 övergripande frågor, växter generellt 
(”Växterna”), trädgårdsdel 

Kvant & Palmstierna 2005 5 övergripande frågor, växter generellt  
(”Trädgårdens växter”), trädgårdsdel 

Robild 2005 –  
*) Markeringen av avdelningar i innehållsförteckningen och i bokens korpus överensstämmer 
inte. Enligt innehållsförteckningen finns det 11 avdelningar, i brödtexten 28. 
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trädgårdsdelar (blomstergård, köksträdgård etc.) – är en återkommande in-
delningsgrund. Kategoriseringen är i allmänhet grundad i en funktionsupp-
delning av växter som tar fasta på odlingssyfte (ekonomisk nyttighet): pryd-
nadsväxter kontra nyttoväxter, ofta också med en uppdelning av nyttoväxt-
erna efter växtsätt (köksväxter, frukt, bär). Denna uppdelning fokuserar 
växten som sådan och odlingssyftet som de mest relevanta temana. Fram till 
och med Lundström 1831 är en sådan uppdelning nästan undantagslöst den 
viktigaste grunden för uppdelning av boken, och den förekommer normalt 
som en av organisationsprinciperna även senare.80 Det är bara i några böcker 
från 1900-talet (Abelin 1902, Nilsson 1948, Trädgården som hobby 1953) 
som den inte används för den mest övergripande uppdelningen. I två av 
dessa (Abelin 1902, Nilsson 1948) återkommer växterna dock ändå som en 
viktig organisationsprincip på lägre nivå. Vad gäller ordningen i boken är 
nyttoväxterna fram till mitten av 1900-talet den mest framlyfta växtkate-
gorin, på så sätt att det (med undantag för Ahlich 1722) är dessa som tas upp 
först i böckerna. Det är ofta också denna avdelning som omfattar flest sidor. 
Detta svänger om efter mitten av 1900-talet så att prydnadsväxterna blir mest 
framlyfta. 

Som alternativ princip för organisationen finns tematiseringar av över-
gripande trädgårdsaktiviteter eller övergripande bakgrundsinformation (jfr 
tabell 2). Det handlar ofta om anläggning eller planläggning, men också om 
mer sammanfattande behandling av frågor som är relevanta för många typer 
av odling, t.ex. frågor om jord, jordbearbetning eller jordförbättring. Vissa 
av avdelningarna i Kammecker 1731 etableras utifrån en sådan mer över-
gripande tematisering (om jordmån, om vatten och om gödsel), men i stort 
förekommer detta i böcker från 1800-talet och framåt. Tre av böckerna, Abe-
lin 1902, Nilsson 1948 och Trädgården som hobby 1953, är som sagt inte i 
första hand organiserade efter en uppdelning av växter, utan har i stället en 
grundindelning där generella aktiviteter i odlandet som sådd, plantering och 
ansning lyfts fram (med rubriker som ”Arbeten inom trädgården. Ans och 
vård”, ”Sådd, plantering och kallbänkar. Skiftesbruk” och ”De särskilda 
växtslagen och deras odling” i Abelin 1902). Även Sonesson 1959 har en 
motsvarande avdelning, och i flera av de senaste årens böcker finns det en 
samlande generell avdelning. I Trädgården som hobby 1953 finns även en 
särskild avdelning, ”Växterna och deras livsbetingelser”, som ger en bak-
grund till hur växter rent fysiologiskt fungerar. 

Denna typ av organisation framställer en mer processinriktad läsning som 
naturlig, och gör att böckerna framstår något mindre som handböcker om 
odling av vissa växter och något mer som handböcker om odling och träd-
gårdsskötsel i allmänhet. Växter är dock nästan alltid är en central indel-
ningsgrund, och nytto- och prydnadsväxter brukar åtskiljas. Att slå upp och 
kanske jämföra växter framstår därför som ett omarkerat sätt att använda 
                                                      
80 Den ges dock skiftande språklig form i rubrikerna. Se vidare Nord 2006. 
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boken på. Att först nyttoväxterna och sedan (efter mitten av 1900-talet) 
prydnadsväxterna blir mest framskjutna är väntat då trädgårdsidealen då 
snarare betonar trädgårdens roll som rekreation än som källa till hushålls-
produkter. 

5.1.3 Lokala tematiseringar 
Även lokala tematiseringar bidrar till att forma förutsättningarna för läs-
ningen. Lokala övergripande teman kan etableras språkligt genom rubriker, 
men också visuellt, genom förekomst av flera bilder med likartade motiv 
eller genom strategiskt placerade större bilder (s.k. rubrikbilder).81 

Gränsen mellan temaetablerande bilder och andra bilder är svår att dra. 
Snarast rör det sig om en gradskillnad, eftersom man kan anta att bilder i 
allmänhet har en potential att etablera ett tema även om det inte är huvud-
syftet med bilden. Särskilt gäller detta om flera bilder som ansluter till sam-
ma tema finns samlade. Samtidigt finns det bilder som i högre grad än andra 
har potential att fungera som temaetablerare. Det gäller bilder som de på 
vänstersidans övre del i de uppslag om pionodling i Berglund 1996 som 
återges i bild 15–16 i bilaga 3. Det är frågan om stora bilder med markerad 
färgskala som gör dem visuellt framskjutna. De är också placerade på ett 
ställe i framställningen att de kommer tidigt i en läsning som följer den kon-
ventionella västerländska läsordningen uppifrån och från vänster. De finns 
med andra ord på en plats där temaetablering är väntad.82 

Rubrikerna är ganska likartade genom hela perioden och liknar på många 
sätt rubrikerna på den högre nivån: det normala är temaetablerande rubriker 
av något slag. Rubriken till avsnittet om beskärning av fruktträd i Ahlich 
1722 är t.ex. ”Thet 13. Capitlet. Om fruchtbärande Träns beskärande” 
(1722:167), vilket i Hansson & Hansson 2005 motsvaras av ”FRUKT-
TRÄD” (2005:472) och ”PLANTERINGSBESKÄRNING AV FRUKT-
TRÄD” (2005:473). Som man ser är likheterna stora, både i fråga om språk-
lig form och i fråga om funktion. Det är egentligen bara rubrikerna i Een 
Nyy Träägårdz-Book 1643 som avviker genom att vara mer utförliga än i 
andra böcker, t.ex. ”Thet X. Capitel. Om ympning/ och hwad tijdh ympe-
qwistarna skole skäras/ och på hwad Trää the bäst wäxa kunna” 
(1643:10). Samtidigt är det också påfallande tätt mellan rubrikerna här (jfr 
6.3.2.1), och det finns också marginalrubriker parallellt med kapitelrubriker. 
I marginalen till brödtexten strax under den ovan nyss citerade rubriken finns 
t.ex. rubriken ”När ympeqwistar skole skäras” (1643:10).83 

                                                      
81 Teman kan också introduceras inom den löpande brödtexten, t.ex. genom metatext eller 
genom framhävda teman – se 6.3.2.1. 
82 Jfr vidare 7.2.4 och 7.3.2.3, där bilden och sidan i bild 16 kommer att analyseras interper-
sonellt. 
83 Bruket av marginalrubriker i boken är dock i hög grad oregelbundet. 
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Det är svårt att hitta några tydliga regelbundenheter i fråga om typen av 
teman som etableras. Dock har den övergripande organisationen med 
utgångspunkt i växtkategorier sin motsvarighet i att växter ofta görs aktuella 
som lokala teman. Det rör sig närmast om en särskild organisationsform, 
som jag kommer att benämna växtartiklar, där ett kapitel, ett avsnitt, ett 
stycke eller en följd av stycken hålls samman av att en växt (eller i några fall 
en grupp växter med gemensamma drag) utgör övergripande tema.84 Växt-
artikeln kan variera kraftigt i omfång, från några rader till ett antal sidor, 
men utmärkande är alltid att den framställs som en i relation till sin omgiv-
ning sammanhållen innehållslig enhet organiserad runt en växt. (Den har 
därmed vissa likheter med receptet som form, även om det som skall fram-
bringas inte är en maträtt utan en växt.) Det typiska för en växtartikel är att 
den har en rubrik som talar om vilken växt det handlar om alternativt 
presenterar växtnamnet tematiskt och grafiskt framhävt, och en instruerande 
framställning som följer det tänkta odlingsåret, ofta efter några ord som ger 
en bakgrund till växten. Även andra typer av uppgifter kan infogas (se vidare 
ett exempel på växtartikeln i 5.2.2). Endast en av böckerna, Trädgården som 
hobby 1953, saknar helt sådana växtartiklar. I stället för en samlad växt-
artikel finns här tabeller (t.ex. den som återges i figur 7 på sidan 118) där 
vissa specifika upplysningar om växter har samlats (även här skapas alltså en 
ingång utifrån växtkategori), samt flera mer generellt hållna passager där 
odling och skötsel av växter i allmänhet avhandlas (ordnade efter procedur i 
odlingen, t.ex. med rubrikerna ”Gödsling” och ”Gallring och beskärning”).85 
I de båda äldsta böckerna (Een Nyy Träägårdz-Book 1643, Mollet 1651) 
saknas typiska växtartiklar, men här finns embryonala artiklar. De är dock 
mycket kortfattade och saknar rubriker, och behandlar i allmänhet flera typer 
av växter tillsammans.86 

Köksväxter behandlas i stort sett alltid i växtartiklar. I de fall prydnads-
växter behandlas mer utförligt ges de också växtartiklar. Böcker som 
behandlar prydnadsväxter mer kortfattat kan ha en form av katalogartad 
framställning där ibland endast sortnamnet nämns, ibland vissa enstaka 
karakteristika. Följande stycke ur Jörlin 1784–94, där det övergripande temat 
i och för sig också är växtorienterat (blomsterlökar), visar detta: 

                                                      
84 Det liknar vad man i enlighet med Ledin (1997) skulle kunna kalla en delgenre, även om 
det är tvivelaktigt om växtartikeln verkligen har en sådan status. Den saknar t.ex. vedertagen 
benämning. Endast en gång benämns de: i baksidestexten till Hansson & Hansson 2005 kallas 
de växtbeskrivningar. Att jag har föredragit att använda den konstruerade men mer självför-
klarande benämningen växtartikel beror dels på att inte heller växtbeskrivning förefaller vara 
någon etablerad benämning, dels på att växtbeskrivning som benämning närmast är miss-
visande. 
85 Det är värt att notera att Trädgården som hobby 1953 trycktes i flera upplagor, men att be-
handlingen av växter i tabelluppställningar behölls (se t.ex. Trädgården som hobby 1984). 
Tabellen har en motsvarighet i bl.a. Eneroth 1857 där prydnadsväxter behandlas i en tabellik-
nande uppställning. 
86 Samma typ av artiklar finns i den antika romerska litteraturen, särskilt hos Palladius. 
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(1)    Blomster-Lökarne äro följande i ordning: Galanthus nivalis, 
Snödroppar, är den första, blommar merendels opp genom snön i Mars 
eller April, efter Wåhrens förr eller sednare ankomst. Helleborus 
hiemalis, Gul. Leucojum vernum, Nakna pigor. Crocus vernalis, Wår-
Saffran, gul och hwit. Desse äro första blommor, som Bien med stor 
snålhet besöka i första wåhren, straxt de komma ut. Bulbocodium 
vernum, röd. Hyacinthus orientalis. Hyasint. Narcissus pseudonarsiss. 
Påsklilja. Hyacinthus Botryojdes, Druf-hyasint. Fritilaria Meleagris, 
Damspelsblomma. Scilla Italica, blå. Erythronium dens canis. Fritilaria 
imperialis, Kejser-krona. […] (Jörlin 1784–94:III:3) 

Växtartiklarna upptar i många fall en relativt stor del av boken.87 Någon 
annan lika fast organisationsform finns inte. När det t.ex. gäller fruktodling 
är framställningen inte organiserad i växtartiklar förrän i de allra senaste 
böckerna, och då utgör de snarast ett slags komplement till annan fram-
ställning för att beskriva olika specifika sorter av äpplen eller plommon.88 
Den tematiska uppdelningen kring fruktodling följer i stället ofta delarna i 
proceduren (plantering, förädling, utplantering etc.), men detta avgränsas på 
mycket skiftande sätt. När det t.ex. gäller framställningen för teman knutna 
till förädling och beskärning av fruktträd (se vidare 5.2.3 och 5.2.4) är det 
vanligt att just dessa teman, förädling (okulering, ympning) respektive 
beskärning, framhävs som sammanhållna teman, t.ex. genom rubriker, men 
det är långt ifrån alltid så. Framställningen om frågorna hålls inte ens alltid 
samlad i en och samma del av boken; i Nyblom-Holmberg 1983 beskrivs 
t.ex. syftet med beskärningen och kvisttyperna och beskärningen år för år i 
samband med att de allmänna förutsättningarna för fruktodling beskrivs 
(1983:295–296), medan själva handgreppen behandlas i avdelningen ”Prakt-
isk trädgårdsskötsel” (1983:386–387). Det som är särskilt värt att lägga 
märke till här är alltså snarast avsaknaden av stabila organisationsformer. 

5.2 Språklig och visuell organisation i texttyper 
Organisationen av texten i texttyper påverkar vad som framstår rimliga och 
lämpliga läsmål. I 2.2.1 citerades Karin Mårdsjös karakteristik av kategorin 
handböcker, där hon lyft fram handböckers grundläggande direktiva, hand-
lingsinriktade funktion. De syftar till att läsaren skall kunna utföra en viss 
handling efter läsningen (Mårdsjö 1992:37). Det ligger alltså i handbokens 
natur att en handlingslingsinriktad framställning är väntad.89 Detta innebär 
också att en instruerande form är väntad. Man kan dock skilja mellan det 
direkt och det indirekt handlingsinriktade eller orienterande, d.v.s. om det 

                                                      
87 Böcker som endast består av samlingar av växtartiklar, t.ex. Kiesling 1961, har dock inte 
tagits med i undersökningen. 
88 Att växtartiklar om fruktsorter inte förekom tidigare är naturligt, eftersom de svenska frukt-
sorterna blir inte på allvar blev kartlagda förrän under 1860-talet. 
89 Detta antagande ligger för övrigt också implicit i min urvalsavgränsning, se 4.1. 
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handlar om att läsa för att göra eller att läsa för att orientera sig och skapa 
bakgrundsförståelse (t.ex. för att planera).90 Andra läsmål är också tänkbara 
men inte lika förutsägbara. Jag kommer dock inte att utgå från någon förut-
bestämd typologi. 

Undersökningsmetoden är en närläsning som tar fasta på funktionen. 
Relevant är förstås att se på den innehållsliga sidan, alltså vilken typ av upp-
gifter som finns med (vilka underteman som aktualiseras), men en viktig roll 
har också den språkliga och visuella formen, och vilken typ av läsmål den 
pekar mot. Som en analytisk resurs för att kunna knyta samman betydelser 
på diskurssemantisk nivå med realiseringen använder jag den typologi för 
texttyper – eller sekvenser – som har lanserats av Adam, främst i hans bok 
Les textes: types et prototypes (2001; första upplagan 1992). Jag ser också på 
hur sekvenserna i sin tur realiseras språkligt (lexikogrammatiskt) och visu-
ellt. Att fördjupa sig även i utformningen på mikronivå är värdefullt efter-
som relationen mellan betydelse och form inte är enkelriktad. När semantisk 
betydelse realiseras språkligt eller visuellt påverkar också själva uttrycket 
betydelsen. T.ex. kan sekvenserna antas kunna realiseras på ett mindre kon-
gruent sätt, vilket då kan bidra till att förskjuta betydelsen. Vissa drag i ut-
formningen som inte fångas av sekvenserna kan också bli belysta, särskilt 
hur procedurer och relationer mellan personer och objekt återges. Det rör sig 
alltså i första hand om drag som hör hemma inom det ideationella.  

De redskap som används för analys och beskrivning är alltså dels sådana 
som kan beskriva sekvensmönster, dels sådana som rör ideationella mönster 
i språkets lexikogrammatik och i bild. De introduceras här först. I denna 
introduktion redovisar jag också vissa resultat genom att jag beskriver red-
skapens relevans för materialet. Därefter redogör jag för de huvudsakliga 
iakttagelserna genom en diskussion av fyra grupper av exempel. 

5.2.1 Analyskategorier 
Det Adam kallar sekventialitetsprototyper (”prototypes de séquentialité”) 
eller sekvenser motsvarar alltså mer eller mindre det som i andra samman-
hang kallats framställningsform eller texttyp (jfr Virtanen 1992, Frandsen 
1998, Ledin 1999, 2000).91 Adams ursprungliga syfte med typologin över 
                                                      
90 Jfr Gunnarsson 1982, som talar om direkt och indirekt handlingsinriktad förståelse som två 
olika läsmål. Den direkta handlingsinriktade förståelsen innebär att man läser för att ”ta reda 
på hur man enligt texten bör handla i en given situation. Läsningen inriktas mot en anknytning 
till läsarens situation, dennes omvärldsuppfattning och olika handlingsalternativ” (1982:20). 
Den indirekt handlingsinriktade förståelsen (som också kan benämnas ”integrering i egen om-
världsuppfattning”) innebär att man läser för att ”införliva texten med tidigare förvärvade 
kunskaper och erfarenheter. Läsningen inriktas mot en anknytning till läsarens omvärldsupp-
fattning. Läsaren kan söka specifik kunskap eller söka integrera hela texten i sin omvärlds-
uppfattning.” (1982:20) 
91 Termen sekvens i denna mening bör inte blandas ihop med den betydelse av sekvens som 
ligger bakom termen multisekventiell (se 1.3.5 och 3.1.4). I det sistnämnda fallet är betydelsen 
enbart ’linjär följd’. 
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sekvenstyper är textlingvistiskt. Typologin utgör ett försök att hitta de uni-
versella komponenter som texter byggs upp av på nivån mellan texthelhet 
och satskomplex. De är avsedda att användas för att beskriva och generali-
sera om mönster i texter på en lägre nivå än genre. Adam hävdar nämligen 
att texter är alltför heterogena för att det skall vara möjligt att göra textling-
vistiska typologiseringar på textnivån. Det går däremot genom sekvenserna. 
Adam beskriver en text som en ”komplex hierarkisk struktur som innehåller 
n sekvenser – elliptiska eller fullständiga – av samma typ eller av olika 
typer” (2001:34).92 

Adams sekvensprototypteori har vuxit fram stegvis, och antalet prototyper 
i den har växlat över tid. I de senaste versionerna hävdar han att det räcker 
med fem prototyper av sekvenser för att beskriva textstrukturer: narration, 
deskription, argumentation, explikation och dialog. Forskare som använder 
Adams typologi (däribland Ledin 2000) utesluter dock ofta den sista, dia-
logen, samtidigt som en instruerande sekvens i allmänhet läggs till genom att 
man – i enlighet med tidigare versioner av typologin (t.ex. Adam 1987, 
1990) – skiljer mellan instruktion och deskription (se vidare 5.2.1.2). 

Sekvenserna utgör alltså prototyper. Detta innebär att de kan realiseras på 
olika sätt, och att det finns undertyper. Sekvenser kan också blandas på olika 
sätt och förekomma i elliptisk (reducerad) form på ett sätt som ger upphov 
till olika mönster av dominans och underordning. Man kan visserligen tänka 
sig texter som består endast av en enda sekvens, men detta är enligt Adam 
ovanligt. Man kan också tänka sig texter som bara består av en typ av se-
kvens, men i gengäld av flera sekvenser av detta slag som avlöser varandra 
linjärt eller skjuts in i varandra. Sekvenser av olika typer kan också blandas, 
och en typ kan då dominera. I de flesta sekvenserna kan ordningen mellan 
delarna också kastas om, även om det finns en typisk ordning.93 I flera av 
sekvenserna finns det vissa sekvensdelar som är viktigare och inte kan un-
derförstås, medan andra kan utelämnas – och ofta faktiskt utelämnas – utan 
att sekvensen upplöses. När sekvenser blandas kan i princip en och samma 
proposition utgöra byggsten i två olika sekvenser samtidigt. T.ex. kan en 
proposition som avslutar en sekvens samtidigt utgöra den första i en annan 
sekvens. Denna öppenhet gör det naturligtvis svårt att entydigt fastställa till 
vilken sekvens varje del av en framställning hör, särskilt om realiseringen 

                                                      
92 Adams definition av text är språkligt strukturell och därmed smalare än mitt vidgade text-
begrepp, som snarast motsvarar två av Adams kategorier, dels text, dels yttrande (”énoncé”) 
(jfr Bachtins användning av termen yttrande; se Ledin 1999 och 3.1.2 i denna avhandling). 
Den sistnämnda motsvarar den sociala och materiella komponenten i mitt vidgade text-
begrepp. (Se vidare om Adams textbegrepp i Frandsen 1998, där också en utförligare intro-
duktion till Adams teoretiska utgångspunkter ges.) 
93 Det som bygger upp sekvensen talar Adam om som makropropositioner. Eftersom detta 
avviker från den vanliga användningen av makroproposition inom svensk textlingvistisk 
tradition (t.ex. Hellspong & Ledin 1997) föredrar jag att tala om sekvensdelar. Detta under-
stryker också att byggstenarna får sin roll utifrån helheten, sekvensen. 
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avviker från den prototypiska, men det gör det också möjligt att beskriva 
texters heterogenitet och komplexitet, och kanske även dubbeltydighet. 

Jag utgår från Adams modell för sekvensanalys som han framställer den i 
boken Les textes (2001; första upplagan 1992). Adam förklarar visserligen 
uttryckligen att hans prototypteori fortfarande är under utveckling, men den 
är ändå förhållandevis väl prövad. Det finns dock anledning att vidare pröva 
och värdera det han har föreslagit för en ny typ av text. 

Adams utgångspunkt är inte sociosemiotisk.94 Jag vill emellertid hävda att 
beskrivningen relativt enkelt kan anknytas till sociosemiotisk teori. Detta 
löser också det principiella problemet i Adams modell som enligt Frandsen 
(1998) och Ledin (2000) är att det är oklart hur sekvenserna förhåller sig till 
skillnaden mellan å ena sidan form, förstått som en språklig form, och å 
andra sidan funktion, förstått som språkbrukarnas avsikter. Tillämpar man 
sociosemiotikens sätt att se på relationen mellan betydelse och språklig form 
kan man alltså se det på följande sätt: sekvensen urskiljs inom diskursseman-
tiken och kan förväntas ha en typiskt språklig realisering, men kan också, på 
ett snarast metaforiskt vis, ges andra realiseringar.95 Detta innebär att jag 
betraktar sekvenserna i sig som realiseringar av vissa övergripande funk-
tioner: den deskriptiva sekvensen ses som den typiska realiseringen av en 
objekt- eller personbeskrivning, den explikativa sekvensen av förklaring etc. 
Detta bildar därmed också en tolkningsram för hur framställningen kan rela-
teras till läsmål, även om man också bör ta hänsyn till att det kan finnas en 
metaforisk dimension. Det sistnämnda leder till slutsatsen att en analys inte 
bör göras mekaniskt utifrån den typiska realiseringen utan även med hänsyn 
till sammanhang och underliggande betydelser. Det leder också till en 
lösning på frågan om kopplingen mellan sekvenstyp och språklig form. 
Enligt Adam går det inte att tilldela varje sekvenstyp någon särskilt strikt 
fördelning av ”morfosyntaktiska markörer” (Adam 2001:16). Det finns med 
andra ord inte någon fixerad språklig form som kan knytas till sekvenserna. 
Dock har Adam (och efter honom Ledin) mer eller mindre specifikt kunnat 
beskriva typisk språklig form, eller i vart fall typiska språkliga markörer, för 
en viss sekvens. Med ett sociosemiotiskt synsätt kan då denna typiska form 
ses som den mest kongruenta realiseringen av en viss sekvens eller sekvens-
del, medan andra språkliga realiseringar är möjliga.  

I följande avsnitt kommer sekvenstypologin att introduceras. Först måste 
emellertid den språkliga analys som är knuten till transitivitet och agentivitet 
beskrivas, eftersom den är central för beskrivningen av hur sekvenserna 
typiskt realiseras. 

                                                      
94 Ledin (2000) för visserligen in teorin i ett sociosemiotiskt teoretiskt sammanhang, men utan 
att föra något principiellt resonemang om detta. 
95 Jfr Virtanen (1992), som talar om formen som texttyp och betydelsen som diskurstyp, och 
pekar på att det inte finns någon fullständig överensstämmelse mellan en diskurstyp och den 
texttyp som typiskt realiserar den. T.ex. kan texttypen narration användas för att realisera dis-
kurstypen argumentation, medan texttypen argumentation inte kan användas för att berätta. 
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5.2.1.1 Lexikogrammatiska kategorier 
De två parallella system som kallas transitivitet och agentivitet är särskilt 
relevanta för min beskrivning av sekvensernas realisering.96 De hör båda till 
det ideationella och berör betydelser som typiskt realiseras genom verb och 
nominalgrupper knutna till verb. Verben utgör typiskt kärnan i en sats, och 
är knutna till deltagare och omständighet (eller omständighetsadverbial). 

Det system som benämns transitivitet beskriver processer, som typiskt 
realiseras som verb, och då bildar den språkliga satsens kärna. Man kan 
(med Holmberg & Karlsson 2006) tala om fyra grundläggande processtyper i 
svenskan: 

− materiella, som beskriver processer som förändrar något – någon gör nå-
got eller något händer 

− mentala, som beskriver processer som rör tankar, upplevelser och sinnes-
intryck 

− verbala, som beskriver processer som rör språklig kommunikation 
− relationella, som beskriver processer som visar hur saker och ting för-

håller sig till varandra. 

Särskilt relevanta för min beskrivning är de materiella processtyperna, som 
typiskt beskriver handlingar eller händelser, respektive de relationella, som 
typiskt beskriver tillstånd. De övriga är ovanliga i mitt material. 

Processerna knyts till olika uppsättningar deltagare. Den typ som är 
viktigast för respektive processtyp talar Holmberg & Karlsson (2006) sam-
manfattande om som dess förstadeltagare. De materiella processernas första-
deltagare, den som handlingen eller händelsen utgår från, benämns aktör. 
Till de mentala respektive verbala processerna hör förstadeltagare som är 
upplevare respektive talare. (För deltagare till de relationella processerna, se 
Holmberg & Karlsson 2006.) 

En annan sida av den språkliga representationen av processer rör det som 
Holmberg & Karlsson (2006) benämner agentivitet (vilket i systemisk-funk-
tionella tillämpningar på engelskan, t.ex. Halliday & Matthiessen 2004, 
benämns ergativity). Även agentiviteten är knuten till typiska verbbetyd-
elser, men organiserar den språkliga beskrivningen av verkligheten på ett 
annat sätt, nämligen utifrån om en process drivs av någon aktivt handlande 
eller inte. Jag kommer att tala om agentiva respektive icke-agentiva pro-
cesser, och den deltagare som är aktivt handlande benämns agent (som inte 
behöver sammanfalla med aktören). Agentiviteten är som system i princip 
fristående från transitiviteten, men distinktionen är i praktiken (som den ser 

                                                      
96 Jag följer här Holmberg & Karlssons (2006) tillämpning på svenskan och hänvisar därför 
dit för en grundlig beskrivning av modellen. Jag hämtar dock termen transitivitet (engelska 
transitivity) från Halliday & Matthiessen (2004). Holmberg & Karlsson (2006) talar om feno-
menet utan att använda termen. 
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ut i svenskan och andra skandinaviska språk) mest relevant för materiella 
processer, eftersom mentala och relationella processer normalt är icke-
agentiva och verbala normalt agentiva (jfr Karlsson & Ledin 2006:108, not 
55). Skärningspunkten utgör distinktionen mellan händelser (materiell, icke-
agentiv) och handlingar (materiell, agentiv). 

Processer realiseras alltså i allmänhet som verb och bildar kärnan i en 
sats. Det fenomen som kallas grammatiska metaforer gör dock att det inte 
nödvändigtvis finns en direkt koppling mellan betydelse och lexikogrammat-
isk form. Den mest centrala typen av ideationell grammatisk metafor är den 
där en process, som i det mest prototypiska (kongruenta) fallet skulle realise-
ras genom ett verb, t.ex. beskära, i stället realiseras av ett substantiv, beskär-
ning, avlett av verbet. I detta fall talar man om nominalisering (eller substan-
tivering).97 Grammatiska metaforer som nominaliseringar kan användas för 
att avgränsa och förtingliga processer i olika syften, t.ex. att kunna exakt tid-
fästa dem eller tydligare kunna markera samtidighet, eller för att kunna åter-
ge komplexa orsaksförhållanden eller låta dem i sin tur fungera som deltag-
are i andra processer (jfr vidare om grammatiska metaforer t.ex. Andersen 
2003 som skriver om grammatiska metaforer i danskan). 

5.2.1.2 Sekvenstyperna 
Jag följer i första hand Ledins (2000) beskrivningar av sekvenserna och 
deras typiska språkliga realisering snarare än Adams egen, eftersom denna i 
alla fall i viss mån är språkspecifik. Infinitiven används t.ex. normalt i instru-
erande framställningar, t.ex. recept på franska, men aldrig på svenska.98 
Även de ganska omfattande exemplifieringar och uppställningar som Adam 
ger som förklaringar utelämnas av utrymmesskäl. I stället ställer jag (i likhet 
med Ledin) upp sekvenserna (utom den argumenterande) i form av listor. 
Jag följer även i övrigt ganska nära hur Ledin (2000) i sin studie av vecko-
press har tagit upp och använts Adams modell. 

Sekvenserna kommer här att beskrivas kortfattat och i ganska generella 
termer, eftersom alla inte visar sig vara lika centrala. Mest central är den 
eventuella sekvenstyp som kallas instruerande. Denna diskuteras särskilt. Jag 
beskriver däremot inte den sista typen av sekvens som Adam ställer upp, dia-
logen. Denna avviker på flera sätt från de övriga genom att den innebär tur-
växling, d.v.s. en växling mellan olika talare (jfr även Frandsen 1998). 
Därför har dialogen ofta uteslutits ur tillämpningar (så även av Ledin 2000). 
Jag tar inte ställning till om detta är motiverat, men berör den inte vidare då 

                                                      
97 Andra former av ideationella grammatiska metaforer kan göra att t.ex. en betydelse som 
typiskt realiseras av ett adjektiv i stället realiseras av ett substantiv, t.ex. storlek i stället för 
stor. 
98 Synen på de typiska språkliga drag som är förenade med olika sekvenser skiljer sig något åt 
mellan Ledins och mitt perspektiv. Ledin letar efter språkliga markörer, jag letar efter funk-
tioner (betydelser) som kan knytas till vissa språkliga (och visuella) realiseringar. 
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den främst är relevant för samtal och i skrift återgivna samtal. I mitt material 
finns knappast några möjliga dialogiska sekvenser. 

Också narrativa sekvenser har förhållandevis liten betydelse i materialet. 
Dock förekommer det passager med narrativa drag, varför det är motiverat 
att beskriva den narrativa sekvensens huvuddrag. Den består, i Adams 
version, av sju delar, varav den första och den sista kan saknas (efter Ledin 
2000:72):99 

Introduktion eller sammanfattning 
Utgångssituation 
Komplikation 
Händelsekedja eller evaluering 
Upplösning 
Slutsituation 
Avslutande evaluering eller sensmoral 

Utmärkande för denna sekvens är att den i princip är kronologiskt ordnad, 
d.v.s. det går inte att byta plats på delarna hur som helst. 

Typisk språklig realisering av en narrativ sekvens innefattar enligt Ledin 
mänskliga eller förmänskligade referenter, personer som förstadeltagare till 
processer, påståendesatser, materiella processer, preteritum som huvud-
tempus och tidsmarkering i form av adverbial eller temporala konnektiver 
(2000:72). I det undersökta materialet finns det dock inte någon renodlad 
narrativ sekvens (möjligen med undantag för en reducerad version, se 
5.2.4.5). Däremot uppträder narrativa sekvenser som i hybrida sekvensmön-
ster (se 5.2.4.5, 5.2.4.6 och 5.2.5.4). 

Den argumentativa sekvensen måste beskrivas med den mer komplexa 
uppställningen i figur 3. Denna sekvens kan göras mycket elliptisk – allt 
utom argument och konklusion kan utelämnas eller underförstås. Särskilt 
underförstås gärna det som kallas inferensregeln (Ledin 2000:74). Detta gör 
att den argumentativa sekvensen är komplex och svåranalyserad. Adam an-
vänder en ganska omfattande apparat (hämtad från Toulmin) för att beskriva 
förbindelsen mellan argument och konklusion (se vidare Ledin 2000:74). 
Argumentationens typiska språkliga drag är enligt Ledin av tre slag: argu-
menterande konnektiver av typen alltså, därför och men, modala uttryck av 
typen tydligen, sannolikt och tvivelaktigt samt ”subjektiva” och ”evaluer-
ande” uttryck av typen viktig, värdefull och bäst (2000:75). Dessa språkliga 
drag förekommer i mycket liten omfattning i mitt material; se dock en dis-
kussion om ett exempel i 5.2.2.6.100 

 

                                                      
99 Adams beskrivning ansluter nära till den karakteristik av narrativer som gjorts av Labov & 
Waletzky (1967). 
100 Dessa drag har också en interpersonell sida som kommer att beröras vidare i kapitel 7. 
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Tidigare tes Argument → Inferensregel → 
↑ 

eftersom 
Garanti 

↑ 
givet att 

Stöd 

alltså → 
↑ 

om inte 
Invändning 

Konklusion 

Figur 3. Argumentativ sekvens (efter Ledin 2000:74) 

Den explikativa sekvensen uppträder ofta, enligt Adam, i elliptisk form 
(2001:134). I sin mest fullständiga form består den av följande delar (efter 
Ledin 2000:74): 

Introduktion, där ett problemområde presenteras. 
Problem, som bygger på frågorna varför eller hur. 
Förklaring, som besvarar frågan därför att/genom att. 
Kommentar, som rundar av förklaringen. 

Det är dock vanligt att bara problem och förklaring förekommer, och det är 
också vanligt att både problem och förklaring presenteras med sina varför 
respektive därför att underförstådda. Detta kan bekräftas utifrån det material 
jag har undersökt, där renodlade explikativa sekvenser är ovanliga, samtidigt 
som förklaringar inte sällan realiseras som elliptiska explikativa sekvenser 
inskjutna i andra sekvenser (jfr dock ett mer utvecklat exempel i 5.2.4.4). 

Typisk språklig realisering av den explikativa sekvensen innefattar enligt 
Ledin ”uttryck för orsak, följd, hypotes, t.ex. verb som bero på, resultera, in-
nebära och konnektiver som (där)för, ty, eftersom, nämligen”, liksom 
”frågemeningar” som realiserar problem (2000:75–76). I mitt material 
känner man framför allt igen den genom konnektiverna. 

Mer central är den deskriptiva sekvensen, med följande grundstruktur 
(efter Ledin 2000:73): 

Förankring. Huvudtemat för den beskrivande sekvensen anges i t.ex. en 
paratext. 

Reformulering. Det ursprungliga temat ändras; språkligt kan det ske med 
konstruktioner som X heter/kallas Y. Det är enligt Adam vanligt att 
deskriptiva sekvenser avslutas av en reformulering. 

Aspektualisering. Grunden för beskrivningen, där olika aspekter av temat 
urskiljs, som delar eller egenskaper (form, storlek, antal, färg etc.). 

Relation. Temat eller någon aspekt av det placeras i tid och rum med hjälp av 
situationsangivelser eller olika jämförelser. Adam räknar metonymier och 
metaforer hit. 

Tematisering. När en del av temat, som fokuserats genom en aspektualiser-
ing, väljs som grund för en ny deskriptiv sekvens. 

Även denna sekvens kan göras utpräglat elliptisk och kan ges många olika 
former, och vad som kan realisera de olika sekvensdelarna är också ganska 
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öppet. Deskriptiva sekvenser omfattar t.ex. inte bara rena beskrivningar av 
objekt eller personer utan även sådant som listor, tabeller och definitioner. 

Typiska drag för en deskriptiv sekvens är enligt Ledin påståendesatser, 
relationella processer (är, har), presens som huvudtempus och generisk refe-
rens (2000:73). De deskriptiva sekvenserna utgör en återkommande bygg-
sten i de texter jag har analyserat, och de realiseras i renodlad form för t.ex. 
sådant som sort- och utseendebeskrivningar. 

Detta aktualiserar emellertid frågan hur man skall förstå gränsen mellan 
det ”beskrivande” och det ”instruerande”, en fråga som ställs på sin spets av 
att det ”instruerande” är centralt i mitt material. Frågan är inte okomplicerad. 
Adam har ändrat uppfattning om hur den bäst skall besvaras efter hand som 
han utvecklat sin modell. I tidigare publikationer där sekvensprototyperna 
presenterats (1987, 1990) har Adam argumenterat för att instruktionen skall 
ses som en särpräglad typ. I Éléments de linguistique textuelle (1990) för han 
samman sådana texter som recept, monteringshandledningar, instruktioner 
(consignes), reglementen, profetior och väderprognoser till det han kallar 
den ”instruerande-påbjudande” sekvenstypen, och detta tar Ledin (2000) 
fasta på för att föra in den som en särskilt typ i sin analys (egentligen utan så 
mycket argumentation). I Les textes (2001; första upplagan 1992) hävdar 
Adam däremot att ”instruerande” framställning bäst bör betraktas som en 
särskild typ av deskriptiv sekvens.101 Han hävdar att skillnader mellan det be-
skrivande och det ”instruerande” snarare bör förstås som en genreskillnad än 
som en grundläggande skillnad mellan sekvenstyper.102 På flera sätt är denna 
lösning tilltalande: skillnaden mellan att beskriva för någon hur man gör och 
uppmana denna att göra detsamma kan vara subtil och har ofta att göra med 
hur avsändarens avsikt tolkas. Denna skillnad ligger enligt Adam därför 
snarare i att det är frågan om olika språkhandlingar än om olika sekvens-
typer. Det är lätt att acceptera denna tanke och slutsatsen att denna skillnad 
inte gör det motiverat att skilja ut en särskild ”instruerande” sekvens.103 

För att effektuera detta lanserar Adam i Les textes en variant av den 
deskriptiva sekvensen som enligt honom är funktionell för att beskriva 

                                                      
101 Ledin följer Adams modell så som den ser ut i första upplagan från 1992, medan jag an-
vänder mig av fjärde upplagan av Adams bok (2001). Några nämnvärda skillnader leder detta 
dock inte till. 
102 Det rör sig inte om en ”un prototype de séquentialité” utan om ”un genre discursif avec 
toutes ses composantes pragmatiques” (2001:98). Han anför också beskrivningsekonomiska 
skäl för att inte betrakta instruktionen som en egen prototyp (2001:98). 
103 Man kan dock tänka sig att det skulle kunna finnas andra skäl att skilja en instruerande 
sekvens som beskriver handlingar från en deskriptiv. En väsentlig skillnad mellan en fram-
ställning som beskriver personer eller objekt och en framställning som beskriver procedurer är 
kronologins vikt. Eftersom tid är en kognitivt central kategori i mänsklig perception och också 
på olika sätt i mänskliga språk är det principiellt tänkbart att denna förekomst eller avsaknad 
av tidsorientering skulle kunna vara tillräcklig för att konstituera skilda prototyper. Jag vill 
dock inte driva denna tanke längre i detta sammanhang. Jfr för övrigt Anward (1994) och 
Jäderberg (1995) som betraktar receptet som ett slags narrativ struktur på grund av krono-
logins vikt. 
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instruerande framställning. Adam exemplifierar med en analys av ett recept 
(som han visar som en figur). Han pekar på att utgångspunkten men sam-
tidigt också målet för sekvensen är omnämnandet av den färdiga rätten i rub-
riken, vilket motsvarar den deskriptiva sekvensens förankring. Genom en 
sönderdelning (”démultiplication”) kommer man från utgångspunkten till 
ingredienslistan, som enligt Adam liknar den deskriptiva sekvensens aspek-
tualisering. Detta för genom en transformation till handlingsangivelserna 
(eller handlingsbeskrivningarna, ”descriptions d’actions”), som sedan genom 
en förtätning (”condensation”) för tillbaka till utgångspunkten, den färdiga 
rätten, vilket enligt Adam liknar den deskriptiva sekvensens tematisering. 
Beskrivet på detta sätt finns det alltså stora likheter med en deskriptiv struk-
tur.104 Ett möjligt sätt att ställa upp denna beskrivning i en lista är: 

Produkt. En produkt nämns. 
Uppräkning. Nödvändiga förutsättningar för framställningen av produkten 

nämns. 
Handlingsangivelse. Nödvändiga handlingar för att framställa produkten 

nämns. 

Den form som Ledin (2000:76) ger sin instruerande sekvens följer alltså i 
stället hur Adam tidigare (1987) har beskrivit den: 

Förutsättningar (”état initial”). Olika omständigheter anges, så att läsaren vet 
vilka villkoren är för att skapa det aktuella objektet. 

Transformation1,2,3… (”transformation”). De åtgärder som skall vidtas för att 
objektet skall skapas anges. 

Resultat (”état final”). Det färdiga objektet tas upp. 

Den viktigaste propositionen är här transformation. De övriga inramar den 
och kan utelämnas om de av sammanhanget kan underförstås. Ordningen 
kan också ändras. I matrecept utgörs resultat av den färdiga rätten, alltså det 
som beskrivs av receptets rubrik. Förutsättning motsvarar då ingrediens-
listan. En transformation realiseras av en eller flera agentiva processer 
(handlingar) vars agent kan identifieras med läsaren – det finns, med Adams 
uttryckssätt, en abstrakt plats avsedd att intas av läsaren själv (2001:95). 
Dessa är i princip kronologiskt ordnade efter den ordning som momenten 
skall utföras. Ledin pekar ut som ett typiskt drag (egentligen ”den säkraste 
språkliga markören”) för en instruerande sekvens att det finns ett handlings-
verb (i transformation) med läsaren som underförstådd eller utsatt agent 
(2000:77). 

Här är ett faktiskt exempel på sin plats. Följande artikel om morotsodling 
i Rålamb 1690 som på flera sätt är typiskt för ”instruktion” i mitt material: 

                                                      
104 Dock måste man notera att denna analys tycks förutsätta en instruerande sekvens som al-
drig uppträder i elliptisk form – utgångspunkten (och målet), den färdiga rätten, måste alltid 
finnas med. 
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(2) No. 2. Morötter/ Carotta vulgaris lutea Mohrryben/ och så många slagh 
som de äro/ willia hafwa något Sand-blandad diup Jord alt till Knäs 
opgräfwen/ hanteras som Palsternaccor, man såår ock desse slagen om 
Hösten/ så kan man hafwa Morrötter bittid om Wåhren. Då de äro något 
stoora/ tagas de opp/ skäras af halfwa ofwan till/ Roten putsas och 
planteras rade-wijs/ och när de äro wäl wäxte/ gräfwer man opp Jorden 
emellan dem/ och skär dem åter half/ på det de må blifwa deste större 
och tiockare. De som intet opätas planteras om Hösten i Källaren öfwer 
Winteren/ och de som då äre öfwerblefne planteras uth om Wåhren till 
Frö. (Rålamb 1690:5) 

Själva uppdelningen i propositioner är ganska enkelt gjord. Det är däremot 
påfallande svårt att foga in denna (liksom i princip samtliga andra framställ-
ningar i mitt material) i den deskriptiva sekvensen på det sätt som Adam 
numera föreslår (2001). Den del av sekvensen, uppräkning, som i receptet 
har formen av en ingredienslista saknas ju helt här, medan det i stället är 
uppenbart att det inte går att sätta likhetstecken mellan produkt och resultat. 
Tvärtom framstår det som relevant att skilja mellan resultatprodukt (det som 
proceduren skall uppnå) och resultatsituation (hur det ser ut efter att ett 
relevant steg i proceduren tagits eller hela proceduren förlöpt). Detta gör att 
inte heller den ”instruerande” sekvensen i Ledins (2000) tappning är fullt ut 
funktionell för att beskriva hur handlingsbeskrivning här realiseras, även om 
den är mer funktionell som utgångspunkt. Tydligen har även denna ut-
arbetats för att beskriva strukturer som recept, och sådana avviker uppen-
barligen till delar från hur det ser ut i mitt material. Jag utgår därför från 
denna prototyp, men gör vissa justeringar för att bättre kunna beskriva fram-
ställningen såsom den framträder i mitt material. Min prototyp ser ut på följ-
ande sätt: 

Resultatprodukt. Den avsedda slutprodukten nämns. 
Förutsättningar. Nödvändiga materiella eller situationella förutsättningar an-

ges, så att läsaren vet vilka villkoren är för att skapa den aktuella pro-
dukten. 

Transformation1. De åtgärder som skall vidtas för att produkten skall skapas 
anges. 

Resultatsituation1. Materiella eller situationella förutsättningar efter transfor-
mationen anges. Dessa kan fungera som förutsättningar för vidare trans-
formationer. 

Transformation2. 
Resultatsituation2. 
 [etc.] 
Resultatprodukt. Den avsedda slutprodukten nämns. 

Analyseras exemplet med hjälp av den blir resultat det som återges i figur 
4.105 Den centrala justeringen i fråga om sekvensdelar är att jag särskiljer två 
                                                      
105 Markeringen ”•” i uppställningen innebär att den lexikogrammatiska realiseringen är otyp-
isk och att kategoriseringen därför har gjorts funktionellt/semantiskt. De båda otypiska trans-
formationerna i exemplet kommer att diskuteras i 5.2.2.3. 
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typer av resultat, nämligen resultatprodukt, det som handlingsbeskrivningen 
syftar till att frambringa, och resultatsituation, det som en transformation 
leder till som ett steg på vägen mot resultatprodukten. Dessa kan samman-
falla i en kort sekvens där handlingsbeskrivningen omedelbart för fram till 
produkten, men ofta sker detta inte. Det utmärkande är att resultatsituationen 
är rekursiv, så att den kan fungera som förutsättning för en efterföljande 
transformation. Så ser det delvis ut i den analyserade artikeln: framställ-
ningen är uppbyggd av flera mindre sekvenser, vissa bestående av bara en 
mening eller en del av en mening, som följer på varandra.  

Resultatprodukt kan nämnas både först och sist, men det vanliga är att den 
på samma sätt som i exemplet anges i inledningen, ofta i en rubrik. Sekvens-
delen förutsättningar kan med få undantag identifierats med temporala eller 
konditionala satser (eller motsvarande adverbial) som målar upp den situa-
tion där en eller flera transformationer är aktuella.106 Transformationerna rea-
liseras i huvudsak på det sätt Ledin (2000) skissat (jfr dock 5.2.2.3). 

Om detta mönster skall betraktas som en universellt giltig prototyp är 
tvivelaktigt, och jag gör med modellen inte anspråk på att ha formulerat 
 

No. 2. Morötter/ Carotta vulgaris lutea Mohrryben/ och så många 
slagh som de äro/  

Resultatprodukt 

willia hafwa något Sand-blandad diup Jord •Transformation 
alt till Knäs opgräfwen/ •Transformation 
hanteras som Palsternaccor, Transformation 
man såår ock desse slagen om Hösten/  Transformation 
så kan man hafwa Morrötter bittid om Wåhren. Resultatsituation 
Då de äro något stoora/ Förutsättning 
tagas de opp/ skäras af halfwa ofwan till/ Transformation 
Roten putsas  Transformation 
och planteras rade-wijs/ Transformation 
och när de äro wäl wäxte/ Förutsättning 
gräfwer man opp Jorden emellan dem/ Transformation 
och skär dem åter half/ Transformation 
på det de må blifwa deste större och tiockare. Resultatsituation 
De som intet opätas  Förutsättningar 
planteras om Hösten i Källaren öfwer Winteren/ Transformation 
och de som då äre öfwerblefne  Förutsättningar 
planteras uth om Wåhren till Frö. Transformation 

 

Figur 4. Sekvenser i framställning om morotsodling (Rålamb 1690:5) 

                                                      
106 Några direkta motsvarigheter till ingredienslistor av den typ som Ledin (2000) identifierar 
finns inte. 
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någon sådan. Den sammanfattar dock ett sekventiellt mönster som jag har 
kunnat iaktta på många ställen i mitt material, och den framstår därför som 
en effektiv prototyp för handlingsbeskrivning i handböckerna. 

5.2.1.3 Visuell ideationell analys 
Adam (2001) använder sekvensanalysen för rent språkliga analyser, även om 
han även fogar in icke-traditionella, visuellt organiserade texter som listor 
och korsord i sekvenstyperna (nämligen i den deskriptiva sekvensen). Ledin 
(2000:123) tycks däremot öppna för att bilder kan utgöra propositioner i 
sekvenser, åtminstone genom att representera resultatet i den instruerande 
sekvensen. Det finns egentligen inget som säger att propositioner inte kan 
realiseras visuellt, och därför vill jag uttryckligen öppna för att även beakta 
bilder i sekvensanalysen. I princip kan de både tänkas bilda hela sekvenser, 
t.ex. genom bildserier som bildar en narration eller en instruktion, eller delar 
av huvudsakligen språkliga sekvenser, t.ex. där en bild får visa förutsätt-
ningar eller resultat i en instruktion. Det är lättare att tänka sig bilder an-
vända i sekvenser där kronologin är central som ordningsprincip (t.ex. nar-
ration) än i sekvenser där logiska relationer spelar roll (t.ex. argumentation). 
För att bedöma detta måste bilders ideationella sida belysas. 

Jag väljer för detta den begreppsapparat som har utvecklats av Kress & 
van Leeuwen 2006. De talar om olika typer av representationer (alternativt 
benämnda processer eller strukturer), som har en viss parallellitet med 
språkets processer. I likhet med den språkliga beskrivningen kan man också 
urskilja representerade deltagare.107 Man kan tala om fyra huvudgrupper av 
representationer: 

− narrativa, som visar handlingar, händelser, förändringsprocesser och 
övergående rumsliga anordningar 

− analytiska (konceptuella), som framställer deltagare som delar av en hel-
het 

− klassificerande (konceptuella), som framställer deltagare som över- och 
underordnade 

− symboliska (konceptuella), som visar vad en deltagare är eller symboli-
serar. 

                                                      
107 Representerad deltagare, d.v.s. en deltagare som representeras i t.ex. en bild, bör inte 
blandas samman med interaktiv deltagare, d.v.s. en deltagare i själva kommunikationsakten, 
den som skapar en bild och den som betraktar den. I princip finns båda typerna av deltagare, 
enligt Kress & van Leeuwen (2006), i all semiotiskt medierad kommunikation, men för 
visuell kommunikation blir distinktionen viktigare genom att en representerad deltagare inte 
kan sammanfalla med en interaktiv deltagare. I språket kan ett jag och ett du representera dem 
som deltar i den semiotiska akten utifrån sina roller både i kommunikationen och i satsen, 
medan bildens skapare och betraktare inte kan representeras genom sina roller utan måste 
avbildas.  
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Särskilt relevant är här distinktionen mellan representationer av handlingar 
och händelser (narrativa) och representationer av tillstånd (de tre övriga, men 
särskilt den analytiska). 

Narrativa representationer utmärks av att de innehåller en s.k. vektor som 
representerar rörelse eller händelse. En vektor kan formas av avbildade ele-
ment som bildar en sned linje, ofta en diagonal, men de kan också bildas av 
något som framställs som inbegripet i en handling, t.ex. en kroppsdel eller ett 
verktyg (Kress & van Leeuwen 2006:59). Även t.ex. en väg i en bild kan bli 
en vektor om en bil avbildas körande på den. Till sekvensmönstren kan nar-
rativa representationer anslutas på flera sätt, t.ex. som transformationer (se 
exempel i 5.2.3) 

Strukturer utan vektorer kallas sammanfattningsvis konceptuella och 
representerar i stället deltagare i termer av klass, struktur eller betydelse 
(2006:59). Hit hör de analytiska, som kopplar samman deltagare till en struk-
tur av del och helhet med två typer av deltagare: en bärare som står för hel-
heten och ett eller flera attribut som står för delen eller delarna. Bäraren 
(helheten) kan dock utelämnas och attributen framstår som en mer eller 
mindre oordnad lista (en ostrukturerad analytisk representation). Representa-
tioner som utgör analytiska processer kan se ut på många olika sätt. En rele-
vant undergrupp av de analytiska representationerna är de spatiala. Dessa 
kan vara antingen topografiska eller topologiska, där de topografiska återger 
faktiska fysiska, rumsliga relationer mellan attributen medan topologiska 
processer snarare återger logiska relationer. De senare ”are read as accura-
tely representing the ’logical’ relations between participants, the way in 
which participants are connected to each other […], but not the actual physi-
cal size of the participants or their distance from each other” (2006:99). 

Andra typer av konceptuella representationer är de klassificerande, som 
förbinder deltagare med varandra i en taxonomisk relation, d.v.s. en relation 
av över- och underordning, och de symboliska, som beskriver vad en deltag-
are betyder eller är, och som ofta innefattar ett symboliskt attribut. 

Bilder som utgör konceptuella representationer kan passas in i sekvenser 
på många olika sätt. De bör rent av kunna ses som i någon mening likvärdiga 
med deskriptiva sekvenser. 

Det bör understrykas att de olika strukturerna, till skillnad från språkliga 
processer, inte är ömsesidigt uteslutande; en narrativ bild kan t.ex. inkorpo-
rera konceptuella strukturer. Det ligger i bildens natur – särskilt den natural-
istiska, detaljrika bilden – att den är komplex och så att säga kan ha flera 
strukturer samtidigt. Det är särskilt vanligt att konceptuella strukturer utgör 
delar av narrativa strukturer i bilder.108 Det är inte heller alltid möjligt att 
slutgiltigt bestämma att en viss representation hör till en viss representations-
typ eftersom bilder ofta är öppna för att läsas på olika sätt. 

                                                      
108 Kress & van Leeuwen (2006:65) talar om ”minor processes” inbäddade i ”the major pro-
cess”. 
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5.2.2 Handlingsbeskrivning: morotsodling 
En stor del av framställningen i böckerna har en utformning som gör att det 
framstår som något som ligger i gränslandet mellan det direkt och indirekt 
tillämpliga. Man kan säga att texten öppnar både för att läsa för att göra och 
för att läsa för att orientera, för att planera något som skall göras eller för att 
allmänt ta reda på hur man gör något. Som ett exempel på sådan fram-
ställning har jag redan i det föregående (5.2.1.2) berört ett utdrag om morots-
odling ur Rålamb 1690. Det är dock också intressant att i viss detalj gå in på 
den språkliga (och visuella) realiseringen, då detta belyser hur texten ibland 
framstår som dubbeltydig. Utmärkande är dock en påfallande konstans över 
tid i utformningen i framställningens yttre, som också avspeglas på mikro-
nivån. 

Just artiklarna om morot är lämpliga exempel för att visa hur detta ser ut. 
De är lämpliga både därför att det förekommer sådana i nästan alla böckerna, 
och för att dessa ofta utgör närmast prototypiska exempel på växtartiklar. 
Växtartiklar om morot (i något fall om rotväxter samlat) finns i 28 av de 32 
böckerna. I ytterligare en, Trädgården som hobby 1953, saknas ett samlat av-
snitt om moroten, men morotsodling behandlas ändå på flera sätt. I Mollet 
1651, som behandlar köksväxterna ganska kortfattat, bildar moroten en sam-
lad framställning tillsammans med några andra köksväxter. De två av böck-
erna där morotsodling inte alls tas upp är Nilsson 1948, som över huvud 
taget inte berör köksväxter (endast prydnadsväxter, frukt och bär), respektive 
Een Nyy Träägårdz-Book 1643, där dock andra köksväxter berörs. 

Moroten är alltså en gröda som kan sägas vara mycket central. I gengäld 
behandlas den normalt ganska kortfattat, åtminstone i jämförelse med vissa 
andra växter som är mer krävande att odla (som gurka och melon). Ett 
undantag är framställningen i Fleischer 1795, där ett tiotal sidor ägnas åt 
moroten; denna bok behandlar i princip allt den berör mycket utförligt. På ett 
sätt blir moroten efter hand mindre central. Om man ser på var i respektive 
bok moroten behandlas, är det en stor variation i det äldre materialet, men 
efter Lindgren m.fl. 1872–84 behandlas den aldrig i bokens första fjärdedel, 
och efter Gréen 1969 behandlas den alltid i den senare hälften av boken. 
Detta gör att den framstår som ett mindre centralt tema efter hand om man 
ser placering tidigt i boken som något som ger framskjutenhet. 

5.2.2.1 Berörda teman 
En sammanställning av de teman som berörs i morotsartiklarna finns i tabell 
3.109 De teman som hör till odlingsproceduren och därför i sig kan sägas vara 
 
                                                      
109 För Een Nyy Träägårdz-Book 1643 kommer i stället uppgifterna från det stycke som be-
handlar ”lachtuca”, d.v.s. någon form av sallad. I de fall (Rålamb 1690, Lundberg 1754) där 
det i morotsavsnittet hänvisas till andra artiklar har även innehållet i dessa beaktats. I tabell 3 
markeras att ett visst tema egentligen inte finns inom själva morotsartikeln med asterisk. 
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Tabell 3. Innehållskomponenter i framställning om morotsodling 
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Een Nyy Trää-
gårdz-Book 1643 

 S*       

Mollet 1651  S       
Rålamb 1690 S S   B latin, 

tyska 
  

Rålamb 1694 S S S     (S) 
Ahlich 1722 S S S      
Kammecker 1731 S S    latin   
Lundberg 1754 S S*       
Jörlin 1784–94 S S    latin  S 
Fleischer 1795 S S S   latin  S 
Ihrström 1808 S S S   latin   
Lundström 1831 S S S   latin   
Müller 1848–53 S S S   latin S  
Eneroth 1857 S S S     S 
Holm 1869 S S S   latin   
Lindgren m.fl. 
1872–84 

S S S   latin S  

Tamm 1889 S S S      
Abelin 1902  S S      
Lind 1910 S S S      
Bussler 1922  SB S S     
Berge 1933  S S S     
Dahlmark 1936 S S S      
Nilsson 1948         
Trädgården som 
hobby 1953 

S SB       

Sonesson 1959  S S SB     
Gréen 1969 S S (S) S  latin   
Gréen 1979 S S S S SB   S 
Nyblom-Holmberg 
1983 

S S S S SB latin S S 

Samuelsson & 
Schenkmanis 1995 

S S  S   S  

Berglund 1996 S S S S  latin S S 
Hansson &  
Hansson 2005 

S S S(B)  B latin  S 

Kvant & Palm-
stierna 2005 

S S (B)  B latin S  

Robild 2005 S S  S     
*) Uppgiften har supplerats från annan artikel 
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nära knutna till praktisk tillämpning (såtid, såningsprocedur, gallring, kup-
ning, rensning, skördetid, skördesätt, vinterförvaring, utplantering av över-
vintrade morötter nästa år för fröskörd samt fröskörd, fröförvaring, frönas 
hållbarhet o.s.v.) har i uppställningen förts samman. Möjligen kan även 
temat jordkrav/växtplats föras hit. I tabellen markeras också om temat berörs 
genom skrift (S) eller bild (B). Bilderna är få, och de flesta är helt enkelt 
bilder av morötter som växter (i Rålamb 1690, Gréen 1979, Nyblom-Holm-
berg 1983, Hansson & Hansson 2005 och Kvant & Palmstierna 2005). Några 
bilder hör till odlingsproceduren, närmare bestämt ett par som visar anord-
ningar för vinterförvaring (en stuka i Bussler 1922 och en förvaringslåda i 
Gréen 1979) respektive en skiss av riktigt och oriktigt gallrade och rensade 
morötter i Trädgården som hobby 1953 (egentligen knuten till ett allmänt 
stycke om gallring och rensning).110 I Sonesson 1959 finns en bild av skade-
insekten morotfluga. Det är därmed enkelt att konstatera att morotsartiklarna 
alltså i första hand är språkliga framställningar: bilderna är få och de teman 
som bilderna är knutna till visar inte heller någon större enhetlighet. 

Av tabellen framgår att tonvikten i morotsartiklarna tematiskt ligger på 
uppgifter som bör kunna vara direkt tillämpbara. Av det som ligger utanför 
den rena procedurbeskrivningen är vissa uppgifter närmare praktiken, såsom 
uppgifter om utseende, sorter och användningsområden eller näringsinnehåll, 
andra mer av typen allmänbildning (namn på andra språk, botaniska upp-
gifter om var den förekommer vild, om botanisk historia eller växtfamilj 
etc.).111 Uppgifterna om skadedjur, sjukdomar och liknande utgör ofta i sig 
miniatyrartiklar med både bakgrund och procedurbeskrivning. Jämför man 
över tid framstår de äldre böckerna som innehållsligt mer koncentrerade 
kring själva odlingsproceduren, och detta gäller mer eller mindre konsekvent 
fram till den mer encyklopediska litteraturen under 1800-talet, Müller 1848–
53 och Lindgren m.fl. 1872–84 och det sena 1900-talet. Den bakgrunds-
information som finns i Jörlin 1784–94, Fleischer 1795 och Eneroth 1857 
berör användbarheten. Det är dock inte självklart att praktiska uppgifter nöd-
vändigtvis hänger samman med en handlingsinriktad läsning. Därför är det 
motiverat att även diskuteras den språkliga (och visuella) realiseringen, och 
visa hur denna bidrar till att framställa en viss läsning som naturlig. 

5.2.2.2 Transformationens typiska språkliga form 
Genomgående realiseras teman knutna till odlingsproceduren i en handlings-
beskrivande framställning. Ett exempel har alltså redan beskrivits i samband 
med diskussionen om sekvensmönster (5.2.1.2). Detta exempel framstår som 
ganska typiskt, även om det är kortare än många andra artiklar om morots-

                                                      
110 En motsvarighet till denna bild finns också i Sonesson 1959 (s. 177). Denna har dock inte 
tagits med i morotsmaterialet då den är knuten till en allmän framställning om gallring. 
111 Det är förstås tillämpligt på ett annat sätt; namn på andra språk gör det t.ex. enklare att 
jämföra med litteratur på andra språk. 
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odling. Det är emellertid värt att ytterligare fördjupa sig i hur transformation-
erna realiseras. De utgör kärnan i sekvensen och förefaller vid sidan av resul-
tatprodukten vara det enda som inte kan utelämnas; andra sekvensdelar kan 
utelämnas eller underförstås. I allmänhet realiseras transformationen språk-
ligt i enlighet med Ledins (2000) karakteristik, som stöds av iakttagelser av 
recept gjorda av Anward (1994): dess kärna utgörs av en materiell process 
som beskriver en del av odlingsproceduren och som realiseras som ett verb. 

Enligt Adams och Ledins beskrivning av transformationens typiska språk-
liga realisering finns en abstrakt plats avsedd att intas av läsaren själv, vilket 
här mer konkret bör innebära att agenten kan knytas till läsaren i rollen av 
potentiell odlare. Så är det också i många fall i mitt material, men ofta är den 
lexikogrammatiska realiseringen dubbeltydig på så sätt att framställningen 
lika gärna kan läsas som en beskrivning av hur proceduren brukar utföras. 
Med andra ord möjliggör framställningen både en direkt handlingsinriktad 
läsning (att läsa för att göra) och en orienterande (att läsa för att veta hur 
man gör), och det går inte att sätta fingret på vilken som är den primära. 
Denna möjlighet att läsa på två sätt framstår dock som naturlig och funk-
tionell. Det är frågan om en verksamhet där avståndet mellan läsning och 
utförande kan vara rätt avlägset. En procedurbeskrivning som sträcker sig 
över en hel odlingssäsong har med nödvändighet annorlunda förutsättningar 
än t.ex. ett recept, och den orienterande läsningen bör vara mycket mer 
central. Med andra ord skulle det kunna vara funktionellt att göra dubbla läs-
ningar möjliga. Som en parallell fungerar för övrigt de ”recept” på öl som 
Jäderberg (1995) diskuterar i sin undersökning av recepts form. Dessa är inte 
uppenbart avsedda att ligga till grund för att läsaren skall sätta igång med 
praktisk ölbryggning utan syftar till att informera läsaren om hur proceduren 
ser ut. De följer dock samma grundstruktur som recept. Jäderberg noterar i 
detta sammanhang den potential som andra alternativ än imperativ har: 

Passivformerna, liksom varianter med aktiv presens, erbjuder betydligt större 
möjligheter att abstrahera från tid och rum. Det medför att framställningar 
med den typiska receptstrukturen även kan användas för att beskriva pro-
cesser utan att nödvändigtvis fungera som instruktion. (Jäderberg 1995:116) 

Jag vill här därför föreslå en andra justering av förståelsen av den ”instruer-
ande” sekvensen vad gäller den språkliga realiseringen. Insnävningen att 
transformationens agent associeras med läsaren i rollen av utförare förefaller 
onödig och snarare genrebunden. Sekvensen bör i stället kunna ses som 
grundläggande även för procedurbeskrivningar som inte nödvändigtvis är 
avsedda att vara direkt tillämpbara. Med andra ord bör agentens referens inte 
vara avgörande för att det skall röra sig av denna typ av sekvens.112 

                                                      
112 Detta ligger i linje med att Adam (1990) tidigare fört ”instruerande” texter och sådant som 
reglementen, profetior och väderprognoser till samma sekvenstyp, den ”instruerande-påbjud-
ande” (jfr 5.2.1.2). 
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I det här fallet tycks möjligheten att inte specificera agenten vara en resurs 
som används för att möjliggöra olika läsningar. Den språkliga formen stödjer 
alltså ofta dubbeltydigheten genom att inte specificera agenten, och detta 
lämnar frihet i fråga om vem agenten skall associeras med. Det blir möjligt 
att läsa en och samma framställning både som en direkt tillämpbar beskriv-
ning av hur man gör (där man som läsare identifierar sig med agenten/utför-
aren) och som en orienterande beskrivning av hur man brukar göra (där 
agenten tolkas som generisk). Det vanliga språkliga mönstret är att agenten 
underförstås genom att passiv form eller imperativform används.113 Finns en 
agent utsatt realiseras den ofta av ett man, som kan läsas på flera sätt.114 

I morotsavsnitten förekommer dock framför allt under senare år realiser-
ingar av agenten som mer entydigt knyter den till läsaren. Imperativer, där 
den underförstådda agenten är associerad med läsaren, används frekvent i 
Een Nyy Träägårdz-Book 1643 och i utdragen från flera av böckerna från de 
senaste decennierna (Gréen 1979, Nyblom-Holmberg 1983, Berglund 1996 
och Hansson & Hansson 2005), men är i övrigt ovanlig. Någon gång finns 
ett du, t.ex. i Samuelsson & Schenkmanis 1995: ”Du kan så ganska tidigt 
men vänta tills jorden reder sig” (1995:282).115 De huvudsakliga mönstren 
stämmer alltså i stort sett överens med resultaten av Anwards (1994) och 
Jäderbergs (1995) undersökningar av recept ur kokböcker och de undersök-
ningar som har följt upp och bekräftat dessa resultat (Ledin 1997, Mårdsjö 
1998).116 Generellt framstår dock morotsartiklarna som betydligt mindre väl-
kammade än Anwards och Jäderbergs recept genom att det är mer regel än 
undantag att olika mönster växlar med varandra i en och samma artikel. Det 
vanliga är dock att inte alla tre huvudmönstren omväxlar, även om det görs 
t.ex. i Berge 1933. Värt att lägga märke till är också att agenten i påfallande 
många fall inte är specificerad till ett textualiserat du eller den underför-
stådda agenten till en process i imperativform. 

Man kan alltså säga att en läsare här kan välja vilken möjlig läsning han 
eller hon vill ta fasta på. Detta visar också den funktion som den språkliga 
realiseringen av sekvensen har: en direkt kunskapsinriktad läsning framstår 
utifrån den faktiska lexikogrammatiska realiseringen inte som fullt så själv-
klar som de övergripande sekvensmönstren kanske ger vid handen. 

                                                      
113 Både passiv form med s och med bli förekommer, men s-passiven är vanligast och före-
kommer i nästan alla utdrag. I några av böckerna från de senaste decennierna, liksom Een 
Nyy Träägårdz-Book 1643, är den dock ovanlig eller saknas helt, men i många av böckerna 
från slutet av 1700-talet till mitten av 1900-talet utgör det huvudmönstret. 
114 Man som representation av agenten i en transformation förekommer någon gång i de flesta 
utdragen, men förekommer glesare under andra hälften av 1800-talet och första hälften av 
1900-talet. 
115 Det förekommer också i transformationer på andra ställen i flera av böckerna, jfr 5.2.3. 
116 Det fjärde alternativ som Anward (1994) och Jäderberg (1995) diskuterar, det de kallar 
saksubjekt med presens (”potatisen kokar”), har en ganska marginell roll i morotsartiklarna; 
jfr dock nästa avsnitt (5.2.2.3) om inkongruent realiserade transformationen med verben äska, 
fordra m.fl. 



 
 

 

  114 

5.2.2.3 Transformationens alternativa språkliga form 
Till de mindre kongruenta realiseringarna av transformationer hör de som 
snarast är dolda genom att processen som utgör transformationens kärna inte 
bildar kärnan i en fullständig sats. Ett exempel finns i utdraget ur Rålamb 
1690 som citerades ovan: ”något Sand-blandad diup Jord alt till Knäs op-
gräfwen”, där transformationens process realiseras som ett preteritumpar-
ticip.117 Dessa har en särskild distribution: de används för att beskriva sådana 
procedurer som ligger utanför det som framstår som den normala odlings-
cykeln som börjar i sådden. Ofta kan transformationerna med particip knytas 
till jordkrav – vad som skall ha gjorts året före, som i exemplet från Rålamb 
1690.118 Detta kan sägas ligga i gränslandet till att vara egentliga transforma-
tioner och förutsättningar. Anward 1994 (och efter honom Jäderberg 1995 
och Ledin 1997) har talat om samma fenomen i recept i termer av förgrund 
och bakgrund där det som på detta sätt placeras utanför den ordinarie krono-
logiska följden ses som bakgrund. Framställningen är annars med få undan-
tag kronologiskt ordnad. 

Mindre kongruent realiserade är också transformationer där den process 
som utgör transformationens kärna nominaliseras, t.ex. i ”Gallringen utföres, 
när andra karaktärsbladet visar sig” (Berge 1933:57). Här förtingligas pro-
cessen genom nominaliseringen gallring som knyts till en mer betydelsetom 
materiell process (utföras). Vanligast är att den mer betydelsetomma materi-
ella processen är ske, utföras eller göras. Vanligen hänger denna konstruk-
tionstyp samman med ett exakt tidfästande av transformationen eller en be-
skrivning av hur den skall utföras.119 I detta fall är det frågan om någonting 
som ligger i utkanten av den typiska transformationen. Det rör sig snarast om 
ett slags implicit transformation: det sägs inte uttryckligen att gallring är en 
del av proceduren, men det underförstås genom att gallringen tidfästs. Sam-
tidigt är ofta kopplingen mellan processens (underförstådda) agent och läs-
aren/odlaren oklar.120 Här är framställningen utpräglat dubbeltydig genom att 
det blir oklart om en agent till en agentiv materiell process skall associeras 
med läsaren/odlaren eller med någon tredje part, kanske en generisk odlare, 
varvid det som skrivs snarast framstår som en beskrivning av allmänna vanor 
och bruk än som en anvisning. 

                                                      
117 Möjligen kan Sand-blandad i ”något Sand-blandad diup Jord” förstås på samma sätt. 
118 I framställningar med mycket tätt mellan processerna förekommer den också, t.ex. i Jörlin 
1784–94: ”hwarpå fröet sås, blandat med sand, och åter lätt nedharfwas” (1784–94:I:10). 
119 Av de redovisade exemplen kan det se ut som om denna konstruktion saknas i det äldsta 
materialet. Dock finns det utanför morotsmaterialet exempel på detta redan i Ahlich 1722 
(”Utbrytningen måste skee nästan hwar dag/ […]”, 1722:121). 
120 Detta gäller även de enstaka andra varianter där en nominalisering används: i Fleischer 
1795 ”Någon sandblandning skadar intet, när jorden för öfrigt är fet och har krafter:” 
(1795:134) och i Bussler 1922 ”Det är av mycket stor betydelse att rensning och luckring ej 
försummas. Genom ofta upprepad luckring av jorden kan man även under mycket torra 
somrar nå goda resultat” (1922:45) och ”Moroten angripes ofta av morotsflugans larver, 
»morotsmasken». Bekämpningsmedel är kalkning av jorden samt växelbruk” (1922:45). 
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Ännu en sådan typ av möjliga transformationer är de som tar sin utgångs-
punkt i växten genom att ha växten som förstadeltagare (och som ofta också 
har växten som omarkerat tema). I flera fall ges då växten en deltagarroll 
som normalt förknippas med en levande varelse. Även ett sådant exempel 
finns i det ovan citerade avsnitt i Rålamb 1690, som inleds ”Morötter/ […]/ 
willia hafwa något Sand-blandad diup Jord […]”, där alltså Morötter 
framstår som upplevare till den mentala processen willia. Vanligt är att det 
handlar om just jordkrav och att växten ges en deltagarroll som upplevare, 
talare eller aktör/agent. Vanliga processer är äskar, trivs, fordrar och 
behöver, och exempel finns i skrifter från hela undersökningsperioden. 

Detta är exempel som ligger i det breda gränslandet mellan handlings-
beskrivning (instruktion), d.v.s. en beskrivning av hur man odlar växten, och 
objektbeskrivning, d.v.s. en beskrivning av en viss växt. Här har jag valt att 
se dem som transformationer eftersom det är en sådan läsning som i första 
hand aktualiseras av den övergripande inramningen. Det är dock även värt 
att notera att dessa – liksom i många fall även mer typiska realiseringar – 
möjliggör en läsning av det framställda både som instruktion och som allmän 
beskrivning av hur man vanligen gör. 

5.2.2.4 Bilder som realisering av resultatprodukt 
Sekvensdelen resultatprodukt kan i allmänhet identifieras med rubriker eller 
inledande tematiserande benämningar av växten. Även de båda bilder som är 
knutna till odlingsproceduren (närmare bestämt till frågan om vinterför-
varing) kan dock betraktas som ett slags resultatrepresentationer, men då till 
en underordnad framställning som handlar om hur anordningar för vinterför-
varing anläggs, där då resultatprodukt och resultatsituation sammanfaller. 
Dessa har en ideationell funktion som ligger i att komplettera den språkliga 
framställningen i väsentliga avseenden. Båda bilderna visar anordningar för 
vinterförvaring, i Bussler 1922 en stuka (figur 5), i Gréen 1979 en förvar-
ingslåda (figur 6). 

Båda hör alltså samman med en passage i texten som beskriver hur man 
ordnar vinterförvaring. I Bussler 1922 rör det sig om en mycket kort passage 
i brödtexten – ”stuka, som täckes med halm eller dylikt och jord”. Dessutom 
finns några språkliga etiketter inkorporerade i bilden – ”1 m.”, ”Halm”, 
”Jord”. Här kan ”täckes med halm eller dylikt och jord” läsas som en trans-
formation och bilden som en realisering av resultatprodukt. Samtidigt ger 
bilden detaljinformation som inte framgår språkligt och som är nödvändig 
för en lyckad konstruktion av stukan, bl.a. om dess form. I Gréen 1979 finns 
det i anslutning till bilden av förvaringslådan dels en brödtext, dels ett kort-
are stycke bredvid bilden i en ruta. Man kan se en klar funktionsuppdelning 
mellan bild och skrift – i skrift beskrivs materialval och placering medan 
själva konstruktionen däremot bara framgår av bilden. Även i detta fall re- 
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Figur 5. Avbildning av stuka (Bussler 1922:45) 
presenterar bilden resultatprodukten, men ersätter samtidigt också transfor-
mationer genom att den detaljrika avbildningen indirekt antyder hur anlägg-
ningsprocessen skall genomföras. I båda fallen utgör bilderna den typ av re-
presentationsstruktur som Kress & van Leeuwen (2006) kallar analytisk, och 
de hör närmast till den underkategori som kallas topografiska och utmärks av 
att de spatiala relationerna mellan en bärares attribut återges. Just denna typ 
av representationer bör också vara särskilt funktionell som resultatsituation/ 
resultatprodukt i en handlingsbeskrivande sekvens, och här faller de alltså 
väl in i mönstret för den språkliga framställningen. 

Möjligen kan man hävda att även de bilder som avbildar morötter i an-
slutning till själva artikeln aktualiserar moroten som resultatprodukt till en 
överordnad handlingsbeskrivande sekvens.121 Hit hör en av bilderna i Gréen 
1979 och bilderna i Nyblom-Holmberg 1983, Hansson & Hansson 2005 och 
Kvant & Palmstierna 2005 (se bild 1 i bilaga 3). Den information som ges i 
bilderna kan dock betraktas som ideationellt redundant. De medför dock en 
starkare fokusering av just resultatprodukten i de böcker där de förekommer. 

5.2.2.5 Alternativ till växtartikeln: Trädgården som hobby 1953 
Framställningen i Trädgården som hobby 1953 avviker, som redan har fram-
gått, från det gängse genom att det saknas en sammanhållen artikel om 
morotsodling och över huvud taget genom att det saknas växtartiklar. I 
boken finns i stället för en samlad framställning om moroten dels en tabell 
(återgiven i figur 7 med detaljbild i figur 8) där vissa specifika upplysningar 
om moroten och andra köksväxter har samlats (jord, sådd, gallring), dels 
flera mer generellt hållna passager där köksväxter i allmänhet avhandlas. De 
sistnämnda är ordnade efter procedur i odlingen under rubrikerna ”Gödsling” 
respektive ”Gallring och beskärning” (ordnade som handlingsbeskrivande 
sekvenser, om än ofta mer generellt hållna). 

                                                      
121 Eftersom motsvarande bild i Rålamb 1690 finns på ett särskilt uppslag, dessutom utan hän-
visning till bilden från artikeln, förefaller samma funktion inte vara lika aktuell. 
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Figur 6. Ruta med avbildning av förvaringslåda för morötter 
(Gréen 1979:421) 

 

Framställningen i tabellen är funktionellt jämförbar med framställning orga-
niserad i handlingsbeskrivande sekvenser. Det är alltså frågan om direkt 
tillämpbar handlingsbeskrivning. Realiseringen är däremot av naturliga skäl 
annorlunda genom att det språkligt sett rör sig om fragmenterade eller delvis 
fragmenterade satser där sambanden, ibland även processkärnorna, och alltid 
agenten, underförstås genom de visuella relationerna i uppställningen. Tolk-
ningen blir att denna framställning är lika öppen för direkt som indirekt 
handlingsinriktad läsning. 

5.2.2.6 Inbäddad motivering och argumentation i Fleischer 1795 
Större delen av framställningen i morotsartiklarna upptas alltså alltid av 
handlingsbeskrivning, ibland med en del bakgrundsinformation. Detta pekar 
på att läsning som i någon mening är förknippad med tillämplighet är natur-
lig. Procedurbeskrivningen uttrycks genom handlingsbeskrivande sekvenser 
enligt det mönster jag har beskrivit och bakgrundsinformation uttrycks i 
allmänhet av deskriptiva sekvenser, ofta korta, i några fall där många mo-
rotssorter karakteriseras mer utbyggda. Andra sekvenstyper har en mycket 
marginell roll, och framträder endast inskjutna, underordnade en handlings-
beskrivning. I enstaka fall finns förklaringar i form av mycket elliptiska vari-
anter av den explikativa sekvensen. Argumentation och narration före-
kommer bara i en av böckerna, Fleischer 1795. 
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Figur 7. Tabell med framställning om grönsaker (Trädgården som hobby 
1953:76–77) 

Det är värt att studera denna bok lite närmare. Som jag redan har nämnt är 
det den som har den längsta framställningen. I huvudsak är dock skillnaden 
mot de andra böckerna kvantitativ snarare än kvalitativ; det handlar helt 
enkelt om en mer utförlig handlingsbeskrivning. En skillnad utgörs dock av 
en större variation i fråga om sekvensmässig realisering på så sätt att hand-
lingsbeskrivningen (som ändå normalt är det överordnade) ibland iscensätts 
med hjälp av andra, underordnade, sekvenstyper. Här finns exempel på mer 
utvecklade förklaringar och också på argumentation som är sammanknuten 
med handlingsbeskrivning. När de inordnas i handlingsbeskrivningen fung-
erar de på samma sätt, nämligen som stöd och motivering för en rekom-  
 

 
Figur 8. Del av tabellen om grönsaksodling som berör morots-
odling (Trädgården som hobby 1953:77) 
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mendation. Den mest komplexa passagen i framställningen om morotsodling 
är den följande: 

(3)    [1] Jag sade at såningen skal ske i första hälften af December. [2a] 
Orsaken är den, at man därefter kan wänta frost, så at man icke kan 
komma ned i jorden – [3b] men så länge man ser at kölden uteblifwer, 
låter man bli at så. [4] När sängen är tillagad, så är hon snart besådd, om 
man märker, at luften ser ut til frost.  
   [5] Oförfarna torde kan hända le åt detta, och tänka at man ju borde så 
innan frost kom, så hade man ej af nöden, at så noga passa på 
wäderleken, och låta kölden öfwerrumpla oß. [6] Men oärfarne tänka 
blott så. [7a] Jag har sjelf sedt Trägårdsmästare så Morötter, i blid 
wäderlek, midt i Nowember; [7b] men följden blef den, at de fingo 
aldeles inga om Wåren, [7c] och däraf dömde de, som almänneligen sker, 
när försöket mißlyckas, at sjelfwa föreskriften icke duger – [8] De och 
deras Läromästare ”Förstodo saken bättre – Man skulle allenast blifwa 
wid det gamla – o. s. w.„ [9] Men detta Folket obserwerade icke, at 
orsaken til det mißlyckade låg uti den tidiga såningen, och uti det at 
ingen frost följde snart derpå; [10] ty så länge fröet ligger i jorden, tål det 
frost, men grodden, när han komer up, tål den icke. [11a] Sår man nu 
omedelbarligen innan frost kommer, [11b] blötes fröet imedlertid uti 
jorden, och börjar möjeligtwis at slå skott til rot, samt drifwer tidigt om 
wåren up och wäxer; [12a] men infaller mildt wäder sedan man sådt, 
innan frosten kommer, [12b] så begynner fröet at skjuta up ur jorden, och 
när då kölden kommer på, lider sådden skada. (Fleischer 1795:135) 

Här finns såväl drag av den argumentativa sekvensen som av den explika-
tiva. Den övergripande sekvensen i stycket är argumentativ, och det första 
påståendet, ”Jag sade at såningen skal ske i första hälften af December”, får 
en nyckelfunktion som realisering av den övergripande tesen i en argumenta-
tion (sekvensdelen konklusion). Senare följer flera propositioner som kan 
läsas som argument. I satserna i 7 och framåt gestaltas ett argument genom 
en kort narrativ kedja där en iakttagelse av några trädgårdsmästares miss-
lyckade odlingsförsök återberättas. Inom denna finns en underordnad expli-
kativ sekvens (snarast på metanivå) där trädgårdsmästarnas egen (felaktiga) 
förklaring av misslyckandet lyfts in, för att följas av författarröstens (riktiga) 
förklaring. Avslutningsvis förtydligas detta genom en orsak–verkan-struktur 
med funktionen av argument (i 11a–b, 12a–b). Parallellt har stycket dock 
också en handlingsbeskrivande funktion, där den första satsen fungerar som 
en sammanfattande transformation och samtidigt också som en introduktion 
till en förklaring i en elliptisk explikativ sekvens. Framställning som är kom-
plex på detta sätt saknas alltså i övriga böcker, men förekommer då och då 
även i andra sammanhang i Fleischer 1795. Dock är de även här på det mer 
övergripande planet inordnade i en handlingsbeskrivande framställning. I 
stort sett följer alltså även Fleischer 1795 det mönster som pekats ut, även 
om man kan konstatera att den framställer den typiska läsningen som mer 
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kritiskt hållen än de andra böckerna (jfr vidare Nord ms och 7.4 i avhand-
lingen). 

5.2.3 Multimodal handlingsbeskrivning: handgrepp för 
förädling av fruktträd 
Analysen av artiklarna om morotsodlingen visar hur framställningen runt en 
enskild växt eller en grupp av växter kan se ut. När det gäller fruktodling är 
framställningen i allmänhet mer tematiskt organiserad (som jag nämnde i 
5.1.3). Här kommer jag att diskutera två exempel knutna till fruktträd. Det 
första, som behandlas i detta avsnitt, rör hur handgrepp för förädling av 
fruktträd beskrivs, det andra berör beskärning (5.2.4). 

Med förädling av fruktträd menar jag okulering eller ympning. Okulering 
innebär att en knopp från ett ädelt fruktträd fås att växta fast på en härdig 
grundstam, och därefter får utgöra grunden för kronan som då kommer att 
bära ädel frukt. Vid ympning är det inte bara en knopp utan en hel kvist från 
ett annat träd som sätts in, men funktionen är densamma. Okulering är nor-
malt den förädlingsteknologi som rekommenderas (i de böcker där den tas 
upp) eftersom den dels är förhållandevis enkel att göra även för den som inte 
är expert, dels inte förstör trädet, utan gör det möjligt att återanvända grund-
stammen för ympning eller nya försök med okulering om okuleringen skulle 
misslyckas. I de modernare böckerna är det vanligare att ympning förordas. 
Teknikerna förändras inte mycket över tid. 

Som exempel är detta intressant av flera skäl. För det första är det relevant 
att beröra såsom ett centralt tema i det äldre materialet. Som synes av 
uppställningen i tabell 4 tas okulering (eller andra förädlingstekniker) upp i 
nästan alla texterna före mitten av 1800-talet. Från slutet av 1800-talet, när 
tillgången på färdigförädlade träd från plantskolor blivit bättre, är det bara i 
enstaka böcker som förädlingsteknikerna beskrivs, och då ofta tillsammans 
med förmaningen att man helst bör köpa fruktträd från plantskolor. I mod-
erna böcker är utgångspunkten alltid att man skall köpa färdigförädlade 
fruktträd, men grundprinciperna för förädling beskrivs ibland kort för att 
man skall kunna bedöma kvaliteten på fruktträd i handeln. I några fall 
beskrivs dock olika ymptekniker på ett sätt som öppnar för praktisk tillämp-
ning: i Nyblom-Holmberg 1983 och Samuelsson & Schenkmanis 1996 
beskrivs hur man kan få nya fruktsorter genom att ympa om befintliga träd, i 
Berglund 1996 beskrivs barkympning på ett sådant sätt att man skall kunna 
utföra den, dock snarare som en kuriositet och för utmaningens skull än för 
att det skulle vara nödvändigt. 

Samtidigt är det en fråga som rör delvis avancerade praktiska kunskaper 
som kan antas vara svår att fånga i skrift. Svårigheterna är inte exakt desam-
ma som när det gäller beskärning som beskrivs i 5.2.4, där själva hand-
greppet är förhållandevis enkelt medan svårigheterna ligger i avvägningen 
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Tabell 4. Modaliteter i bruk i framställning om okulering (ympning) 

Modalitet 
Text 

Språk Bild 

Een Nyy Träägårdz-Book 
1643 (ympning) 

Språk i brödtext 
(tabell som beskriver vad 
som kan ympas på vad) 

– 

Mollet 1651 Språk i brödtext – 
Rålamb 1690 Språk i brödtext Bilder på plansch 
Ahlich 1722 Språk i brödtext Figurer infogade i linjär 

brödtext 
Kammecker 1731 Språk i brödtext Figurer infogade i linjär 

brödtext 
Lundberg 1754 Språk i brödtext Figurer infogade i linjär 

brödtext 
Jörlin 1784–94 Språk i brödtext och i lista 

med bildtexter till plansch-
sidan 

Figurer infogade i linjär 
brödtext 
bilder i plansch 

Fleischer 1795 Språk i brödtext (Figur infogade i linjär 
brödtext) 

Lundström 1831 Språk i brödtext bilder på plansch 
Müller 1848–53 Språk i brödtext Bilder inbrutna i sidan 

figurer inbrutna i linjär 
brödtext 

Lindgren m.fl. 1872–84 Språk i brödtext Bilder inbrutna i sidan 
(figur inbrutna i linjär 
brödtext) 

Abelin 1902 Språk i fotnot – 
Lind 1910 Språk i brödtext Bilder inbrutna i sidan 
Dahlmark 1936 Språk i brödtext  

Språk i bildtext 
Bilder inbrutna i sidan 

Trädgården som hobby 1953 
(ympning) 

Språk i bildtext Bilder 

Nyblom-Holmberg 1983 
(okulering, omympning) 

Språk i brödtext och i 
bildtexter 

bilder i anslutning 

Samuelsson & Schenkmanis 
1995 (omypmning) 

Språk i brödtext och i 
bildtexter 

bilder i anslutning 

Berglund 1996 
(barkympning) 

Språk i brödtext (på gultonad 
sida), i bildtext och i 
bildetikett 

Bilder i anslutning 

(bedömningen av det individuella trädet och förståelsen för olika kvistars 
och knoppars funktion och förmågan att identifiera dem). I fråga om föräd-
ling ligger komplikationen lika mycket i själva handgreppen: det är viktigt 
att inpassningen av den knopp som skall fås att fästa på stammen görs med 
stor precision för att operationen skall ha möjlighet att lyckas. Dessa svårig-
heter ställer med andra ord de eventuella bristerna i språket som resurs på sin 
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spets, och som man kanske kunde vänta är visuella framställningar också en 
viktig del.122 

Vidare är det en typ av framställning där det inte finns någon fast form för 
organisationen liknande växtartikeln. Typiskt är dock att även här finns en 
kärna av procedurbeskrivning, och det är dess uppbyggnad jag kommer att 
beskriva här. I jämförelse med morotsexemplet rör det sig också om en pro-
cedur som har kort utsträckning i tiden, vilket kan göra det mer naturligt att 
förbinda läsning och utförande. 

Det är alltså också frågan om en framställning som är mer multimodal. I 
nästan alla de böcker som tar upp förädling finns det någon form av visuell 
representation knuten till framställningen (se tabell 4). Det visuella inslaget 
förefaller oftast vara just en strategi för att hantera de svårigheter som skrift-
buren kunskapshantering ställer upp – det visuella kan användas för att visa, 
som en kompensation för de nackdelar som en skriven instruktion ger (brist 
på direkt återkoppling om instruktionen är begriplig, brist på möjlighet att 
handfast visa och ge möjlighet att öva). Det är då intressant att se på hur 
multimodaliteten i förhållande till handlingsinriktningen. Procedurbeskriv-
ningen av förädling kan alltså visa hur en mer multimodal realisering tar sig 
uttryck och påverkar texten. 

En framställning om de praktiska handgreppen som visar de typiska 
dragen finns i Ahlich 1722: 

(4) Detta sker således: man skär til ympa eller oculera af et fruchtbärande 
träs emot solen stående gren/ en åhrs-gammal telning eller qwist/ som har 
sköna/ lustiga och fullkomliga ögon; löser dem behändigt up med den 
enskylt där til giorda oculer-knifwen uti en trekants form, nedan til bredt 
och ofwan til smahlt/ såsom här [figur: stående triangel] står/ så at ögat 
står mitt uti/ och at kärnan eller hiertat blir wäl däruti; så lämnar man ock 
altid något litet af blad däruppå/ så at man kan hålla ögat så länge i 
munnen/ til deß man tilreder stammen/ hwarest skölden eller ögat skall 
sättas: sedan gör man en skåra i träets bohl [d.v.s. krona]/ på barckens 
slätaste och beqwämligaste ställe/ emot wäster/ och det likasom et up ned 
wändt latinskt T ([figur: uppochnedvänt antikva-T]) hwarwid bör achtas/ 
at man ei skär uti träet. När skåran är giord/ öpnar man barcken på bägge 
sidor nätt med släta och flata delen af skafftet på en elffenbens knif/ och 
fogar ögat wäl därunder: då wäl bör märckas/ at ögat paßas wäl in uti den 
öfriga spitziga/ och nedra twärskåran/ som man giordt i stammen/ så at 
intet rum lämnas där emellan. Sedan det är således wäl inpaßadt/ 
förbindes det med matt-bast/ så at alsintet af skåran/ utan allenast sielfwa 
ögat lämnas öpet/ fritt och otilbundet; doch likwäl så/ at det bindes tätare 
ofwan/ än nedan til/ på det safften kan stiga deß lättare up. (Ahlich 
1722:147–148) 

                                                      
122 En skillnad är också att det bara undantagsvis finns kommentarer om kunskap och lärande 
i anslutning till beskrivningen av förädling. I Een Nyy Träägårdz-Book 1643 sägs om ymp-
ning: ”Förfarenheeten är här vthi then bästa/ och låter snart lära sigh. På högha rumm Wijde/ 
vng Asp/ kan man bäst lära sigh/ ty thet wäxer wäl ther vthi/ men alt obeständigdt.” (1643:11) 
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Framställningen är uppbyggd av en serie handlingsbeskrivande sekvenser 
som följer det mönster som beskrivs i 5.2.1.2. Sekvensens delar löses dock i 
flera fall upp genom att resultatsituation smälter samman med transforma-
tion, t.ex. i slutet där ”så at ögat står mitt uti, och at kärnan eller hiertat blir 
wäl däruti” framstår som ett slags begränsande resultat till transformationen 
”löser dem behändigt up […]”. Den övergripande inramningen är dock den 
handlingsbeskrivande sekvensen, och den introduceras även metatextuellt 
(”Detta sker således:”). I Lindgren m.fl. 1872–84 inramas motsvarande 
stycke helt av metatext – stycket inleds med ”Sjelfva okuleringen förrättas 
på följande sätt” och avslutas med ”Okuleringen är nu förrättad”. 

Att beskrivningen av momenten i utdraget ur Ahlich 1722 görs i form av 
satser med man som agent till materiella processer som representerar själva 
transformationen är också typiskt. Mönstren är i stor sett desamma som i 
framställningen om morotsodling. Det som avviker är Een Nyy Träägårdz-
Book 1643 och Rålamb 1690 där det är imperativen (ibland du) som domi-
nerar i beskrivningen av handgrepp, och även Jörlin 1784–94, där det ofta 
förekommer imperativ.123 I dessa kan man alltså se en skillnad mellan hand-
lingsbeskrivningen i växtartiklarna och i avsnitten om handgrepp genom att 
agenten här i första hand knyts till läsaren. Med andra ord blir läsningen 
närmare knuten till tillämpning när det gäller handgreppen. I stort stämmer 
dock även här de mönster som tidigare iakttagits för recept, även vad gäller 
1600-talet där ju mönstret i recept är imperativ (Anward 1994, Jäderberg 
1995, Ledin 1997, Mårdsjö 1998).124  

En skillnad mot de handlingsbeskrivande sekvenserna om morotsodling 
är den större tonvikten på ordningsföljden som här markeras med en rad 
temporala adverbial (sedan, då), och också genom att resultat av ett moment 
presenteras som en följd (”så at intet rum lämnas där emellan”), och att ett 
moment kan rekapituleras med en tidsmarkering som sekvensdelen förut-
sättning (”När skåran är giord”). Denna tydliga markering av tidsföljden är 
vanlig i framställningen om handgrepp, och det hör till undantagen att fram-
ställningen inte strikt följer momentens ordningsföljd.125 Typiskt är också de 
tätt förekommande adverbial som beskriver spatial orientering (på bägge 
sidor, därunder) och andra spatiala bestämningar (nedra twärskåran). 

                                                      
123 Valet av du-tilltal i framställningar om just trädförädling har paralleller i medeltida svensk 
trädgårdslitteratur och torde kunna föras tillbaka på latinska källor, se även Nord under utg. a. 
124 Som en ren anomali framstår en sats i Lundberg 1754 där aktören är jag i stället för man, 
som är det vanliga i denna bok: ”[…] man löser sackta och behändigt up med Oculer-knifwen 
uti en trekantig form [figur: stående triangel med punkt i mitten], sedan jag bögt willa stam-
mens krona emellan knän, wäl acktandes, […]” (1754:66). Detta saknar paralleller i materialet 
i övrigt (men har paralleller i annan trädgårdslitteratur från 1700-talet, se Nord ms). I avsnitt 
5.2.4.6 diskuteras dock framställning med delvis likartade drag i Berglund 1996. 
125 Undantag är ”Ögat inskjutes därefter i ett T-snitt på grundstammen, sedan barkflikar böjts 
åt sidan” (Dahlmark 1936:42). 
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Figur 9. Triangel inbruten i brödtexten (Ahlich 1722:147)  

I exempel (4), hämtat ur Ahlich 1722, finns också ett annat återkommande 
drag, nämligen små inkorporerade bildelement. Även dessa har funktionen 
att beskriva spatiala relationer. De används både för att beskriva hur själva 
okulaget skall skäras (som en triangel, se figur 9) och hur snittet på grund-
stammen skall läggas (som ett T, se figur 10). Dessa är inkorporerade i det 
språkliga linjära flödet i brödtexten. De ligger visserligen syntaktiskt utanför 
det linjära flödet, men är nära anknutna genom ett här respektive en pre-
sentation som omedelbart föregår figuren och pekar ut den (”uti en trekants 
form, nedan til bredt och ofwan til smahlt, såsom här [figur] står”, ”och det 
likasom et up ned wändt latinskt T ([figur])”). Motsvarigheter finns i flera av 
böckerna (se sammanställningen i tabell 4). I några fall är T-figurerna också 
syntaktiskt inkorporerade: ”til Figure som et omwändt [figur: uppochned-
vänt antikva-T]” (Kammecker 1731:110) och ”lika et upwändt [figur: upp-
ochnedvänt T]” (Lundberg 1754:66). I Müller 1848–53 finns T-figuren i två 
varianter, rättvänd och uppochnedvänd. Den rättvända inkorporeras syntakt-
iskt (”Inskärningen erhåller då utseendet af ett [T-liknande figur]”, 1848–
53:II:54), medan det omvända presenteras (”Här måste också inskärningen i 
stammen göras i motsatt riktning, nemligen så lunda [figur liknade uppoch-
nedvänt T]”, 1848–53:II:55). Ett alternativ är ett slags lexikal inkorporering. 
I Lindgren m.fl. 1872–84 där en form av T-avbildning blir led i en samman-
sättning: ”en [T-liknade figur]formig inskärning” (1872–84:III:25). På ett 
liknande sätt talar Abelin 1902 och Dahlmark 1936 om ”T-snitt” (vilket dock 
inte förklaras). Det är dock bara T-figurer som kan inkorporeras i ord eller 
syntax, och fungerar då syntaktiskt som ett substantiv. Sannolikt beror detta 
på att det kan läsas ut genom namnet på bokstaven som figuren liknar. Det 
förklarar att en figur som ser ut som ett rättvänt T inkorporeras syntaktiskt i 
Müller 1848–53 medan ett omvänt snarare presenteras. Trianglar och mot-
svarande figurer som inte kan läsas upp presenteras alltid med ett föregående 
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Figur 10. Antikva-T i brödtexten (Ahlich 1722:148)  

språkligt element som syftar på den (”til Figure trekantig [figur: stående 
triangel]” i Kammecker 1731:110), ”uti en trekantig form [figur: stående tri-
angel med punkt i mitten]” i Lundberg 1754:66), ”[…] hwilket har då figur 
af et up och nedwändt t sålunda: [omvänt antikva-T]” i Fleischer 1795: 
317).126 

Mest avancerade är figurerna i Jörlin 1784–94 (se figur 11) där flera ex-
empel på sammansatta typografiska figurer finns. Det är också här de är 
flest. I denna bok förekommer dock också mer elaborerade bildframställ-
ningar i en planschbilaga. Hela planschen avbildas i figur 12.127 Här finns en 
figur som kompletterar T-figuren (vid bokstäverna d, g och e i figuren med 
nummer 2 på planschen), och i stället för den triangel som har visats i flera 
andra böcker finns en mer avancerad graverad bild av motsvarande före-
teelse (a–c i figuren med nummer 1 på planschen). Liknande bilder finns i de 
flesta av de senare böcker som tar upp trädförädling (jfr tabell 4). 

Utmärkande även för de fristående bilderna är att de är tätt knutna till en 
specifik proposition i brödtexten.128 De förekommer där det är relevant att ge 
preciseringar om spatiala relationer i såväl transformationer som resultat 
(t.ex. ”en skura på twärs igenom barken d – e (figur. 2.)”, ”skuran Ig wid lag 
en twär tum lång”). De har alltså samma funktion som de små in- skjutna 
bildframställningarna i brödtexten. I Nyblom-Holmberg 1983 saknas dock 
motsvarande hänvisningar. I stället finns här korta bildtexter knutna till varje 
bild som sammanfattar den instruktion som finns i brödtexten. 

De små inskjutna bildframställningarna har det gemensamt med de flesta 
av de fristående bilderna att de saknar avbildad aktör. Snarare utgör de ett 
 
                                                      
126 Fleischer 1795 visar inte någon triangel, utan den ersätts av ett språkligt omnämnande av 
en triangel: ”man föreställe sig då, at barken skal lossas och tagas utaf i en triangel, uti 
hwilken ögat skal sitta i medlet, […]” (1795:314). 
127 Till bokens figurer 2, 3, 6 och 11 hör en gemensam bildtext: ”Fig. 2. en ung stam, deruti de 
uttagna oculagerna [i figur] 3, 11 och 6 skola insättas, hwarje efter sit motstående skärnings-
sätt, på oculer-qwisten och stammen.” (Jörlin 1784–94:II:[24]) 
128 De förbinds genom ett slags länkning med figurindex – se vidare 6.3.2.3. 
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Figur 11. Grafiska figurer i brödtexten (Jörlin 1784–94:II:12) 
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Figur 12. Plansch med redskap och förädlingssätt för träd (Jörlin 1784–94:22b) 

slags analytiska representationer som beskriver spatiala relationer utan att 
visa någon handling eller händelse.129 Detta gör dem funktionellt lika språk-
liga adverbial, och det är närmast som sådana (spatiala bestämningar) de 
fungerar i den överordnade handlingsbeskrivande sekvensen. 
                                                      
129 De bör närmast kategoriseras som spatialt topografiska, alltså representationer som visar 
rumsliga relationer såsom de ser ut i verkligheten. Det rör sig dock inte om exakta propor-
tioner. Över listan med bildtexter till bildplanschen i Jörlin 1784–94 anges detta tydligt: 
”Figurerna äro i det närmaste efter naturlig skapnad och storlek; men oculer-qwisten 1 är 
något förtjock, för att tydeligen wisa skärningarna kring oculagerna, som skola uttagas” 
(1784–94:II:[24]). 
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Figur 13. Utskärning av barksköld 
(Lindgren m.fl. 1872–84:III:26) 

 Figur 14. Fastbindning av ymp-
kvistar (Nyblom-Holmberg 
1983:293) 

 

Flera av bilderna i Lindgren m.fl. 1872–84 och en av bilderna i Nyblom-
Holmberg 1983 har dock en delvis avvikande utformning. Bilden i figur 13, 
som saknar bildtext, är hämtad ur Lindgren m.fl. 1872–84. Den tillhörande 
brödtexten (som bilden också är inbruten i) inleds på följande sätt: 

(5)    Ett annat, än enklare sätt för barksköldens utskärning, som af fig. 8 
framställes, verkställes på följande sätt. På 1/3–1/2 tums afstånd ofvanför 
den utvalda knoppen på okuleringsqvisten (E och F) göres en inskärning 
genom barken, […] (Lindgren m.fl. 1872–84:III:26) 

I stort motsvarar bildens funktion i förhållande till brödtexten funktionen hos 
bilderna i Jörlin 1784–94: att visa och förtydliga spatiala relationer, där delar 
av bilden knyts till specifika delar av instruktionen (”På 1/3–1/2 tums af-
stånd ofvanför den utvalda knoppen på okuleringsqvisten (E och F)”). Sam-
tidigt har bilden en andra funktion genom att ett handgrepp bokstavligen av-
bildas genom att händer i verksamhet finns med på bilden. Detta gör den till 
en form av narrativ representation där händerna och kniven kan ses som vek-
torer. Aktören finns endast representerad genom händerna vilket gör det till 
vad Kress & van Leeuwen (2006) talar om som en ”anonym” transaktionell 
narrativ representation; närmast kanske man kan jämföra med satser bildade 
kring agentiva processer med ett anonymt man som agent. Denna del av 
bilden hör egentligen bara ihop med brödtextens allmänna inledning ”Ett an-
nat, än enklare sätt för barksköldens utskärning, som af fig. 8 framställes 
[…]”. Sådana aspekter av själva skärningen som hur man skall hålla kvisten 
och kniven beskrivs aldrig språkligt, men förklaras alltså genom bilden, som 
därmed får en funktion som är frikopplad från brödtexten och går utöver den. 
Även här är det dock just spatiala relationer som är intressanta, d.v.s. hur 
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man håller kvisten och kniven i relation till varandra. Bilden i figur 14 visar 
en likartad bild i Nyblom-Holmberg 1983. Även den visar sådant som inte 
tas upp i skrift. Bildtexten, som i stort sammanfattar även vad det står i bröd-
texten, lyder kort ”2. Ympkvistarna binds fast stadigt med bast.” (1983:293). 
Även om dessa bilder alltså har likhet med transformationer är det alltså 
snarast i fråga om spatiala relation de tillför självständig betydelse. Bild-
serier som skulle kunna fungera som rent visuella handlingsbeskrivningar 
förekommer inte.130 

Även om dessa bilder genom sina narrativa drag avviker från andra bilder 
passar de väl in i de övergripande mönstren för handlingsbeskrivningar. 
Multimodaliteten innebär här snarast att det visuella inordnas. En i grunden 
språklig framställning kompletteras med understödjande visuella resurser. 

5.2.4 Bakgrundskunskaper och handlingsbeskrivning: 
beskärning av fruktträd 
Det andra exemplet knutet till fruktodling rör beskärning av fruktträd. Exem-
plen om morotsodling och beskrivningen av handgrepp för förädling visade 
en relativt enkel och rättfram framställning där den direkta tillämpbarheten 
ständigt ligger nära till hands. I andra sammanhang är framställningen snar-
are uppbyggd i flera steg, med vissa delar som är direkt handlingsinriktade 
och andra som snarare har till syfte att systematiskt bygga upp bakgrunds-
kunskaper för att möjliggöra tillämpning. Så är det ofta när beskärning av 
fruktträd beskrivs, och detta kommer att beskrivas i detta avsnitt. Det fram-
kommer en skillnad mellan böcker från olika perioder, som kan beskrivas 
som att det efter hand läggs större tonvikt vid kontextualisering och bak-
grundskunskap. 

Detta tema är intressant också därför att det har uppfattats som så pro-
blematiskt att hantera i skrift att det lett till återkommande kommentarer. 

5.2.4.1 Författarkommentarer om kunskap och lärande 
Beskärningen är uppenbarligen ett område där nödvändiga kunskaper har 
ansetts vara svåra att fånga i skriven text (och i förekommande fall bild), 
men har samtidigt ofta uppfattats som ett centralt tema som inte har kunnat 
förbigås – det berörs kortare eller längre i 26 av de 32 böckerna.131 Av dessa 
beskriver dock inte alla hur beskärningen egentligen skall utföras, och andra 

                                                      
130 Bildserier i denna funktion används över huvud taget inte i materialet. I en av böckerna, 
Gréen 1979, används visserligen serier av bilder med bildtexter för att beskriva vissa proce-
durer (t.ex. upptagning av blomsterlökar på s. 279), men de fungerar här på samma sätt som 
de berörda bilderna i Lindgren m.fl. 1872–84 och Nyblom-Holmberg 1983, som komplement 
till språklig beskrivning. 
131 Beskärning berörs inte alls i Mollet 1651 (som dock berör spaljering), Rålamb 1694, Ihr-
ström 1808, Eneroth 1857 (som bara kort berör trädskötsel), Holm 1869 och Nilsson 1948. 
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är ganska kortfattade.132 Berge 1933 hänvisar t.ex. till platsbrist och rekom-
menderar också att man skall anlita professionella beskärare. 

Den beskärning som berörs syftar både till att ge trädet en avsedd kron-
form (och kan då kombineras med andra reglerande tekniker, som spaljer-
ing), och till att gynna och reglera fruktsättningen. Ofta är dessa syften paral-
lella – trädet bör, åtminstone enligt modernare beskrivningar, beskäras redan 
första året efter utplanteringen för att få en lämplig form och ge god frukt-
skörd på lång sikt. (Äldre litteratur är inte alltid tydlig om när beskärningen 
skall inledas.) Framför allt är det äppleträd och päronträd som anses böra och 
kunna beskäras. Beskärning kan betraktas som avancerade teknisk-praktiska 
verksamheter i trädgården, något som knappast hör till de absoluta grund-
kunskaperna utan snarare rör gränslandet mellan vad man som amatör klarar 
av på egen hand (och med hjälp av litteratur) och vad det krävs någon form 
av utbildning för. Visserligen är de flesta av handgreppen förhållandevis 
okomplicerade, men det är i gengäld desto svårare att avväga det individu-
ella trädets förutsättningar och behov, och det förutsätter en förståelse av 
olika kvistars och knoppars funktion liksom en förmåga att identifiera dem. 

De metaspråkliga kommentarerna är särskilt vanliga i den äldre littera-
turen (före 1800). De saknas i stort sett under 1800-talet, men under 1900-
talet finns åter kommentarer ibland. I de äldre böckerna berör kommentar-
erna dels de principiella problemen i kunskapsinhämtandet och hur det bäst 
sker, vilket kan ses som en antydan att detta ingår i det som boken väntas ge, 
dels hur relevanta kunskaper över huvud taget kan återges i skrift. När det 
gäller kunskapsinhämtandet finns å ena sidan linjen att man dels lär sig bäst 
genom att iaktta en kunnig person som utför arbetet, å andra sidan linjen att 
man allmänt lär sig grunderna bäst av erfarenhet. Den utförligaste kommen-
taren finns i Ahlich 1722, i inledningen till kapitlet om beskärning: 

(6) WEtenskapen at rätt och wäl beskära och upföra trän/ är i trägårdar den 
alranödigaste; emedan träns skönhet och wid macht hållande därpå beror: 
men hon finnes doch sällan hos trägårdsmästare: ty deß utöfning kommer 
mera an på hufwudbråk än på handarbete/ och är swår at beskrifwas. Och 
efftersom hon icke består uti wißa och allmänna reglor, utan förändra sig 
effter hwart och et träs besynnerliga beskaffenhet; så beror hon mäst på 
trägårdsmästarens försichtighet/ som af sig sielf kan döma/ hwilket dera 
slag han skall låta stå/ och hwilket åter afskära. Därföre är det lättare at 
lära sådant af erfarenhet/ än af beskrifning och berättelse. […] 
   Emedan nu beskärandet består blott i et handgrep; därföre kan man 
icke så tydeligen beskrifwa det/ som det kan läras/ när män [sic] ser på 
huru sådana trän beskäras. […] (Ahlich 1722:167–168) 

                                                      
132 I Jörlin 1784–94 och Tamm 1889 är framställningen kortfattad. I Lundström 1831 beskrivs 
nödvändiga termer (kvisttyper men också typer av kronformer) men det handfasta utförandet 
förbigås i stort sett. I Abelin 1902 koncentreras framställningen på syftet med beskärningen 
och vad som händer om man låter bli, men själva proceduren beskrivs endast mycket kort. I 
Robild 2005 berörs temat bara genom en hänvisning till annan litteratur. 
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Här understryks vikten av kunskaper om beskärning men det framhålls att 
det är en svår syssla – att det är frågan om överväganden som måste göras 
individuellt för varje träd och att det inte finns generaliserbara regler utan 
mer beror på intellektuella överväganden, hufwudbråk, än på vissa hand-
grepp. Slutligen förklaras att det är lättast att lära sig genom erfarenhet 
snarare än genom ”beskrifning och berättelse”, och att man lättast lär sig 
själva handgreppet genom att titta på när andra gör det. En likartad men nå-
got kortare inledning finns i Lundberg 1754 (där vissa delar av beskärnings-
avsnittet förefaller vara kopierade från Ahlich 1722). En kortare kommentar 
finns även i Rålamb 1690, där erfarenheten som kunskapskälla understryks 
(”detta lärer sigh bäst af Förfarenheeten”, 1690:30). I Fleischer 1795 finns 
ett uttalande med likartad andemening som är värt att citera i sin helhet efter-
som några nya teman förs in: 

(7)   §. 3. 
   At föreskrifwa, huruledes alting härwid skal förrättas, så at det blir för 
alla begripeligt, är i synnerhet utan kopparstycken, omöjeligt, man må för 
öfrigt skrifwa så widlyftigt som hälst. Man lärer mera af at se en i denna 
Wetenskap kunnig man, som beskär 2:ne olika träd, än af många arks 
läsning därom. 
   Jag håller det altså för onyttigt, ja nästan ogörligt, at beskrifwa hela 
omgången därmed. Jag wil endast bestämma några allmänna reglor, som 
böra därwid iakttagas, emot hwilka många Trägårdsidkare, äfwen så wäl 
som Trägårds-Skribenter i sina gifne föreskrifter, förse sig; och jag 
smickrar mig med det goda hopp, at, om man under betraktande af dessa 
reglor wil några gånger bewista och se på sjelfwa beskärningens 
förrättning, så skal man winna därutinnan någorlunda insigt, ja til ock 
med kunna märka, hwaruti en eller annan skulle fela. (Fleischer 1795: 
374–375) 

Här finns en markering gentemot tidigare författare.133 Det påpekas vidare att 
man lär sig mer av att se på när en kunnig person beskär olika träd än att läsa 
mycket, och att det därför är ”onyttigt, ja nästan ogörligt” att gå in på beskär-
ningens alla detaljer. (Detta följs dock därefter av åtta sidor beskrivning.) 
Här framhålls också att det är omöjligt att beskriva begripligt och uttöm-
mande utan illustrationer (”kopparstycken”, d.v.s. kopparstick). Sådana sak-
nas alltså i boken. Över huvud taget saknas förklarande illustrationer om 
beskärning fram till Müller 1848–53, trots att det alltså ofta framställs som 
att den mest effektiva utlärningen sker visuellt – i idealfallet skall man se på 
en erfaren beskärare i verksamhet (om man inte övar själv). 

                                                      
133 Det är oklart vilka tidigare skrifter det markeras mot, men Lundbergs bok i dansk översätt-
ning är en av de många som det hänvisas till i författarens förord till boken. Den sägs ”hitin-
tils [ha] warit den bästa Trägårds-Skriften, som wi i Dannemark haft at rätta oß efter, änskönt 
deß brister och ofullkomligheter i det mäst nödwändiga lätteligen falla i ögonen” (Fleischer 
1795:[iii]). Någon systematisk jämförelse av rekommendationerna har inte gjorts. 
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Samtidigt är det värt att notera att det inte helt saknas tilltro till språket 
som redskap för kunskapshantering i 1700-talslitteraturen. Citatet från 
Fleischer 1795 i exempel (7) ovan avslutas t.ex. med förhoppningen att den 
beskrivning som ges skall göra läsaren mer kompetent. I Ahlich 1722 finns 
också en generell formulering om nyttan med skriftburen kunskap i ett slags 
förord till avdelningen om trädskötsel som pekar på stark tilltro till skrift-
språklig kunskapshantering: 

(8)    Hwad som angår träns skötsel och ansande/ så skal den/ som nånsin 
hafft någon trägård/ strax se och röna/ när han läser detta med 
betänckande/ at han i en timas tid funnit och lärdt mer härutur/ än han 
kan ske hade i 10. års tid kunnat lära af andra/ eller ock sielf erfara och 
finna. (Ahlich 1722:134–135) 

Müller 1848–53 och Lindgren m.fl. 1872–84 är de 1800-talsböcker som be-
skriver beskärningen utförligast, men här kommenteras inte kunskap och 
lärande på samma sätt. Det kan tolkas som att de har ambitionen att man 
faktiskt skall kunna lära sig att beskära med hjälp av handboken. Inte heller i 
Lundström 1831 finns någon kommentar. 

I Tamm 1889 finns däremot en kommentar som visar att det primära 
syftet med boken inte är att lära ut beskärning. Stycket om beskärning, som 
är mycket kortfattat och trots allt snarast förutsätter att läsaren redan vet hur 
beskärningen skall utföras, avslutas på följande sätt: 

(9)    Om någon skicklig trädgårdsmästare finnes i grannskapet, gör man bäst 
i att rådfråga honom om sättet, huru träden skola beskäras, ty det är svårt 
för den oerfarne att göra det riktigt och väl. (Tamm 1889:59) 

Råd om att man som privatperson helst skall vända sig till experter när det 
gäller beskärningen återkommer senare i en rad böcker, och växlar med be-
skrivningar av beskärning som något som bäst inhämtas genom erfarenhet 
och genom att iaktta kunniga personer i verksamhet (vilket antyder att man 
inte förväntas lära sig det enbart utifrån den aktuella handboken).134 I Abelin 
1902 ges rådet att man skall försöka lära sig ”ute i naturen af en förfaren 
hand” (1902:53). I Berge 1933 föregås en beskrivning av hur beskärning 
utförs av ett fastslående av att den ”måste utföras av häri utbildat folk” 
(1933: 77), vilket upprepas efter själva beskrivningen: 

(10)    Det finnes många klåpare som åtaga sig trädbeskärning, trots att de 
icke alls kunna utföra arbetet, utan skada träden. Vänd Eder därför endast 
till personer, som fullt kunna styrka, att de verkligen äro hemma i detta 
svåra arbete. (Berge 1933:78) 

                                                      
134 En kommentar i Lind 1910 beskriver för övrigt vad det egentligen är som ligger i erfaren-
heten, nämligen att se följderna av sina egna handlingar: ”Genom att ena året iakttaga verk-
ningarna af beskärningen under det föregående lär man sig snart, huru långt förlängnings-
skotten skola inskäras.” (1910:30) 
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Liknande råd finns i Dahlmark 1936, där det anges att en ”sakkunnig per-
son” bör utföra beskärningen. Som ”husbehovsodlare” råds man att anlita en 
skolad trädskötare. I Gréen 1969 och Robild 2005 är det snarare till annan 
litteratur än professionella beskärare som läsarens hänvisas. 

En ny företeelse under andra hälften av 1900-talet är vad man skulle 
kunna kalla en explicit hantering av attityder till området beskärning. Detta 
förutsätter också att det är läsaren själv som skall utföra beskärningen. I 
Gréen 1969 förklaras det uttryckligen att beskärning inte är så svårt som man 
kan tro: 

(11) Fruktträdsbeskärning har omgetts av något av en sorts mystik, som fått 
många att på förhand ge upp och säga att den konsten kan jag aldrig sätta 
mig in i. Beskärning av bär- och prydnadsbuskar underlåts tyvärr helt 
många gånger. (Gréen 1969:78) 

Den motsatta attityden speglas i Berglund 1996. Där handlar det snarare om 
att ge några inkännande ord om hur svårt det är att beskära (se citat i exem-
pel (68) på sidan 223). Här finns också ett helt avsnitt som gestaltar beskär-
ande (se 5.2.4.6). 

Man kan konstatera att olika kategorier av böcker hanterar problemet med 
beskärning på olika sätt. De mer kortfattade, översiktliga har inte alltid 
ambitionen att lära ut och kommenterar detta ibland. Det antyds också i flera 
fall genom kommentarer om svårigheterna att lära ut vissa typer av kunskap 
språkligt att boken inte har ambitionen att ge alla nödvändiga kunskaper. De 
mer encyklopediska 1800-talsverken, liksom flera av dem på 1900-talet be-
skriver dock beskärning utan att nämna några problem med det, vilket 
antyder en bredare ambition. 

5.2.4.2 Organisation runt regler 
Det finns flera olika sätt att organisera framställningen runt beskärning. Ett 
är runt generaliserade huvudregler, som både kan framställas i mer krono-
logisk ordning (efter ordningen mellan arbetsmomenten) och i viktighetsord-
ning (med det mest generellt giltiga först och det mer specifika, t.ex. för sär-
skilda fruktslag, sedan). Detta mönster organiserar framställningen i en rad 
av de äldre böckerna – Rålamb 1690, Ahlich 1722, Lundberg 1754 (delvis), 
Kammecker 1731 och Fleischer 1795 – men är även viktig som en organisa-
tionsprincip för mindre delar av framställningen i Nyblom-Holmberg 1983, 
Hansson & Hansson 2005 och Kvant & Palmstierna 2005.135 

                                                      
135 Jag talar om ”regler” i modern betydelse; i de äldre böckerna förefaller ”reglor” ges en mer 
allmän innebörd. När det t.ex. i Ahlich 1722 skrivs om ”wißa och allmänna reglor” för träd-
beskärning – som inte kan ges (jfr föregående avsnitt) – skall detta nog snarast förstås som råd 
i allmänhet (d.v.s. den typ av raka rekommendationer som kännetecknar t.ex. växtartiklarna 
som de framstår ovan). 
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Ett exempel på framställning organiserad runt tumregler är följande korta 
utdrag ur Ahlich 1722, där själva reglerna har markerats, liksom deras 
sekvensfunktion: 

(12) [Transformation:] Det är bättre at aldeles skära bort en hel gren/ än at 
beskäran på många ställen; [Resultatsituation:] ty då dunstar han 
förmycket ut och mister sin krafft. [Transformation:] Man kan beskära 
och rensa de kronträn som stå i fri lufft in til April månads slut. 
[Förutsättning:] Men när man skär stora grenar bort/ [Transformation:] så 
skall det ske emot hufwudstammen/ [Transformation:] och bör 
ofördröjeligen träwax strykas på skåran: [Resultatsituation (möjlig):] ty 
eljest/ om den lämnas i fria lufften/ rutnar hon och gör en grop i träet/ 
hwilket alt mer och mer tiltager/ til deß han kommer in til träets märg 
och hierta och förderfwar träet aldeles. (Ahlich 1722:169) 

Det som jag här talar om som huvudregler uttrycks genom den handlings-
beskrivande sekvensens transformation, ofta utbyggd till en mer fullständig 
sekvens. En beskrivning av regelns giltighet utgör förutsättning och följden 
av tillämpningen av regeln (eller följden av att den inte iakttas) utgör resul-
tatsituation. En (orsaks)förklaring kan också anslutas till regeln som en 
nyanserande kommentar. Gränsen mellan huvudregeln och vanlig handlings-
beskrivning är snarast graduell. T.ex. är den andra transformationen i exem-
plet (”Man kan beskära och rensa …”) är inte självklart en huvudregel. Det 
som utmärker huvudregeln är att den är generaliserad och systematiserad, 
användbar som tumregel. Den är svår att tillämpa direkt, men kan utgöra ut-
gångspunkten för att generera ett förhållningssätt. Regelorienteringen anty-
der därmed tillämpning som ett naturligt läsmål, dock via en memorering. 

I Fleischer 1795 är regelorienteringen även grafiskt markerad genom att 
respektive ”regel” är markerad genom numrering. Totalt finns 24 numrerade 
regler. De två första har följande lydelse: 

(13)   §. 4. 
   1sta Regel: [Transformation:] Fristående Träd beskäras från ungdomen 
til hwad utseende man åstundar, [Transformation:] och tilser man 
isynnerhet, at de icke buska sig tilsamman i toppen, så at Sol och Luft 
betagas sin wärkan; [Transformation:] man beskär dem därföre så, at de 
däruti hafwa liksom en ihålighet. 
   2:dra Regel: [Transformation:] På alla dessa bortskär man årligen 
endast de utgångne, torra och skadade grenar, samt de skott, som kunde 
wäxa up rakt i wädret från hufwudgrenarnes bas eller fäste. [Trans-
formation:] Mera än dessa twenne omständigheter behöwer man ej 
wanligen at iakttaga; [Resultatsituation:] ty den öfriga beskärning eller 
uthuggning i gamla och höga Trän, är mera skadelig än gagnande, […] 
(Fleischer 1795:375) 

Här är framställningen byggd så att en huvudregel formad som en transfor-
mation (markerade med understrykning) sedan utvecklas genom ytterligare 
en eller flera transformationer. 
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I de yngre böcker där regler är en del av framställningen är det ofta frågan 
om kortare regler, snarast i form av tumregellistor. I Kvant & Palmstierna 
2005 förtecknas en lista med vad som betecknas just som ”tumregler” och 
som utgörs av mycket kortfattade transformationer: 

(14) • Ta bort grenar som pekar in mot trädets mitt. 
• Ta bort den ena av två grenar som korsar och skaver mot varandra. 
• Ta bort döda, avbrutna och skadade grenar. 
• […] (Kvant & Palmstierna 2005:448) 

Här används reglerna för ganska specifika frågor, men draget av generali-
serad och sammanfattad handlingsregel finns kvar. 

Reglerna kan alltså ses som ett sätt att sammanfatta en generaliserad, sys-
tematiserad kunskap. Möjligen finns ett släktskap med hur språket används i 
ett lärande som sker muntligt och genom praktik. 

5.2.4.3 Handlingsbeskrivning: beskärningen år från år 
Ett alternativ till en framställning organiserad efter regler är beskrivningar av 
proceduren ordnad kronologiskt, år för år under de första åren av trädets livs-
cykel. Gränsen är inte tydlig i de enskilda fallen och de kan kombineras med 
en organisation runt regler. 

I Lundberg 1754 delas en löpande, kronologiskt ordnad handlingsbeskriv-
ning upp i numrerade delar:136 

(15)    Et träd bör på följande sätt och tider beskiäras; såsom 
   1:mo [Förutsättningar:] Enär et ungt träd kommit til then högd, som 
wid antingen oculeringen eller ympningen blifwit påsyftad, samt thet 
samma är wordet toppat, tå börjar utskiutas til moder-grenarne, [Trans-
formation:] af hwilka wåren therefter 3 och högst 4, som bäst kunna paßa 
sig at formera en krona, böra, efter et noga wal bibehållas, och alla the 
öfrige qwistarne bortskiäras: [Transformation:] Thes påbörjade moder-
grenar skiäras sedan 
   2:do Tre eller aldrahögst fyra ögon ifrån hiertat af stammen, [Resultat-
situation:] på thet stammen therigenom måtte kunna få så mycket 
tiockare saf til thes stadga, [Transformation:] hwar med ock nästföljande 
året fortfares, tå moder-grenarne 
   3:tio Åter skiäras allenast 3 ögon ifrån then förra skiärningen, [Trans-
formation:] tå ock the understa sido-skåtterne tagas bårt: [Transforma-
tion:] Hwilket äfwen 
   4:to På lika sätt förrättas thet 3:dje året, [Resultatsituation:] så at 
moder-grenarne tå hafwa i sin räcka eller längd haft 9 ögon, hwar på 
sido-grenarne tå först böra utskiuta; [Transformation:] Hwilka sido-
grenar 
 

                                                      
136 Den grafiska uppställningen i exemplet följer originalets. Radbrytningen följer här inte 
meningsgränser utan den numrering av reglerna som görs. 
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   5:to Äfwen böra året ther på undergå et försigtigt wal, [Resultatsituation:] så 
at the blifwa qwarsittjande, som hafwa bästa ock tiänligaste spatium eller rymd 
til en prydelig krona: […] (Lundberg 1754:76–77) 

I senare böcker görs motsvarande kronologiskt ordnade framställning mer 
systematisk genom att det ofta markeras grafiskt vilket år i trädets levnad det 
rör sig om. Denna disposition är vanlig från 1800-talet och framåt.137 Den är 
också nästan alltid (utom i Dahlmark 1936) kompletterad med illustrationer 
som visar trädet efter beskärningen ett visst år, ibland också före (se figur 
15–17 som visar trädet före och efter andra beskärning i Lind 1910 respek-
tive Hansson & Hansson 2005). Dessa bilder är tätt knutna till handlings-
beskrivningen och kan också passas in i den handlingsbeskrivande sekven-
sen som visuell realisering av förutsättning (bilden av trädet före beskär-
ningen) respektive resultatsituation/resultatprodukt (bilden av trädet efter 
beskärningen). Möjligen kan man också tala om att bilderna kan realisera 
sekvensdelen transformation då det i flera av bilderna finns markeringar av 
vilka grenar som skall bort – se t.ex. figur 17 ur Hansson & Hansson 2005 
och figur 18 ur Gréen 1979. De grendelar som genom mellanrum eller streck 
  
                                                      
137 Den används för delar av framställningen i Lindgren m.fl. 1872–84, Lind 1910, Bussler 
1922, Dahlmark 1936, Trädgården som hobby 1953, Gréen 1969, Gréen 1979, Nyblom-
Holmberg 1983, Samuelsson & Schenkmanis 1995, Berglund 1996, Hansson & Hansson 
2005 och Kvant & Palmstierna 2005. 
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Figur 15. Träd före andra beskär-
ningen (Lind 1910:26) 

 
Figur 16. Träd efter andra 
beskärningen (Lind 1910:27) 
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Figur 17. Träd före och efter beskärningen andra året (Hansson & 
Hansson 2005:473)    
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på dessa bilder lösgör sig från trädet kan sägas realisera (eller åtminstone 
antyda) transformationen att ta bort just dessa. Samtidigt finns inte själva 
processen egentligen visuellt realiserad – någon vektor som kunde markera 
borttagningen av kvisten finns inte, utan själva processen får infereras och 
själva grenen ses som ett slags vektor. Det framställs alltså snarast som en 
händelse, inte en handling.138 

5.2.4.4 Systematisk kunskapsuppbyggnad 
Från 1800-talet är framställningen vanligen mer systematiskt uppbyggd, 
åtminstone i de böcker som ger en bredare beskrivning av hur beskärning ut-
förs. Man kan se den mer mångfasetterade framställning som finns i flera 
böcker (särskilt Lindgren m.fl. 1872–84 och en rad av böckerna från mitten 
av 1900-talet och framåt) som ett sätt att möjliggöra en systematisk kun-
skapsuppbyggnad. Framställningen kan ofta snarast fungera som en (själv-
studie)lektion där en läsare kan bygga upp sin kunskap i flera steg. Här är en 
kronologisk beskrivning bara en del av helheten. 

                                                      
138 En iakttagelse kan här också göras angående den visuella modaliteten (se vidare 7.1.2 och 
7.2.4): det finns i både figur 17 och 18 en skillnad i modalitet mellan de grenar som skall vara 
kvar och de som skall bort genom att de som skall bort är mindre naturalistiskt återgivna. Man 
kan säga att den högsta graden av realism kodar det som skall vara kvar medan lägre grad av 
realism kodar det som skall bort, som alltså snarast visuellt tonar ut. 
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Figur 18. Beskärning andra året (Gréen 1979:477) 
 

Normaldispositionen i flera böcker kan beskrivas i följande drag: 

1. etablering av beskärningens syfte 
2. etablering av en gemensam terminologi och etablera kunskaper om träd-

ets delar 
3. beskrivning av beskärningens delar kronologiskt (år för år). 

Ordningen är inte fast: beskärningens syfte kan beskrivas innan trädets delar 
namnges, vilket ofta görs i anslutning till eller genom en bildframställning.139 

Förutom dessa delar tillkommer ibland beskrivningar av de specifika 
handgreppen (språkligt realiserade på likartat sätt som beskrivningen av 
handgreppen för förädling; se 5.2.3) eller listor med generaliserade råd av 
                                                      
139 Det är också vanligt att framställningen är uppbruten på så sätt att det är frågan om en 
multisekventiell struktur där det saknas fastlagd läsväg mellan delarna; se vidare 6.3.2.3. 
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det slag som beskrevs ovan. Det kan också finnas bilder som snarast visar 
hur det ideala trädet kan bli. Exempel finns i bild 9 i bilaga 3 (från Hansson 
& Hansson 2005) och i bild 20 (från Berglund 1996). 

En komponent som får ökad betydelse från 1800-talet är förklaringen eller 
motiveringen av syftet. Vissa syftesbeskrivningar finns redan i enstaka äldre 
böcker, t.ex. i Fleischer 1795 (där den är relativt utförlig), men det är först 
senare som de blir vanliga. De realiseras som explikativa eller argumentativa 
sekvenser, men har som grundfunktion att motivera.140 I Nyblom-Holmberg 
1983 har syftesbeskrivningen följande lydelse:141 

(16) [Introduktion:] Beskärning 
[Problem:] Varför skall man beskära fruktträden? Den frågan ställs ofta 
och är berättigad. I naturen formas ju inte träden genom att grenar kapas. 
[Förklaring:] Erfarenheten har dock visat att obeskurna träd blir täta och 
risiga. [Förklaring:] Frukten blir dåligt utvecklad och lättare angripen av 
parasiter och trädets livstid förkortas.  
 

[Förklaring:] Genom beskärning modererar man trädstorleken och ger 
kronan en ändamålsenlig form så att frukter och fruktbärande organ får 
en god utveckling. [Förklaring:] Beskärningen medverkar också till jämn 
bördighet. (Nyblom-Holmberg 1983:295) 

Denna framställning är uppbyggd som en ganska ren explikativ sekvens, 
med ett antal förklaringar knutna till ett problem. Sekvensdelen problem rea-
liseras genom en frågesats, men är också utbyggd genom en kommentar om 
själva frågan.142 

En andra del av den systematiska kunskapsuppbyggnaden gäller termino-
login. Generellt gäller för de undersökta handböckerna att mycket lite fack-
terminologi introduceras och används, men när det gäller beskärning fram-
ställs viss specialiserad terminologi som nödvändig för själva beskrivningen 
av beskärningen. Där behövs en grundläggande terminologi för att benämna 
de olika typer av grenar, kvistar, skott och knoppar (och ibland också olika 
beskärningstekniker) som måste kunna särskiljas i framställningen. Termino-
login kan också ses som ett sätt att etablera en grundförståelse av skillnaden 
mellan olika delar av trädet. Terminologi introduceras explicit i Lindgren 
m.fl. 1872–84 och därefter i de flesta böckerna från mitten av 1900-talet och 
framåt (Gréen 1969, Gréen 1979, Nyblom-Holmberg 1983, Samuelsson & 
Schenkmanis 1995, Berglund 1996 och Hansson & Hansson 2005). Intro-
duktionen av termer för trädets delar görs alltid mer eller mindre multimo- 
 
                                                      
140 Här kan man notera att explikation och argumentation infogade i en övergripande hand-
lingsbeskrivning får funktionella likheter som motivering (jfr även 5.2.2.6). 
141 Detta exempel sammanfattar också de huvudargument som återkommer i böckerna. 
142 Den har vissa ytliga likheter med en handlingsbeskrivande sekvens (t.ex. materiella pro-
cesser med ett man som kan associeras med läsaren som agent). Detta visar att endast språk-
liga kriterier inte är nog för en tillfredsställande analys av sekvenser – det som fäller avgör-
andet här är rollen i den diskurssemantiska kontexten som inte är att beskriva hur utan varför. 
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Figur 19. Fruktsporrämne (Lind-
gren m.fl. 1872–84:III:37)    
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dalt. I Lindgren m.fl. 1872–84 är det frågan om både visuell och språklig in-
troduktion (även om den språkliga kan vara mycket kortfattat). Vad ett frukt-
sporrämne är introduceras t.ex. på följande sätt genom en deskriptiv sekvens 
och genom närbilden i figur 19: 

(17)    Fruktsporrämnen kallas de yttersta korta och relativt tjocka, merändels 
från qvistens nedersta del framkommande skott, som omgifvas af ett 
mindre antal i krans ställda blad och hvilka endast i spetsen äga en större 
konisk knopp. Ett sådant fruktsporrämne företer efter bladfällningen 
första året utseendet af fig. 19. […] (Lindgren m.fl. 1872–84:III:37) 

Bilden får här alltså snarast en funktion som del av en deskriptiv sekvens. 
I senare böcker är mönstret i stället en avbildning av trädet som helhet 

(som i Hansson & Hansson 2005, se figur 30 på sidan 178) eller en gren 
(som i figur 20 från Gréen 1969), och termerna placeras som etiketter vid de 
relevanta detaljerna i bilderna. Ibland finns introduktioner även i brödtexten. 

Den multimodala introduktionen gäller bara termer för träddelar. Termer 
som betecknar processer, aktuella framför allt i Lindgren m.fl. 1872–84, 
exempelvis pincering (att nypa av skott för att gynna fruktsättningen), intro-
duceras här dock alltid språkligt (”Toppningen af de örtartade skotten på 
sommaren (pinceringen) verkställes […]” (1872–84:III:35–36). 

5.2.4.5 En saga i Kammecker 1731 
Den systematiska kunskapsuppbyggnad som här har beskrivits är ytterst ori-
enterad mot det praktiskt tillämpliga. Ett avvikande inslag i en av böckerna 
bör dock också nämnas. Det rör sig om en passage i Kammecker 1731 som 
aktualiserar en alternativ form av bakgrundskunskap, nämligen en kort saga 
som återges som bakgrund till beskärningen som verksamhet innan de mer 
praktiska anvisningarna kommer: 

(18) Tiden när skärandet upfans, med den Nytta som det med sig hafwer 
märcktes, kan jag intet säya, man [sic, läs: men] wil lemna Sagan i sit 
wärde som i swang går, at en Åsna utaf en Händelse kom hwarest en 
Winranka wäxte, och åth till största Delen af alla Tåpparne, som fans 
 sedan bättre wäxa än tilförne, och Frucht bära. (Kammecker 1731:154–
155) 
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Figur 20. Blad- och blomknopp (Gréen 1969:79) 
 

Även om det finns en viss avlägsen likhet med de stycken som ger motiver-
ingen för beskärning, saknar detta narrativa inslag motsvarighet i framställ-
ningen om beskärning i de andra böckerna. Däremot har det ett flertal paral-
leller i samma bok, som ofta väver in bildningsgods av olika slag även i mer 
praktiska avsnitt. Det är principiellt intressant eftersom det aktualiserar en 
parallell (men marginell) möjlig läsning med ett snarast allmänbildande 
lässyfte.143 

5.2.4.6 En erfaren beskärares berättelse i Berglund 1996 
Också i Berglund 1996 finns ett inslag som går utöver vad som finns i de 
andra böckerna. Efter den sedvanliga beskrivningen av beskärning i boken 
(som följer det mönster som beskrevs i 5.2.4.4) följer ett uppslag som tar upp 
beskärning ur ett annat perspektiv. Det rör sig om en framställning som i 
jag-form beskriver trädbeskärning och attityder till beskärning undertecknad 
med initialerna ”L. K.” (för Lars Krantz, en av de medverkande författarna). 
Uppslaget markeras som sammanhållet och avgränsat från omgivande fram-
ställning genom ett rosa ramverk och genom rubriken ”KONSTEN ATT BE-
SKÄRA FRUKTTRÄD”. Hit hör också den bild som återges i bild 21 i 
bilaga 3. 

Detta uppslag är värt att beskrivas närmare eftersom dess sekvensmässiga 
utformning pekar på att nya former av kunskapshantering har blivit relevanta 
under de senaste decennierna.144 Ser man på det utifrån frågor om kunskaps-
hantering kan det ses som ett slags utveckling av den systematiskt kunskaps-
uppbyggande framställningen, genom att det är ett försök att exemplifiera 
och snarast gestalta förhållningssätt vid praktisk tillämpning med de medel 
(språkliga och visuella) som finns till hands. 
                                                      
143 Den vittra diskursen kan möjligen kopplas till att boken, till skillnad från andra, samtida 
böcker, nämner präster som en av de avsedda målgrupperna (jfr 4.3.2). 
144 Såsom framställning saknar den inte heller paralleller i andra böcker från de senaste decen-
nierna (Hansson & Hansson 2005, Kvant & Palmstierna 2005, Robild 2005). Dessa berör 
dock inte just beskärning. 
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Utmärkande för detta avsnitt är att det är frågan om ett slags sammanvävd 
handlingsbeskrivning och narration. I stort sett dubblerar det innehålls-
mässigt en ganska utförlig beskrivning av beskärningens principer och hand-
grepp på sidorna före, men det sätter in de mer teoretiska beskrivningarna i 
ett slags exemplifierande tillämpning med starka känsloinslag. Ett utdrag 
som omfattar såväl ingress som de två första avsnitten ges som exempel 
(med nyckelmeningar understrukna): 

(19) KONSTEN ATT BESKÄRA FRUKTTRÄD 
Knotiga och krokiga står de åldriga äppleträden som gamla vänner i 
trädgården. De berättar om lång och kontinuerlig vård där såg och 
sekatör varit flitigt använda. Ingenting ger trädgården mer karaktär än 
dessa gamla träd och de rum de skapar under sig och mellan sig. Det är 
som om resten av trädgården lutar sig mot och famnas av träden. Man är 
tacksam att någon före oss planterade dem till vår glädje. Varje årstid 
visar de ett nytt ansikte. Försommarens jublande blomning övergår i 
högsommarens bladiga krona, där karten långsamt sväller. I höstens och 
fruktens tid ser de ut som om de skulle på bal i sin festliga skrud. För att 
avsluta i nakenheten om vintern när grenar och kvistar tydligast berättar 
om trädets temperament och hälsa. 
Senvintern är den tid när jag får ge tillbaka något av allt som trädet 
bjuder mig på. De kallaste nätterna har släppt greppet, redskapen är 
vässade och jag skrider till verket. Det är kärnfrukterna, äpplen och 
päron, som ska visas omsorg och beskäras nu. Plommon och körsbär, 
stenfrukterna, gallrade jag bara lätt i höstas strax efter fruktskörden. 
   Varje år innan jag blivit varm i kläderna känns det lite osäkert att sätta 
igång med beskärningen. En aning ringrostig känner jag mig, trots att jag 
genom åren hunnit beskära många träd. Det får börja med att vi känner 
lite på varandra trädet och jag. Obeväpnad ägnar jag en stund åt att se 
och ”lyssna”. Bedöma hela trädets tillstånd för att bli säker i mina 
skärande åtgärder. Det är på sätt och vis som att ställa en diagnos för att 
ordinera en lämplig behandling. Beskärningsböckernas före- och 
efterillustrationer kan ge mig en vink om beskärningens mission. De 
beskriver trädets alla delar och ger en viktig grundkunskap om 
fruktträden. Problemet är bara att verkligheten, mitt träd, ser helt 
annorlunda ut än teckningarna i boken. Grenarna sitter inte alls på 
samma sätt och dessutom är de betydligt fler till antalet. 

 

Beskär varje år 
Här gäller det som så ofta i livet att använda sitt sunda förnuft. Det 
viktiga är trots allt att man kommer till skott och beskär. Utan denna 
återkommande ans lämnar vi nämligen träden till ett osäkert liv med 
alltför tidig ålderdom och bräcklighet som följd. Därför stärker jag mitt 
mod i tveksamma lägen genom att säga till mig själv att det är bättre att 
beskära än att inte beskära, även om det inte alltid sker enligt regelboken. 
Det har jag kommit fram till genom att ha sett både bra och dåliga 
exempel. 
   Det finns en handfull principer som är så allmängiltiga att de kan 
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tillämpas på alla träd oavsett hur de ser ut. Som att skott och grenar som 
pekar inåt kronan bör avlägsnas. Likaså ska grenvarven sitta så långt från 
varandra att de inte ligger kors och skaver. ”Man ska kunna kasta en hatt 
genom kronan” som det uttrycktes i äldre tider. 
   Alla snitt ska läggas alldeles invid en växande fortsättning, en 
saftledare, för att inte trädet ska bli fullt av torra ”klädhängare”. […] 
   När vi kommer till tillämpningen av principerna så börjar själva 
konsten. Konsten att överföra teorierna till konkreta handgrepp i just mitt 
äppleträd. Ofta börjar man mer eller mindre planlöst och godtyckligt 
arbeta i en liten del av trädet medan man ängsligt sneglar åt den väldiga 
kronan. Men jag måste ju ändå veta vad jag gör och varför jag gör si eller 
så. En framkomlig väg är därför att ha hela trädet i tankarna vid varje 
snitt. 
   På lite avstånd ser jag om kronan präglas av en melankolisk tyngd med 
knotiga och risiga fruktgrenar som slappt hänger mot marken, vilket 
tyder på ett hårt liv med tynande krafter. […] (Berglund 1996:452) 

Framställningen ramas in av en återgivning av hur textens jag brukar gripa 
sig an beskärning av fruktträd. I exemplet har alltså meningar som utgör 
nycklar till strukturen markerats med understrykning. Här finns drag som 
pekar mot både handlingsbeskrivning och ett slags narration. Som övergrip-
ande sekvens kan man läsa det som ett slags handlingsbeskrivning i vid men-
ing (d.v.s. utan en agent som kan associeras med läsaren), men med narrativa 
drag genom att strukturen komplikation och upplösning återkommer. I 
avslutningen återspeglas åter dubbelheten: 

(20)    Genom den lilla extra omsorg man ägnar åt trädet får man mångdubbelt 
igen i form av de mogna frukternas njutbara sötma. Det är hortikultur 
det, när odlare och träd hjälper varandra till ett rikare liv. (Berglund 
1996:453) 

Här finns först vad som ser ut som en resultatprodukt/resultatsituation 
(”Genom den lilla extra omsorg får man …”) som hör till den handlings-
beskrivande sekvensen, därefter en evaluering (”Det är hortikultur det, när 
odlare och träd …”) som hör hemma i den narrativa sekvensen. 

Framställningen kan läsas som ett slags typberättelse, en gestaltning av 
hur det brukar vara, sett ur en erfaren persons perspektiv. Till skillnad från 
t.ex. i växtartiklarna där procedurbeskrivningens deltagare genomgående är 
dubbeltydiga (kan associeras med läsaren alternativt en generisk odlare), är 
referenserna här omväxlande specifika och generiska. Man kan säga att det 
snarast är råd om ett förhållningssätt som aktualiseras, genom att ett visst 
förhållningssätt iscensätts i en mer berättande ram. På ett övergripande plan 
kan den mer personligt hållna, berättelseliknande framställningen ses som en 
alternativ realisering av handlingsinriktad beskrivning. De råd som ges har i 
princip redan getts på de tidigare sidorna, men här smälts de samman med 
det personliga exemplet; den som talar är den erfarna experten som ändå har 
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samma problem som en amatör kan ha och därmed snarast fungerar som ett 
slags förebild. Bilden som hör till framställningen (bild 21 i bilaga 3) passar 
väl in i en sådan tolkning: den utgör ett slags narrativ representation av en 
person sannolikt i färd med beskärning. Det är dock en anonym representa-
tion i den meningen att bilden inte gör det möjligt att identifiera aktören – 
personen framträder som en svart silhuett. Även här finns det på ett abstrakt 
plan möjlighet för indirekt identifikation med aktören. 

Sekvensmässigt är avsnittet alltså hybridartat, eller möjligen rent av meta-
foriskt; det kan läsas som ett slags handlingsbeskrivning som delvis är narra-
tivt realiserad. Denna hybriditet gör detta stycke i fråga om läsning ganska 
öppet – det kan sannolikt göras meningsfullt på flera sätt, såväl genom de 
råd och tumregler som det ger, som genom den anda och hållning som det 
förmedlar. Genom sina dramatiserande narrativa drag möjliggör den också 
en icke handlingsinriktad läsning, närmast en nöjesläsning. Slutsatsen blir att 
det är möjligt att läsa detta avsnitt på flera sätt. Närmast till hands ligger 
dock kanske som sagt ett slags indirekt handlingsinriktad läsning, som tar 
fasta på att bygga upp ett mer allmänt förhållningssätt. På så sätt fungerar 
den som ett slags komplement till hur framställningen om beskärning annars 
ser ut. Den framstår, som framkommit, som ganska sammansatt och kom-
plex, men ytterst syftande till att vara omsättbar i praktisk handling, även om 
det sägs i vissa av metakommentarerna att det som beskrivs mer syftar till att 
vara en orientering än ett faktiskt genomförande. 

5.2.5 Exemplet som ideal eller inspiration: anläggnings-
exempel 
De exempelgrupper som har diskuterats (morotsodling, förädling och beskär-
ning av fruktträd) har i hög grad visat sig vara utformade så att direkt eller 
indirekt praktisk tillämpning framstår som ett naturligt läsmål. Detta gäller 
inte alltid på samma sätt för de delar av texten där exempel på anläggningar 
beskrivs och visas. Dessa kommer att beskrivas närmare i detta avsnitt. 

Om de andra exemplen har visat på relativt stora likheter mellan böck-
erna, och inte några verkligt påfallande skillnader över tid, gäller här det 
motsatta. I den mån det över huvud taget finns anläggningsexempel i det 
äldre materialet fungerar dessa på ett annat sätt än i yngre litteratur. Det är 
tydligt att en förskjutning sker i förhållningssättet till exemplen. Utmärkande 
för de utdrag som analyseras är att det rör sig om just exempel, alltså att det 
är ett mönster som inte förväntas följas direkt, men som kan efterbildas. 
Emellertid skiftar den relation till exemplet som erbjuds. När exempel ges i 
de äldre böckerna framställs dessa som förebildliga och blir därmed mer 
normerande, medan det efter hand kommer att handla mer om inspiration 
och renodlade exempel. I de moderna böckerna ges det flera exempel som 
ibland kan vara motstridiga, och syftet är inte att exemplet skall efterbildas 
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utan snarare att det skall kunna tjäna som grund för läsaren att pröva och 
utveckla sin personliga smak.145 

I presentationen av anläggningsexemplet sker alltså stora förändringar. 
Man kan säga att det handlar om fler och fler komponenter som tillkommer, 
varvid tonvikten förskjuts från det rent språkliga till det språkliga och det 
visuella i komplex samverkan. Med undantag för beskrivningarna och 
planscherna i Mollet 1651 finns det före 1800 endast korta, rent språkliga be-
skrivningar, och det är då svårt att dra en gräns mellan generella anvisningar 
och beskrivningen av en ideal anläggning. Konkreta exempel på anlägg-
ningar tas inte upp. Under 1800-talet börjar det förekomma anläggningsplan-
er, schematiska planer ur fågelperspektiv, och enstaka skisser över anlägg-
ningar, både ideala och faktiska. Det förekommer också interiörbilder från 
trädgårdar, bilder som visar en trädgård ur det perspektiv som en besökare 
ser den, under 1800-talet. De blir vanliga under 1900-talet. När något nytt 
tillkommer betyder detta inte att de tidigare formerna kommer ur bruk: i en 
nutida bok kan såväl språkliga beskrivningar som anläggningsplaner och 
trädgårdsinteriörbilder förekomma, såväl parallellt, i olika delar av boken, 
som sammanvävt i samlade framställningar i ett par av böckerna. Sådana 
samlade framställningar kommer jag här att kalla trädgårdsreportage. 

5.2.5.1 Rent språkliga beskrivningar 
I de flesta av de undersökta böckerna före mitten av 1800-talet saknas fram-
ställning som kan läsas som beskrivningar av exempel eller förebilder.146 Det 
finns visserligen ibland råd och rekommendationer om hur man skall an-
lägga en trädgård, men de ges då en anvisande (närmast normbeskrivande) 
form snarare än en rent beskrivande. I Mollet 1651 inleds kapitlet om den 
formella trädgården (kapitel 11, ”Om Prydnadt i Lustgården”) med en för-
klaring att ”Prydnadt” i trädgården nu skall avhandlas ”på thet han [lust-
gården] en Furste och Monarch theste behageligare och täckeligare wara 
måtte”.147 Detta följs av en ganska utförlig framställning där det fastslås hur 
arrangemangen skall se ut: 

(21)    Först säge wij at thet Konungzliga Lusthuset på en beqwäm och 
fördeelachtigh Ort skal wara beläget/ at man kan försee thet medh alle 
the ting som til thes Prydnat höra; Jbland hwilka är thet första/ at man 
ther sammastädes kan giöra en stoor Jngång besatt medh dubbla eller 
tredubbla rader/ antingen af Vlmeträä som Hon är/ eller af Lind/ mädan 
wij sådana slagz Trää til thetta Wercket för the beqwämeste hålle och 
erackte: Och sannerligen så/ at samma Jngång drages igenom en jämpn 

                                                      
145 Motsvarande iakttagelser kan även göras utifrån den läsarroll som erbjuds. Detta berörs 
vidare i 7.3.2. 
146 Undantag är Mollet 1651, Rålamb 1690, Lundberg 1754 och Jörlin 1784–94. 
147 Här tilltalas alltså snarast drottning Kristina, som boken är dedicerad till, och vars träd-
gårdsmästare författaren var (se om hans biografi t.ex. Lindahl & Nisbeth 2007). 
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igenomgående eller perpendicular Linie til Framdelen på be:te Lusthus/ i 
hwilkas Begynnelse skal giöras en stoor half Cirkel eller Quadrat, såsom 
man thet kan see vthi generalAfrijtningen N.o 2. […] (Mollet 1651: 
[S32]) 

Till beskrivningen hör också en uppsättning planer (se nästa avsnitt, 5.2.5.2). 
Sekvensmässigt rör det sig om ett slags handlingsbeskrivning, och den 

lexikogrammatiska realiseringen ser i stort sett ut som den brukar göra i 
handlingsbeskrivningar (instruktion) i boken. Därmed blir den primära läs-
ningen att det handlar om ett slags normerande beskrivning av den ideala 
anläggningen. 

I Rålamb 1690 finns en sekvensmässigt likartad, kort beskrivning utan 
markering att det skulle kunna ses som exemplifiering, och i Lundberg 1754 
finns en längre motsvarighet. Den första framställning i materialet som 
genom sin inramning framstår som mer av ett uttalat exempel finns i Jörlin 
1784–94 och inleds på följande sätt: 

(22)    At nu föreskrifwa skapnad eller modellen, hurudan et blomsterqwarter 
skal anläggas, wore en fåfäng sak; ty sådant ankommer på ställets 
belägenhet, utrymme, och ägarens godtycke eller capricer. […] 
   Men i fall någon skulle fordra, att jag borde upgifwa förslag til en 
sådan modell, efter jag skrifwer i ämnet: så wil jag framgifwa en simpel, 
som, i mit tycke passar sig til små Trägårdar; men hwar och en kan 
ändra, efter egen smak. Hela Blomsterqwarteret anlägges då i fyrkant, 
efter platsens storlek, eller behag, med 1 alns bred sandgång mitt igenom. 
Den yttra sängen i fyrkanten göres 1 1/2 aln bred, och wid deß yttre kant 
planteras en linea med Lavendel, och inom denna lineen sättas alla 
Blomsterlökarna hwart slag för sig, efter hwarandra, men inga rot-
wäxter. När då de mästa lökarna slutat; så står Lavendeln i härligaste 
blomma wid medium Julii. […] (Jörlin 1784–94:III:12) 

Här finns en metatextuell markering (understruken) att det är frågan om ett 
förslag till en ”modell”, ett exempel på hur man kan göra. Själva beskriv-
ningen realiseras dock närmast som en handlingsbeskrivande sekvens. 

5.2.5.2 Anläggningsplaner 
Anläggningsplaner finns i Mollet 1651 i form av planskisser till prydnads-
anläggningar, och sådana finns även i Lindgren m.fl. 1872–84, t.ex. den plan 
för en blomsterplantering i mönster som visas i figur 21. Planen kan också 
täcka en hel trädgårdsanläggning, som den i figur 22, en troligen fiktiv plan 
för en villaträdgård i Gréen 1969. Till denna anläggningsplan hör en för-
klaring (högst upp på sidan i figur 22) där olika element i bilden ges språk-
liga etiketter. Sådana planer eller skisser över hela anläggningar finns i 
Lundberg 1754 och i flera av 1800-talsböckerna (Lundström 1831, Müller 
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Figur 21. Anläggningsplan för parterr 
i Kungsträdgården i Stockholm 1874 
(Lindgren m.fl. 1872–84:VIII:94)  

1848–53, Eneroth 1857 och Lindgren m.fl. 1872–84), och efter 1900 före-
kommer de i de flesta böckerna. Planerna kan visa en autentisk eller fiktiv 
trädgård (ofta oklart vilket), som framställs som ett förebildligt eller inspi-
rerande exempel – just som den typ av ”förslag till modell” som det talas om 
i Jörlin 1784–94. 

Anläggningsplanerna har samma grundläggande drag i alla böckerna. Ide-
ationellt utgör de analytiska representationer: de återger en helhet (oftast en 
trädgård) med dess delar eller attribut (diverse anläggningar inom träd-
gården), närmare bestämt av den spatiala topografiska typen som visar den 
faktiska relationen mellan de avbildade delarna. Funktionellt är de alltså när-
mast besläktade med beskrivningar (deskription).148 Även om anläggnings-
planerna i sitt sammanhang markeras som bara en av många möjligheter har 
de dock i likhet med andra exempel en implicit normerande roll genom att de 
framhåller vissa möjligheter och döljer andra. 

Ett alternativ som gör exemplet mer flexibelt och interaktivt finns i en av 
böckerna från mitten av 1900-talet, Gréen 1969. Här finns ett komplement 
till den traditionella planen i boken (som visades i figur 22), nämligen två ur-
klippsark med symboler av samma slag som de som finns på planen. Det ena 
urklippsarket visas i figur 23. Den uttryckliga avsikten är att en läsare själv 
skall kunna använda dessa för att enkelt konstruera sin egen trädgårdsplan. 
 

                                                      
148 Möjligen kan man dock i likhet med de bilder av morotsstukor som diskuterades i 5.2.2.4 
ovan också fungera som delar av en handlingsbeskrivande sekvens, där de då realiserar resul-
tatprodukten. Därmed kan de läsas på olika sätt – både som rena exempel på hur något kan se 
ut och som resultaten av en anläggningsprocess. Det finns emellertid oftast inte någon sådan 
handlingsbeskrivning att knyta dem till. I Abelin 1902 finns det över huvud taget inte någon 
beskrivande brödtext till exemplet. I Müller 1848–53 finns det i stället en särskild paratext 
som förklarar planen (som är placerad som en plansch i slutet av första häftet). 
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Figur 22. Anläggningsplan (Gréen 1969:8–9) 
 

Detta förklaras i brödtexten på följande sätt, där också den befintliga planens 
status som ett exempel bland många understryks: 

(23) […] På bild 1 [den befintliga anläggningsplanen] har vi försökt förena 
komponenterna, men det är endast en lösning. Rita upp er egen eller en 
tänkt trädgård i skala 1:100, där alltså varje meter blir 1 cm på papperet. 
Använd därefter de symboler som finns längst bak i boken och prova, om 
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Figur 23. Urklippssymboler (Gréen 1969:[187]) 
 

och om igen. Det är mycket att ta hänsyn till, väderstreck, belysning, 
helhetsintryck från gatan, utseende inifrån, vad som är mest praktiskt. 
Flytta symbolerna med samma eftertanke som man flyttar pjäserna på ett 
schackbräde. Kanske får de en sådan position att det inte behöver offras. 
(Gréen 1969:12) 

Här förvandlas symbolerna från fasta, fixerade attribut (delar) i en bärare 
(helheten, d.v.s. den skisserade trädgården) till rörliga attribut till en ännu 
inte etablerad helhet. Man kan beskriva detta som att processbetydelsen är 
fastlagd – stycket som citerades ovan förklarar hur klipparken skall användas 
och den befintliga anläggningsplanen ger en förebild – men inte deltagarna 
och de exakta processrelationerna. Dem kan en interagerande läsare skapa 
med hjälp av en sax. Samtidigt är ändå valen begränsade genom att det 
endast finns ett på förhand avgränsat utbud av olika symboler, vilket i sig 
kan ses som en form av normering. Det är en tydlig inbjudan till en aktiv, 
medskapande läsare. 

En serie bilder i Hansson & Hansson 2005 (s. 66–71) inbjuder också läs-
aren att vara materiellt medskapande men förutsätter inte att man klipper 
sönder boken. Det handlar om bilder som visar hur man kan rita sin egen 
anläggningsplan utifrån en plan över den egna tomten. I bild 10 i bilaga 3 
visas sidan som beskriver tredje steget i ritandet, nämligen det som kallas 
skissandet. På sidan avbildas möjliga planer för en viss trädgård. De fram-
ställs som preliminära genom att de avbildas snett och delvis överlappande. 
En är också markerad som kasserad genom en överstrykning. Dessa avbild-  
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Figur 24. Hus med trädgård (Nilsson 1948:12)  

ningar av avbildningar har då funktionen att visa exempel på exempel-
skisser.149 De syftar snarast till att (indirekt) förklara hur den semiotiska 
delen av verksamheten planläggning utförs genom att visa en serie möjliga 
resultat av den. 

5.2.5.3 Trädgårdsinteriörer 
En tredje byggsten i framställningen av trädgårdsexempel är bilder av träd-
gårdsinteriörer: bilder där en anläggning avbildas ur ett deltagarperspektiv, 
d.v.s. ur en vinkel som är mer naturlig för en mänsklig betraktare än anlägg-
ningsplanens. Enstaka bilder av detta slag dyker först upp i Lindgren m.fl. 
1872–84 (se t.ex. figur 37 på sidan 209 som visar ett träd- och buskparti). 
Det är annars först i de böcker som har fotografiska återgivningar som träd-
gårdsinteriörer blir vanliga. 

Även dessa fungerar som ett slags analytiska representationer av spatial 
topografisk typ. Även om vinkeln är en annan än i planerna är det även i 
dessa fall helheten (anläggningen) och dess delar som avbildas. Dessa har 
också likhet med den språkliga deskriptionen. Det varierar mellan böckerna i  
 
                                                      
149 Ideationellt är bilderna mycket komplexa genom att här finns vad man skulle kunna kalla 
”metavisualitet” i två led. Det första utgörs tre analytiska representationer av en tänkt träd-
gård, varav en är metavisuellt markerad som icke giltig genom ett kryss. Dessa har i ännu ett 
lager av metavisualitet blivit återgivna i något som snarast utgör en klassificerande struktur – 
de tre planerna framstår som tre exempel på kategorin anläggningsplan. Därtill kommer att de 
tre planerna i sig ju är multisemiotiska genom den inkorporerade skriften, som är fullkomligt 
läsbar i återgivningen (där de inte är täckta av överlappande planer). 
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Figur 25. Hus utan trädgård (Nilsson 1948:13)  

vilken utsträckning det understryks att trädgårdsinteriörerna utgör exempel. I 
Nilsson 1948 (och i lägre grad även i andra böcker fram till mitten av 1900-
talet) framställs interiörerna tydligt som ideala exempel genom starka värde-
omdömen.150 I Nilsson 1948 finns också en rad interiörer som framställs som 
dåliga exempel genom bildtexten. Bilderna i figur 24–25 finns på vänster- 
respektive högersidan av samma uppslag, och skall enligt bildtexterna ses 
som en god och en dålig förebild. Bilden i figur 24 har bildtexten ”Denna 
trädgård är inte bara avsedd som prydnad – den lämnar också värdefulla 
trädgårdsprodukter”, den i figur 25 bildtexten ”En trädgård skulle göra 
denna bostad mer trivsam – många trädgårdar gör vårt land än vackrare”. 

5.2.5.4 Sammansatta framställningar – trädgårdsreportaget 
Trädgårdsinteriörerna kan vara knutna både till nytto- och nöjesodling, och 
visar ofta olika typer av anläggningar, t.ex. gångar. Även i böckerna från 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet förekommer trädgårdsinteriörer 
som visar nyttoodlingsanläggningar och liknande, men förekommer oftare 
som beskrivningar av interiörer i avdelningar om prydnadsodling, särskilt i 
den utvidgade exempelgivning som organiseras i det jag här kallar trädgårds-
reportage. 

Utpräglade sådana finns i två av de modernare böckerna (Nyblom-Holm-
berg 1983 och Hansson & Hansson). Reportaget utgörs av en beskrivning av 
en autentisk trädgård som visas och beskrivs ur olika vinklar, ibland också 

                                                      
150 Motsvarigheter finns i Sonesson 1959, även om interiörerna är få där. 
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med kommentarer från dem som äger trädgården. Det hålls samman genom 
att det rör sig runt en specifik trädgård som presenteras i både bild och skrift 
och som det ofta ges en del detaljer om. Ägarna avbildas normalt inte, men 
kan framträda i brödtexten med förnamn.151 De har stora likheter med sådan 
reportage som beskriver intressanta hem eller trädgårdar i modern livs-
stilspress.152 Inom den periodiska trädgårdslitteraturen (tidningar och tid-
skrifter), har liknande presentationer av en viss anläggning tidiga föregång-
are. Redan under 1800-talet förekommer där beskrivningar av specifika 
anläggningar.153 

I mitt material är de dock alltså begränsade till ett par av böckerna, men 
det är ändå intressant att se närmare på ett exempel, både då trädgårdsrepor-
taget är en komplex multimodal framställningsform och då den inbjuder till 
en delvis annorlunda hållning till texten (andra läsmål). Att de etableras 
inom handbokslitteratur av typen standardverk under slutet av 1900-talet 
innebär en breddning. Trädgårdsreportagen aktualiserar en mer extensiv läs-
ning. I dessa avsnitt framstår det som naturligt att läsa snarare för att söka 
exempel eller ”inspiration” än att för få svar på konkreta praktiska frågor. 

Inom trädgårdsreportaget kombineras ofta såväl trädgårdsinteriörbilder 
som en eller flera anläggningsplaner. Till detta hör också språklig framställ-
ning i form av bildtexter (deskription), och ofta också brödtext som kan vara 
både beskrivande och berättande. Även t.ex. listor över växter i den presen-
terade anläggningen kan förekomma. Det trädgårdsreportage som här kom-
mer att beskrivas som exempel, ”Rosenträdgård i havsbandet” från Hansson 
& Hansson 2005, omfattar två trädgårdsplaner, fem trädgårdsinteriörbilder 
och fem närbilder av rosor. Den språkliga framställningen utgörs av en bröd-
text på första uppslaget, listor över rossorter på andra uppslaget och ett antal 
bildtexter spridda över båda uppslagen, dels korta sådana som anger ros-
sorten vid rosbilderna, dels längre, mer beskrivande vid interiörbilderna. 
Dessutom finns på första uppslaget en ruta (faktaruta) med uppgift om träd-
gårdens yta och namnet på trädgårdsdesignern bakom den. Reportaget upptar 
två uppslag, varav det första återges i bild 22 i bilaga 3. Det är relativt 
typiskt för trädgårdsreportagen i Hansson & Hansson 2005, även om det på 
vissa sätt rör sig om en mer extrem trädgårdsanläggning än vad som är 
vanligt. Trädgårdsreportagen i Nyblom-Holmberg 1983 är kortare. Det har 
också stora likheter med hur exempel på trädgårdar presenteras i Berglund 
1996 och Kvant & Palmstierna 2005. 

                                                      
151 I Nyblom-Holmberg 1983 syns dock några gånger människor på bilderna, med det framgår 
inte vilken relation de har till den trädgård de visas i. 
152 Dessa kan knytas till en tendens i trädgårdslitteraturen efter 1980, uppmärksammad av Åsa 
Wilke, att det presenteras ”en specifik trädgård, där trädgården beskrevs som ett verk, som 
speglade ägarens personlighet och kunskap” (Wilke 2006:246). 
153 Som föregångare kan man också nämna de trädgårdsinriktade reseskildringar som kommer 
under 1800-talet. 
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Trädgårdsinteriörbilderna är av samma slag som de som beskrevs i före-
gående avsnitt, men några av dem har också vissa narrativa drag genom att 
det finns vektorer, eller element som påminner om vektorer, som symboliskt 
för betraktaren in i bilden. I bild 23 i bilaga 3 återges den största bilden från 
”Rosenträdgård i havsbandet”. I bildens mitt löper en stensatt gång rakt 
framåt tills den i bakgrunden möter en stenmur, och gången kan betraktas 
som ett slags ofullbordad vektor, där betraktaren bjuds att stiga in och så att 
säga göra den till en vektor. Läst på detta sätt kan den beskrivas som ett 
slags narrativ struktur.154 Bildtexterna utgörs däremot i huvudsak av korta de-
skriptiva sekvenser med starkt positiva värderingar: 

(24) De vackra bänkarna i nyklassicistisk stil från Näfveqvarn är placerade 
runt fontänen i anläggningens mitt. Raftehegnet ovanpå stenmuren i 
bakgrunden ger en lika enkel som raffinerad inramning ut mot havet. 
(Hansson & Hansson 2005:37) 

Intressantast är brödtexten till reportaget, som inte är rent deskriptivt organi-
serad utan har drag av narrativitet. Den inleds på följande sätt: 

(25) De flesta trädgårdsmänniskor väljer att ha rosor lite här och där i 
trädgården, gärna i kombination med andra växter eftersom många rosor 
har kort blomning. En överblommad rosbuske är nämligen sällan någon 
större skönhetsupplevelse. Därför är det få som avsätter en del av 
trädgården till enbart rosor, och ännu färre som baserar en hel trädgård på 
rosor. Christina, som hör till de senare, har sedan länge en rosenträdgård 
på sitt lantställe, men var inte riktigt nöjd med den på grund av den korta 
blomningen. Dessutom brukar familjens semester infalla något senare på 
sommaren då många rosor redan blommat över. Men Christina älskar 
rosor och ville inte avstå från dem, och därför kontaktade hon den 
roskunniga trädgårdsdesignern Franziska Kröll på Flora Linnea, 
Fredriksdal i Helsingborg.  
   Christinas önskemål var entydiga. Hon ville ha en vacker men hållbar 
anläggning med rosor som var robusta, doftande och hade lång 
blomning. Utgångsläget för Franziska var en inhägnad rosenträdgård där 
stommen var ovanligt tilltalande med gamla kallmurade stengärden, ett 
vackert lusthus och en bit dekorativt plank som även fungerade som 
spaljé. Rosorna däremot förde en tynande tillvaro under en massiv 
lövmassa och i mitten dominerade en gräsmatta som var i ganska dåligt 
skick och utan funktion. (Hansson & Hansson 2005:36) 

Inledningen beskriver förutsättningarna, vilket följs av ett slags berättelse 
om bakgrunden till den anläggning som skildras. Dess övergripande drag 
beskrivs som lösningar på problem och resultat av önskemål. Huvudperson-
erna är trädgårdsägaren och trädgårdsdesignern. De presenteras genom sina 
roller i berättelsen (experten, som omnämns med för- och efternamn, och 
                                                      
154 Den har också en specifik interpersonell funktion genom att den så att säga positionerar 
betraktaren som någon som står i begrepp att stiga in i bilden (jfr O’Toole 1994). 
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trädgårdsägaren, som endast omnämns som Christina). De framträder som 
agenter till materiella processer och upplevare till mentala processer. Detta 
kontrasterar mot bilderna, där huvudpersonerna aldrig avbildas. Det vi ser på 
bilderna är i stället ett tillstånd (ett resultat eller en slutsituation). Det under-
stryker att bilderna och brödtexten här har delvis skilda uppgifter. Visser-
ligen beskrivs själva anläggningen genom både bild och språk, men den 
berättande bakgrund som brödtexten ger realiseras knappast visuellt. Det är 
alltså endast i den språkliga framställningen som personer skildras, och det 
är just därigenom som framställningen skiljer sig från de trädgårdsexempel 
som har berörts ovan.155 Även uppgifter knutna till den privata sfären, t.ex. 
om ägarfamiljens semestervanor, nämns. De har sin roll i berättelsen som 
förklaringar till val och önskningar. 

Även om tonvikten i reportaget alltså tydligt ligger på själva anlägg-
ningen, både i bilderna och i den språkliga framställningen (där anlägg-
ningen eller delar av den utgör deltagare i de flesta processerna), sätter den 
narrativa inramningen ett visst fokus på personerna, som också blir en del av 
exemplet genom sina problem och önskemål.156 I viss mån finns en paral-
lellitet med det text-jag som talar om beskärning av fruktträd i Berglund 
1996 (se 5.2.4.6 ovan). En skillnad är dock att det i trädgårdsreportaget i 
högre grad är frågan om personer en läsare kan välja att inte förhålla sig till 
då de framställs med den distans som tredje person ger – det är möjligt att 
iaktta trädgårdsägarens val, önskemål och smak utan att nödvändigtvis dela 
dem. Man kan säga att smakideal gestaltas, men att framställningen håller 
öppet för läsaren att själv välja förhållningssätt. I själva verket antyder bröd-
textens första stycke att ”[d]e flesta trädgårdsmänniskor” faktiskt inte vill ha 
en samlad rosenanläggning som den som beskrivs i reportaget av flera an-
givna skäl (”många rosor har kort blomning”, ”En överblommad rosbuske är 
nämligen sällan någon större skönhetsupplevelse”). 

Trädgårdsreportaget är en typ av framställning som egentligen inte är 
direkt handlingsinriktad. Den är inte tillämplig mer än mycket indirekt, men 
öppnar för ställningstagande och ett identitetsskapande eller självpositioner-
ande förhållningssätt. Läsaren kan använda texten för att ta ställning till 
innehållet i relation till sin egen självuppfattning och för att definiera sin 
egen smak. Även om man inte vill identifiera sig med det beskrivna idealet 
kan det göras meningsfullt för den egna smakutvecklingen genom att ge red-
skap att definiera vad man inte uppskattar. Därför är även en så extrem 
anläggning som rosenträdgården motiverad som exempel (och den säger ju 

                                                      
155 I trädgårdsreportagen i Nyblom-Holmberg 1983 växlar det mellan de olika reportagen i 
vilken grad personerna är närvarande. 
156 Valet av språket som modalitet för denna inramning förefaller då naturligt. Språklig fram-
ställning har nämligen den fördelen att den inte kräver någon specifikation av sådana i sam-
manhanget oväsentliga uppgifter som utseendet hos aktörerna. Framställningen kan göras till-
räckligt personlig för att vara konkret och understryka att skildringen är ett individuellt fall, 
utan att ändå bli så specifika som bilder av deltagarna hade blivit. 
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också att även ganska extrema trädgårdsanläggningar är möjliga). En förut-
sättning för detta är också den relativt fasta utformning som trädgårdsrepor-
taget erbjuder. Dess tydliga avgränsning mot övrig framställning framstår 
som en markering av att det rör sig om ett enstaka exempel som man som 
läsare inte nödvändigtvis behöver förhålla sig helt solidarisk till. Den åter-
kommande reportageformen understryker också att exemplet endast är ett 
bland flera andra som presenteras enligt samma mönster.157 

5.3 Diskussion och jämförelse 
Resultatet kan sammanfattas som att det genomgående finns tematiseringar 
som har att göra med verksamheten, vilket alltså framstår som relevanta 
ingångspunkter i texten för en läsare. De tydliga tematiska ingångarna i 
texten framställer en sökande, handlingsinriktad läsning som mest central. 
Växtkategorier är en återkommande grund för tematisk indelning, så man 
kan med viss överdrift säga att en typisk läsning förefaller vara orientering 
om hur man odlar en viss växt. I fråga om vad som görs till naturliga läsmål 
finns det starka likheter mellan böckerna. Metatextuella kommentarer om 
kunskap är inte särskilt vanliga, men berör – när de förekommer – svårig-
heter att ta till sig kunskaper via skrift. Detta hänger samman med en önskan 
att med framställningen ge tillgång till praktiska kunskaper. Att det är just 
praktiska, tillämpliga kunskaper som är det centrala visar även undersök-
ningen av organisationen i texttyper. Handlingsbeskrivningen (instruktionen) 
utgör ofta kärnan i en framställning och gör att den framstår som klart hand-
lingsinriktad, med ett praktikorienterat naturligt läsmål. I flera av böckerna 
från senare år ser man dock att vissa avsnitt (särskilt i de avsnitt som jag 
kallar ”trädgårdsreportage”) gör annorlunda läsmål naturliga. Det förefaller 
inte så mycket att handla om att söka handfasta råd som att söka ”inspira-
tion” och bilda sin egen smak. Dessa avsnitt kan dock läsas på olika sätt, och 
de inbjuder till att man själv väljer hur man vill läsa. 

I diskussionen runt de fyra områdena i 5.2 har vissa av böckerna figurerar 
mindre än de andra. I de flesta fallen beror detta mest på en slump. Det har 
fallit sig så att exempel ur andra böcker varit mer lämpliga. I ett fall krävs 
dock en särskilt kommentar. Det handlar om Robild 2005, som har vissa 
avvikande drag genom att det här läggs mindre tonvikt vid handlingsbeskriv-
ningar och därmed det praktiska, direkt tillämpbara. Visserligen finns här 
många handlingsbeskrivningar, men introduktioner, översikter och allmänna 
                                                      
157 I Hansson & Hansson 2005 har de övriga trädgårdsreportagen, som finns under överru-
briken ”Nio inspirerande trädgårdar”, rubrikerna ”Lättskött radhusträdgård i liten skala” 
(2005:17–19), ”Att börja från noll – nyanlagd villatomt” (2005:20–23), ”Att bygga med 
grönt” (2005:24–27), ”Kraftfullt med rena linjer och robusta växter” (2005:28–31), ”Trädgård 
med fem gröna rum” (2005:32–35), ”Rosenträdgård i havsbandet” (2005:36–39), ”Simple 
Harmony – trädgård i fickformat” (2005:40–42), ”Svindlande höjder – terrasserad naturtomt” 
(2005:43–45) och ”En snabbträdgård av lådor” (2005:46–47). 
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beskrivningar tar förhållandevis mer utrymme än i andra böcker. Det rör sig 
om en bok för nybörjare i trädgården, och detta tar sig uttryck i att det 
allmänt introducerande betonas.158 

Generellt för böckerna från årtiondena runt 2000 gäller att det rör sig om 
en funktionell breddning, snarare än en funktionell förskjutning. Man kan 
nämna framställningar av typen trädgårdsreportage, som finns i ett par av 
dem, och som inte på samma sätt är direkt inriktade mot tillämpning. Man 
kan sammanfatta förändringen över tid som en tendens till diversifiering 
eller breddning i fråga om funktioner. Det är intressant att denna breddning i 
första hand tar sig uttryck i olika avsnitt för olika typer av läsmål. Det är 
med andra ord inte en fråga om förändrat grundförhållningssätt (t.ex. en för-
skjutning från direkt tillämplighet till allmän orientering), utan snarare om en 
äkta mångfunktionalitet där en och samma bok görs användbar i olika sam-
manhang genom olika avsnitt för olika typer av läsmål. En modern bok 
framstår som något man kan gå till både för att hitta praktiska upplysningar 
om hur man skall göra eller vilken växt man skall välja, och för att samla in-
spiration och skaffa sig bakgrundskunskaper och bilda sig en allmän uppfatt-
ning om bra och dåligt. Med andra ord kan man tala om multipla syften. Man 
kan jämföra med de sidofunktioner i tekniska handböcker som Mårdsjö 
(1992) visar på, nämligen att även att informera om och motivera själva tek-
niken. 

I fråga om den språkliga realiseringen råder det på vissa punkter närmast 
konstans. De stora likheterna är på sitt sätt naturliga. De förutsättningar som 
verksamheten sätter upp har förändrats förhållandevis lite. Handgreppen är 
desamma, problemen likaså, liksom även de semiotiska resurser man har till 
hands. Särskilt i fråga om handlingsbeskrivningen har jag kunnat konstatera 
att förhållandevis lite har förändrats över tid, och detta ansluter till vad 
Anward (1994) iakttar för recepten och Mårdsjö (1998) för de husliga hand-
böckerna i stort. Dock har uppenbarligen det ämne som behandlas i mitt 
material särdrag som gör att det behandlas något annorlunda än i andra hand-
böcker eller instruktioner. De mönster för att realisera agenten i recept som 
Anward (1994) och Jäderberg (1995) har pekat ut (och som bekräftats av 
Ledin 1997 och Mårdsjö 1998) har visserligen visat sig stämma i huvudsak, 
men har varit mycket mindre distinkta i material, vilket säkert hänger sam-
man med den mycket större distans mellan läsande och utförande som med 
nödvändighet kännetecknar mycket av verksamheten i trädgården i jämför-
else med matlagning. Jag har också kunnat konstatera att de beskrivningsmo-
deller för instruerande framställning – uppenbarligen utvecklade för att 
beskriva recept – som föreslagits av Adam (1992/2001) och Ledin (2000) 
inte är fullt ut funktionella för den typ av anvisningar som är aktuella här. 

Det är också värt att ställa mina resultat mot de iakttagelser som Marianne 
Nordman (1987) gör i en jämförelse av Peder Månssons Bondakonst 1500-
                                                      
158 Man kan ifrågasätta om denna därför fullt ut uppfyller materialurvalskriterierna. 
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talets början och en lärobok om jordbruk från 1960-talet. Det finns dock inga 
paralleller här. Nordman beskriver en ”avpersonifiering”, ett slags perspek-
tivskifte som inträder i texten som ett tecken på en allmän intellektualisering 
(1987:128), där referenser till bestämda personer som bonden, drängiana i 
1500-talstexten har i den moderna Jordbrukslära ersatts av ett opersonligt 
man. I trädgårdshandböckerna rör det sig däremot mest om subjektslösa s-
passiver eller imperativer eller ett man eller du (jfr 5.2.2), oavsett när man 
dyker ner. 

Det är värt att notera att målgruppen i stort sett inte påverkar hur man ut-
trycker sig; man skriver t.ex. i stort sett på samma sätt i böcker med träd-
gårdsmästare som en viktig målgrupp (som Lindgren m.fl. 1872–84) som i 
böcker för allmogen (Eneroth 1857, Tamm 1889), även om de är kortare (jfr 
också 8.2.1). Böckernas praktiska huvudfunktion är också konstant över tid. 
Undersökningen har visserligen fokuserat på det typiska och återkommande, 
och därmed kanske fått de undersökta böckerna att framstå som mer lika 
varandra än de i själva verket är. Vissa verk avviker på olika sätt. De som 
skiljer sig mest från huvudfåran är Kammecker 1731 med allmänbildning 
som bisyfte, Fleischer 1795 och Lindgren m.fl. 1872–84 med sin utförlighet, 
Trädgården som hobby 1953 med sin tabellariska beskrivning av växter och 
Berglund 1996 med sitt påfallande personliga uttryckssätt. Även det som 
avviker i dessa verk framstår dock snarare som variation inom en given ram. 
I Kammecker 1731 förefaller det vara ett slags ”vitter” diskurs som bryter in. 
Utförligheten i Fleischer 1795 och Lindgren m.fl. 1872–84 beskrivs nog bäst 
som en kvantitativ snarare än en kvalitativ skillnad. Uppställningarna i 
Trädgården som hobby 1953 förefaller snarast vara ett slags experiment med 
en mer rationell organisationsform. Uttryckssättet i Berglund 1996 pekar 
mot en mer identifikatorisk läsning, vilket kommer att beröras vidare i 
kapitel 7. 
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6 Materialitet, sökbarhet och erbjuden 
läsväg 

Syftet med den andra delen av undersökningen är att belysa vilka förutsätt-
ningar för användning som texten ger genom sin materiella form och genom 
redskap som gör texten sökbar och överblickbar. Undersökningen tar fasta 
på att papperstexter, böcker, inte bara är språkliga strukturer utan även 
materiella objekt vars materialitet bildar gränssnitt mot läsaren och situa-
tionen, och att texter också har potential att genom sin utformning signalera 
att texten är avsedd att användas på ett visst sätt. 

I kapitlet beskrivs först de förutsättningar som materialiteten ställer upp, 
liksom om det finns särskilda redskap för att göra texten sökbar. Materialet 
för detta är de 32 böckerna. Därefter beskrivs den multimodala kohesionen 
och den läsväg denna erbjuder (möjliggör eller framtvingar). Detta disku-
teras både på ett övergripande plan utifrån texten som helhet och på ett lokalt 
plan, utifrån enskilda kapitel eller avsnitt. I undersökningen är materialet 
antingen de 32 böckerna i sin helhet (se 4.3), eller vissa utdrag ur böckerna 
(se 4.4 och bilaga 2). 

Resultaten visar i huvuddrag följande: Olika böckers materialitet ger olika 
förutsättningar, men få entydiga slutsatser kan dras. Sökbarheten är generellt 
stor, i moderna böcker rent av mycket stor. Läsvägen är endast delvis styrd 
för de äldre böckerna, och mycket lite styrd i de yngre. 

6.1 Materialiteten som förutsättning för textbruk 
En texts materialitet – fysiska egenskaper – är det mest konkreta gränssnittet 
mot omgivningen, och har därmed betydelse för hur texten kan tas i bruk i en 
situation. Det kan sägas vara den mest konkreta sidan av de förutsättningar 
för läsning som textens utformning skapar. Av detta skäl kartlägger jag 
några aspekter av materialiteten för att se hur texten framstår som en mate-
riell och semiotisk enhet i förhållande till sin omgivning och därmed vilken 
typ av textbruk som textens konkreta form gynnar – vilken läsning eller 
användning av texten som textens materialitet bjuder in till. 

I någon mening har varje text en viss materiell koherens.159 Een Nyy 
Träägårdz-Book 1643 utgör dock inte en helt självständig materiell enhet, då 
den utgör bilaga till en örtabok (se 4.3.1). Detta gäller även Rålamb 1690 
                                                      
159 Detta följer för övrigt av materialurvalskriteriet att texten skall utgöra en självständig 
materiell enhet (häfte eller bok) – se 4.1. 
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som är en del av en oeconomia (se 4.3.1). De utgör ändå sammanhållna 
enheter inom den större materiella enheten.160 Några av texterna är vidare 
uppdelade på olika häften eller volymer, ibland utgivna med tidsmellanrum 
(Jörlin 1784–94, Müller 1848–53, Lindgren m.fl. 1872–84).161 Dessa bildar 
då inte på samma sätt en materiell helhet, men en gemensam utformning av 
delarna i fråga om format och visuell och materiell form gör att en viss kohe-
rens mellan dem ändå skapas. 

Några andra aspekter av böckernas materiella form sammanfattas i bilaga 
1. Storleken (formatet) anges där både i centimeter och i traditionella format-
beteckningar.162 Som ett komplement till formatangivelserna anges också 
antalet tecken på en sida fylld av skrift. Omfånget beskrivs i antal sidor.163 I 
figur 26 visas sidantalets variation också i grafisk form. Uppgifterna visar att 
formaten i stort sett följer vad som är standard för respektive tid. Mollet 
1651 är dock större än vad som är vanligt, vilket kan förklaras med de 
relativt stora bildplanscherna. I övrigt växlar formaten mellan liten och stor 
oktavo fram till andra hälften av 1900-talet.164 Detta överensstämmer i stort 
med vad som är vanligt under perioden, och ger därför inte så mycket under-
lag för tolkning. Dock kan man notera att formatet faktiskt motiveras i 
Ahlich 1722: 

(26) Hafwer också låtit trycka den samma [boken] uti en liten format, på thet 
man thenna lilla boken theß beqwämare må kunna hos sig bära. (Ahlich 
1722:67–68) 

De breda standardverken från andra hälften av 1900-talet och början av 
2000-talet (Gréen 1979, Nyblom-Holmberg 1983, Berglund 1996, Hansson 
& Hansson 2005 och Kvant & Palmstierna 2005) har ett större format. 

När det gäller omfånget råder påfallande stor variation. Särskilt sticker 
Lindgren m.fl. 1872–84 ut med sina dryga 1 700 sidor, men även flera av de 
andra böckerna med ambitionen att utgöra breda standardverk är mycket 
omfattande. Hit hör Lundström 1831, Müller 1848–53, Gréen 1979, 
Nyblom-Holmberg 1983, Samuelsson & Schenkmanis 1995, Berglund 1996, 
Hansson & Hansson 2005 och Kvant & Palmstierna 2005. Även Kammecker 
1731 och Fleischer 1795 kan föras hit, även om de är innehållsligt smalare 
                                                      
160 Det register som hör till Rålamb 1690 är dock placerat sist i häftet, efter de receptsam-
lingar som följer på trädgårdshandledningen. 
161 Ihrström 1808 hör också till denna grupp, även om endast första delen alls gavs ut. 
162 Folio är format med höjden 36 cm eller större, kvarto med höjden 26–35 cm, stor oktavo 
med höjden 18–25 cm och liten oktavo med höjd upp till 18 cm. 
163 I uppställningen anges numrerade sidor, alltså inte eventuella sidor utanför numreringen, 
t.ex. i förord. För dessa uppgifter hänvisar jag till Halldor 1935 och bibliotekskatalogerna (se 
4.2), där fullständiga uppgifter finns. 
164 Jämför dock med antalet ord per sida som också visas i bilaga 1, då detta markant ökar 
efter hand. Även om t.ex. Rålamb 1694 och Trädgården som hobby 1953 har ungefär samma 
format är antalet ord som ryms på en sida 155 jämfört med 425. Typsnittets storlek (graden) 
är i dag mindre, sannolikt därför att modern tryckeriteknik gjort det möjligt att trycka läsliga 
texter med mindre storlek. 
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genom att inte alls eller endast kort beröra prydnadsodling. Man kan konsta-
tera att dessa böcker, till skillnad från de andra, är mindre fysiskt lätthanter-
liga (och detta gäller även Mollet 1651 på grund av formatet). De skulle t.ex. 
inte enkelt kunna tas med ut i trädgården för att finnas till hands vid praktiskt 
arbete. Textens materialitet sätter här gränser för det textbruk som texten 
erbjuder, genom att inskränka vad som är ett naturligt sätt att använda texten 
på. Böcker i mindre format eller med mindre omfång skapar förutsättningar 
för olika användningar. 

Även inbindningen kan vara relevant att bedöma då den kan signalera ett 
visst praxisnära textbruk.165 Det är visserligen svårt att veta hur inbindningen 
skall tolkas, men i ett fall finns intressanta uppgifter på själva boken som ger 
en tolkningsram. Det handlar om Trädgården som hobby 1953, som enligt en 
tryckt prisuppgift på boken såldes både häftad för 9:50 och i ”band som tål 
fett och vatten” för 11:50. Åtminstone varianten med hård pärm kan då upp-
fattas som anpassad för en användning i anslutning till den praktiska verk-
samheten utomhus.166 För senare böcker är motsvarande iakttagelser vansk-
liga att göra eftersom motsvarande uppgifter saknas om dem.167 

Summerar man hur materialiteten skapar förutsättningar för läsning och 
användning kan man konstatera att många av böckerna framstår som mest 
lämpade för en relativt skyddad läsning. Dock tycks omslaget på Trädgården 
som hobby 1953 peka ut en lässituation utomhus som möjlig. 

6.2 Sökbarhet 
Även möjligheten att överblicka och söka i en text är aspekter av det materi-
ella gränssnittet. Denna möjlighet påverkar hur texten kan användas, och 
fungerar också som ett erbjudande om en viss användning. Hur denna möj-
lighet skapas genom särskilda redskap beskrivs i detta avsnitt. I nästa avsnitt 
(6.3) beskrivs hur signaler inom texten (multimodal kohesion, länkning) 
visar på uppbyggnaden och gör texten sökbar. 

                                                      
165 Frågan om inbindning är dock tidigast relevant för böcker från sent 1800-tal eftersom för-
lagsband normalt inte fanns dessförinnan. Den tidigaste bok i materialet jag sett bunden i för-
lagsband är Tamm 1889. De uppgifter jag har bygger normalt på vad som framgått av KB:s 
eller mitt eget exemplar, ibland av en jämförelse. Dock är detta inte någon säker källa då 
många böcker under 1900-talet verkar ha sålts med flera olika typer av band. 
166 Även den mjuka pärmen är dock relativt oöm då den är glättad. 
167 Även Tamm 1889, Nilsson 1948 och Sonesson 1959 fanns, enligt uppgifter på omslagen, 
att köpa med antingen mjuk eller hård pärm, men det är oklart om detta har att göra med att de 
skall vara oömma. Senare under 1900-talet tycks böckerna endast säljas med hård pärm, 
Gréen 1969, Samuelsson & Schenkmanis 1995, Hansson & Hansson 2005, Kvant & Palm-
stierna 2005 och Robild 2005 med blanka (och därmed, i likhet med pärmen till Trädgården 
som hobby 1953, vatten- och fettavvisande) pärmar, Gréen 1979, Nyblom-Holmberg 1983 
och Berglund 1996 med tygklädda pärmar. Berglund 1996, Hansson & Hansson 2005 och 
Kvant & Palmstierna 2005 har också skyddsomslag. Hur dessa iakttagelser skall tolkas är 
oklart, och en viktig funktion för omslaget tycks vara marknadskommunikativ på så sätt att 
t.ex. skyddsomslag signalerar att boken är i någon mening ”påkostad”. 
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Figur 26. Sidantal i de undersökta böckerna 

I princip kan flera olika typer av redskap användas för att göra texter över-
blickbara och sökbara – färgmarkeringar, flikar, olikartade materiella struk-
turer, t.ex. olika papperstextur. I materialet är det dock bara i grunden språk-
liga redskap som används för detta, nämligen sådana paratexter som beskriv-
er textens uppbyggnad eller använder sådant som sidnummer för att orient-
era läsaren i texten.168 (Om färgmarkeringar, se dock 6.3.2.1.) Dessa redskap 
finns utanför brödtextflödet men pekar in i texten för att förtydliga textens 

                                                      
168 Med paratext menar jag skriftelement som inte är brödtext och som är visuellt åtskilda från 
andra element. Min definition kan jämföras med Ledins något vidare: ”språkliga element som 
är typografiskt åtskilda från andra element” (2000:17). 
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uppbyggnad, vägleda en läsare genom texten och underlätta för läsaren att 
hitta i texten. 

De båda paratexttyper som tydligast har detta syfte är registret och inne-
hållsförteckningen, men i några böcker används också andra paratextuella 
redskap, t.ex. beskrivningar på baksidan eller på omslagsflikar, som pekar ut 
textens uppbyggnad.169 Tabell 5–6 sammanfattar vilka paratexter av detta 
slag som förekommer. 

Register förekommer under hela perioden. De finns i ungefär hälften av 
böckerna, och i nästan samtliga böcker från mitten av 1900-talet och framåt 
(med undantag för den tunna Gréen 1969). Registret är kanske det mest 
kraftfulla redskapet för sökning eftersom det pekar ut ett antal teman och den 
sida i boken där temat behandlas.170 För att vara sökbart måste ett register 
vara systematiskt ordnat på något sätt, och här är de i samtliga fall mer eller 
mindre alfabetiskt ordnade.171 (Principiellt tänkbart vore andra systematiska 
ordningsprinciper, t.ex. botanisk tillhörighet för ett register över växter.) I de 
verk som består av flera materiellt åtskilda delar (häften) kan det se olika ut i 
de olika delarna. Registren är, med ett par undantag (Müller 1848–53 i tredje 
häftet, Eneroth 1857), alltid placerade som något av det sista i boken (eller 
häftet) (se tabell 5–6). Registren förtecknar alltid växter, i många fall även 
andra nyckelord. I flera fall finns mer än ett register för växter. Det ena 
förtecknar då växternas vetenskapliga namn, det andra de svenska namnen. 

Den allra vanligaste typen av redskap för sökning är dock inte registret, 
utan innehållsförteckningen, även om man inte skiljer mellan mellan inne-
hållsförteckning och register i fråga om benämningen. T.ex. avslutas Lind 
1910 av något som rubriceras ”Register.”, men som enligt nutida språkbruk 
är en i stort sett typisk innehållsförteckning. Innehållsförteckningar i någon 
form förekommer i 27 av de 32 böckerna. De saknas bara i de tre korta 
1600-talsböckerna Een Nyy Träägårdz-Book 1643, Rålamb 1694, Mollet 
1651, i de korta häftena i Jörlin 1784–94, i några av häftena inom Lindgren 
m.fl. 1872–84 samt i Abelin 1902. Innehållsförteckningarna förtecknar, med 
ett undantag, alltid sidnummer där respektive avsnitt börjar. Undantaget är 
en atomär innehållsförteckning i inledningen till Rålamb 1690, som endast 
listar vilka de tre huvudavdelningarna är. Placeringen av innehållsförteck-
ningen växlar mellan böckerna fram till mitten av 1900-talet. Den finns ofta 

                                                      
169 De typer av paratexter jag undersöker motsvarar i stort sett de paratexter som Per Ledin i 
en analys av tidningstexter har kallat formatanknutna paratexter (Ledin 2000, Karlsson & 
Ledin 2000). 
170 Två av registren saknar dock sidnummer. Det rör sig om register i två av häftena inom 
Lindgren 1872–84 (VI respektive VII), där registren förtecknar synonyma växtnamn. Regist-
rets syfte alltså är att man skall kunna identifiera huvudnamnet på en växt. Båda registren 
kompletteras med ett sidindikerande register. 
171 I den äldsta boken med register, Rålamb 1690, är det dock endast begynnelsebokstaven 
som styr placeringen; uppslagsord som börjar på samma bokstav ordnas sinsemellan i sid-
nummerordning. (Hänvisningen till ”Afskiära Trän” på sidan 31 förtecknas t.ex. efter den till 
”Anis” på sidan 26.) 
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först i boken, men kan också att placeras sist. Ahlich 1722 representerar ett 
eget mönster genom att var och en av de tre huvudavdelningarna i boken 
avslutas med en innehållsförteckning (alla rubricerade ”Register”).172 

Ett grundläggande karakteristikum för innehållsförteckningarna är att de 
följer de rubriker som sedan finns i brödtexten, och att de i förteckningen 
alltid följer i samma ordning som de dyker upp i brödtexten, alltså i sidnum-
merordning. Överensstämmelsen mellan rubrik och posten i innehållsför-
teckningen är i allmänhet exakt, men mindre avvikelser i språklig form, 
interpunktion etc. kan förekomma, särskilt i de äldre böckerna. Just konven-
tionen att innehållsförteckningsposten och rubriken skall stämma överens 
exakt förefaller etableras efter hand, men är ännu under 1900-talet inte helt 
självklar. Normalt är innehållsförteckningarna förhållandevis detaljerade och 
återger rubriker på olika nivåer, men i Rålamb 1690 och Kammecker 1731 
visar endast en nivå (se vidare om Rålamb 1690 nedan). Det händer dock att 
den hierarkiska nivåskiktningen i brödtextens rubriker inte markeras i inne-
hållsförteckningen (så t.ex. i Lind 1910). Omvänt kan det också förekomma 
att fler hierarkiska nivåer urskiljs i innehållsförteckningen än i själva bröd-
textrubrikerna (i Nyblom-Holmberg 1983). 

Vid sidan av eller i stället för innehållsförteckning kan det finnas en be-
skrivning av innehållet i ett förord eller i motsvarande metatext. I förordet 
till Rålamb 1690 finns följande innehållsbeskrivning: 

(27)    Uthi denne Tom läres först Trägårdz-Konsten/ dock således att man 
begynner ar een Kökz-Gård/ för deß större Nytta skull. 
   Sedan fölger Trägården/ eller allahanda Trädz skötsel och drifwande. 
   Sidst een Blomster-Gårdh. 
   Där effter finner Läsaren een fullkomlig Kooke-Book/ så inrättat/ att 
Högh och Lågh een märckelig Nytta och Nöije där uthi finna kan. 
   Man hafwer och welat widh handen gifwa Pasten-Bagare Kånsten/ på 
hwilken alldrasidst fölger Confect-Bageriet. 
   Deßuthan finner man de brukeligaste Örter och Trän/ så uthe i 
Trägården/ som i Lådor och Pomerantz-Huus uthsatte i Kopparstycken/ 
att Älskaren kan där af lära känna hwar Ört för sigh/ sedan han har lärdt 
att öka och sköta henne. (Rålamb 1690b, förordets andra sida) 

Liknande metatexter finns Nilsson 1948 i form av en baksidestext som 
antyder dispositionen.173 De blir annars dock inte vanliga förrän mot slutet av 
1900-talet, då de dyker upp i förord eller andra paratexter, t.ex. baksides- 
 
                                                      
172 Att det inte finns någon fast konvention för placeringen kan man se av att Lindgren m.fl. 
1872–84 visar olika mönster i de olika häftena: i fyra av dem saknas innehållsförteckning 
(häfte II, VI, VII och IX), i två finns innehållsförteckningen sist (häfte I och III) och i tre finns 
den först (häfte IV, V och VIII). Ett generellt mönster i dessa häften (liksom även i de andra 
böckerna) är att om det finns både register och innehållsförteckning placeras innehållsförteck-
ningen i början av boken och registret i slutet. 
173 Baksidestexter liksom texter på flikar etc. har dock kanske som sin främsta funktion att in-
troducera och lyfta fram bokens särskilda kvaliteter för en presumtiv köpare. 
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Tabell 5. Redskap som möjliggör sökning (till och med Holm 1869) 

Redskap 
 
Text 

Innehållsförteck-
ning med sid-
nummer 

Register (i slutet av 
boken om ej annat 
anges) 

Förord (eller mot-
svarande) med inne-
hållsbeskrivning 

Een Nyy Träägårdz-
Book 1643 

– – – 

Mollet 1651 – – – 
Rålamb 1690 I början, kortfattad 

(en rubriknivå), utan 
sidnummer 

Med växter och 
andra nyckelord 
(huvudsakligen alfa-
betiskt) 

Förord med beskriv-
ning av uppdel-
ningen i avdelningar 

Rålamb 1694 – – – 
Ahlich 1722 Separat för de tre 

avdelningarna, i 
slutet av respektive 
avdelning; med 
rubriken ”Register”  

– – 

Kammecker 1731 I början, kortfattad 
(en rubriknivå) 

– – 

Lundberg 1754 I början Med växter och 
andra nyckelord 

– 

Jörlin 1784–94 – Del I, III: två regi-
ster med växter:  
1) svenska växt-
namn, 2) vetenskap-
liga växtnamn 

– 

Fleischer 1795 I början Med växter 
(svenska namn) och 
andra nyckelord 

– 

Ihrström 1808 I början – – 
Lundström 1831 I början av del I 

(gäller för båda 
delarna) 

Med växter 
(svenska namn) och 
andra nyckelord (i 
slutet av del II) 

– 

Müller 1848–53 I början av respek-
tive häfte 

Del III: med växt-
släkten (veten-
skapliga namn) (i 
början av boken) 

– 

Eneroth 1857 I början Med köksväxter (i 
början av boken) 

– 

Holm 1869 Del I: i slutet av 
häftet; del III: i 
början av häftet 

Del II: med växter 
(svenska och veten-
skapliga namn)  

– 

texter, i de böcker som jag har kallat standardverk. I Gréen 1979 förtecknas 
bokens delar i förordet och i förordet till Nyblom-Holmberg 1983 antyds den 
mest övergripande dispositionen. I Berglund 1996 och Kvant & Palmstierna 
2005 är det frågan om mer regelrätta introduktioner och beskrivningar av 
huvudavdelningarna, i Berglund 1996 på omslagets främre insidesflik, i 
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Tabell 6. Redskap som möjliggör sökning (från och med Lindgren m.fl. 1872–84) 

Redskap: 
 
Text: 

Innehållsförteck-
ning med sid-
nummer 

Register (i slutet av 
boken om ej annat 
anges) 

Förord (eller mot-
svarande) med inne-
hållsbeskrivning 

Lindgren m.fl. 
1872–84 

Del I, III: i slutet av 
respektive häfte; del 
IV, V, VIII: i början 
av respektive häfte 

Del II, V: med 
växter (svenska/ 
vetenskapliga 
namn); del VI, VII: 
två register: 1. med 
synonyma växt-
namn (ej sidhänvis-
ningar); 2. med 
växter (svenska 
namn) (med sidhän-
visningar) 

Del II, s. 12, meta-
text om upplägget 

Tamm 1889 I början – – 
Abelin 1902 – Med växter och 

andra nyckelord 
– 

Lind 1910 I slutet (med rub-
riken ”Register.”) 

– – 

Bussler 1922 I början – – 
Berge 1933 I slutet – – 
Dahlmark 1936 I början – – 
Nilsson 1948 I början Med växter och 

andra nyckelord 
Baksidestext 
antyder övergrip-
ande disposition 

Trädgården som 
hobby 1953 

I början Med växter och 
andra nyckelord 

– 

Sonesson 1959 I början Med växter och 
andra nyckelord 

– 

Gréen 1969 I början – – 
Gréen 1979 I början Med växter och 

andra nyckelord 
Förord förtecknar 
avdelningarna 

Nyblom-Holmberg 
1983 

I början Med växter och 
andra nyckelord 

Förord antyder 
övergripande dis-
position 

Berglund 1996 I början Med växter och 
andra nyckelord 

Främre insidesflik 
beskriver avdelning-
arna 

Hansson & Hansson 
2005 

I början Med växter och 
andra nyckelord 

Stycket ”Innan du 
börjar” beskriver 
och motiverar upp-
delningen i avdel-
ningar 

Kvant & 
Palmstierna 2005 

I början Med växter Baksidestext för-
tecknar och intro-
ducerar huvudavdel-
ningarna 

Robild 2005 I början Med växter och 
andra nyckelord 

– 
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Kvant & Palmstierna 2005 på baksidan. I Berglund 1996 har det följande 
form: 

(28) Trädgårdsboken med allt du  
behöver för att lyckas med  
din trädgård. Den innehåller  
avsnitt om 

Trädgårdens inredning  
– om hur man formar en träd- 
gård efter sina drömmar och  
behov, ger den spänning och  
rumskänsla, får den att dofta  
och djuren att trivas. 

Trädgårdens växter 
[…] (Berglund 1996, främre insidesfliken) 

I Hansson & Hansson 2005 finns även en motivation av dispositionen i ett 
stycke med rubriken ”Innan du börjar” (som ersätter ett förord), där det bl.a. 
står följande: 

(29)    För att göra boken lätt att använda har vi delat in den i fyra delar. I 
första delen, Planering, kan du läsa om trädgårdsplanering och inte minst 
om trädgårdens beståndsdelar. Ritningar på olika slags trädgårdar och 
planteringar, framförallt rabatter, ger kött på benen. I samma del får du 
också lära dig hur man gör en enkel plan för den egna trädgården. Andra 
delen, Växterna, består av en omfattande uppslagsdel över trädgårdens 
olika växter. […] (Hansson & Hansson 2005:8) 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att endast två av de 32 böckerna 
helt saknar redskap för sökning och överblick. Det rör sig om Een Nyy Trää-
gårdz-Book 1643 och Mollet 1651, som båda omfattar ett ganska begränsat 
antal sidor. Generellt kan man alltså säga att sökbarheten redan från slutet av 
1600-talet är stor, men att den senare blir snarast påfallande stor. Redskapen 
som gör texten sökbar blir också fler och används i hög grad parallellt i 
böckerna från andra hälften av 1900-talet och början av 2000-talet. 

6.3 Erbjuden läsväg 
Även signaler inom en text kan peka ut dess uppbyggnad och göra den över-
blickbar och sökbar, och kan också skapa en naturlig läsordning. Sådana sig-
naler, som man kan tala om som kohesionsmarkörer (ibland som länkar), kan 
både konkret göra vissa användningar av texten möjlig och markera ett visst 
läsbeteende (sökläsning eller någon annan typ av icke-linjär läsning) som 
naturligt genom den läsväg som erbjuds. 

I detta avsnitt kartlägger jag därför hur sådana språkliga och visuella 
(multimodala) kohesionsmarkörer används och vilken läsordning som skapas 
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– om det finns en linjär läsordning inkodad i texten och i så fall om den 
måste följas för att texten skall bli meningsfull. (Jag kartlägger alltså inte alla 
aspekter av texternas koherens, utan riktar in mig på dem som kan forma 
läsordningen och skapa överblick.) Detta diskuteras först på en övergripande 
textnivå utifrån hela huvudmaterialet, därefter på lokal textnivå, där det är 
utdragen ur böckerna (jfr 4.4 och bilaga 2) som har granskats. 

En princip för visuell kohesion benämner Kress & van Leeuwen (2006) 
visuellt rim. Den innebär att ett visst visuellt särdrag återkommer och på så 
sätt markerar samband. Det kan röra sig om en viss färg, eller färger med 
likhet i tonen, t.ex. samma grad av mättnad (2006:230), eller en återkom-
mande komposition. Kress & van Leeuwen (2006) beskriver också hur lay-
out inom en komposition kan användas som en markering vad som hör 
samman eller är åtskilt genom inramningar och avgränsningar (”framing”) 
genom linjer, listverk och liknande. Detta kan förstås också användas för att 
skapa kohesion som går över modalitetsgränserna i den meningen att det kan 
knyta ihop eller avgränsa även visuella skriftblock. Koherens som går över 
modalitetsgränsen kan antas vara betydelsebaserad, och etableras genom ge-
mensamma övergripande teman eller referenter (jfr Karlsson & Ledin 2000, 
Karlsson 2002). Hit kan man även föra vissa medel för att skapa samband 
som ligger i gränslandet mellan det språkliga och det visuella. Ett sådant är 
rubriker eller andra paratexter. Per Ledin har t.ex. i sin undersökning av 
svensk veckopress under 1900-talet (2000) beskrivit hur paratexter, främst 
rubriker av olika slag, används för att göra läsaren uppmärksam på textens 
delar eller på olika texter inom ett format. Dessa kan framför allt fungera så 
att de ger in- och utgångar i texten genom att de (och andra liknande para-
texter) utgör vägar in i avsnitt eller andra sammanhållna enheter. 

6.3.1 Kohesion och linjaritet på övergripande nivå 
På den övergripande nivån är mönstren mycket tydliga: någon helt fast läs-
ordning finns aldrig. Därmed skiljer sig böckerna från t.ex. den prototypiska 
romanen, som på den övergripande nivån är sammanhållen och linjär på ett 
sätt som gör en läsning från början till slutet naturlig. I trädgårdshandböck-
erna är det tvärtom så att en läsare alltid måste göra ett val: böckerna är 
multisekventiella utan att det alltid finns en kanonisk läsordning. Visserligen 
går det alltid att välja att läsa sida för sida (jfr dock 6.3.2.3), men det är 
också alltid möjligt att stiga in och ut ur texten. 

Det finns emellertid vissa intressanta skillnader mellan böckerna, och 
dessa skillnader är värda att kommentera ytterligare. Dels handlar det om en 
skillnad i fråga om hur täta in- och utgångarna i texten är, dels handlar det 
om vilka redskap som används för att markera gränser och samband. Först 
beskrivs de mönster som har att göra med markeringar av gränser i texterna 
och därmed in- och utgångar. Därefter beskrivs sambandsmarkeringar som 
kan skapa samband inom en avdelning eller på lägre nivå. 
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6.3.1.1 Gränsmarkeringar 
Samtliga texter struktureras åtminstone på något minimalt sätt med visuella 
medel genom att gränser i texterna markeras, och därmed utgångar (för det 
som avslutas genom gränsen) och ingångar (för det som inleds genom 
gränsen). Rubrikerna är särskilt viktiga. Rubriker finns i alla texterna, och i 
princip alla gränsmarkeringar är knutna till rubriker med undantag för sådant 
som radbrytning och indrag (jfr Genette 1997 och Ledin 2000 om rubriker 
som trösklar till semiotiska rum).174 Visuellt etablerar och understryker 
rubrikerna gränser, och markerar på så sätt större eller mindre samhörighet 
mellan enheter inom brödtexten. Principen är att stycken som står under 
samma rubrik hör samman.175 

Själva rubrikerna markeras på olika sätt. Tre huvudprinciper för visuell 
markering av rubriker (eller gränser vid rubriker) kan urskiljas, och flera av 
principerna brukar samverka: 

− avvikande form i rubriken (eller delar av rubriken) genom typografisk 
markering (t.ex. större tryckstil, avvikande typsnitt, fetstil, kursiv, spärr-
ning eller understrykning) eller annorlunda placering på satsytans bredd-
led (t.ex. genom centrering) 

− avvikande form i efterföljande brödtext, t.ex. genom att den inleds av an-
fang eller har avvikande typografisk form på första raden 

− fast placering på sida eller uppslag genom att rubriken placeras överst på 
en ny sida eller på helt egen sida. 

Antalet övergripande rubriker varierar (jfr även Nord 2006).176 De samman-
faller med antalet huvuddelar (avdelningar) i böckerna, som framgår av upp-
ställningen i tabell 2 på sidan 91 (där avsnitt av typen register inte har räk-
nats in).177 De äldre böckerna är ofta uppdelade i tre eller fyra större avdel-
ningar, och detta blir åter vanligt i slutet av 1900-talet. Under mellanperi-
oden är uppdelningen mer varierad. Denna uppdelning tycks dock inte vara 
särskilt viktig, eftersom det alltid också finns rubriker som skapar in- och 
utgångar på längre nivå – se vidare 6.3.2.1. 

Gränser markeras även på andra sätt än genom rubriker. Sådan gräns-
markering samverkar med rubrikerna och förstärker dem som gränser. Så-
dana markeringar kan göras genom bilder och layout, t.ex. gränslinjer. Bild-
elementet kan också finnas på motstående eller föregående sida. I bild 14 i 
                                                      
174 Alternativt kan man se det som att rubrikerna är knutna till gränser. Vad man väljer att se 
som primärt är då snarast en perspektivfråga. 
175 De bidrar också språkligt till att etablera teman – se 5.1.2. 
176 I några av böckerna förekommer rubriker bara på lägre nivåer. Hur rubriker på lägre nivå 
fungerar beskrivs i 6.3.2.1 nedan. 
177 Graden av grafisk konsekvens varierar visserligen i böckerna, men bedömningen av rub-
riknivå är i förhållandevis få fall problematisk. Dock bör siffrorna i uppställningen i tabell 2 
inte ses som absoluta, eftersom oklarheter finns, säkert beroende på att det inte finns någon 
fast konvention för alla rubriksättningens sidor. Principerna kan också variera mellan kapitel.  
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bilaga 3 används den starkt förstorade helsidesnärbilden av blomman som en 
markör att en ny avdelning börjar, och rubriken framträder mot denna. I 
detta avseende kan man se en skillnad över tid. Streck av olika slag före-
kommer visserligen i alla tider, men vissa andra arrangemang är mer för-
änderliga. I äldre böcker (till och med 1700-talet) finns det ofta olika mer 
eller mindre figurala typografiska detaljer som markerar gränser (jfr Drees 
1995): 

− huvudlister – ornamentala element placerade över ett textpartis inledning 
och i hela satsytans bredd 

− finalstockar – ornamentala element som placeras in under brödtext som 
slutar ett bit upp på en sida och som därmed fyller ut det utrymme som 
annars skulle vara tomt 

− vinjetter – bildelement placerade i anslutning till ett textpartis inledning. 

Huvudlister och finalstockar är ibland föreställande, ibland helt abstrakta, 
medan vinjetter normalt är föreställande. De kan alla markera gränser. 
Huvudlisten och vinjetten gör det genom att markera inledningen till ett text-
parti, finalstocken genom att (indirekt) markera slutet.178 Vinjetter i äldre 
böcker har ofta ett motiv löst kopplat till temat för textframställningen, t.ex. 
en blomkorg. Gränsen mellan vinjetter och andra bildelement, som helsides-
bilden i bild 14 i bilaga 3, är därför flytande. Detta exempel visar också hur 
bilder i nyare böcker (från 1900-talets andra hälft och framåt) används på ett 
sätt som åtminstone i den gränsmarkerande funktionen har likheter med vin-
jetterna, nämligen som bakgrundsbilder som markerar avdelningsgräns. De 
kan även kallas ”rubrikbilder” (jfr om deras funktion i 5.1.3).179 De har alltså 
också som funktion att bidra till att etablera – och ibland förtydliga – avdel-
ningens tema. I det givna exemplet från Hansson & Hansson 2005 (bild 14 i 
bilaga 3) understryker närbilden av blomman hur temat som etableras av av-
delningsrubriken ”Växterna” skall tolkas, nämligen så att blomman betraktas 
som den prototypiska växten (avdelningen behandlar endast prydnadsväxter, 
inte köksväxter). 

6.3.1.2 Sambandsmarkeringar 
Samband i texten bidrar också till att skapa förutsättningarna för läsningen. 
De kan ge överblick över textens upplägg, eller markera texten som en sluten 
helhet. 
                                                      
178 Finalstockens dekorativa funktion bör ses som primär. De används aldrig systematiskt för 
att markera slut på avdelning. 
179 I Ahlich 1722 finns det tre s.k. frontespiser – helsidesbilder med symbolisk eller allegorisk 
framställning – placerade där nya avdelningar inleds, och dessa får en motsvarande funktion. 
Frontespisen är annars normalt placerad i den omedelbara inledningen till boken, och är 
därför funktionellt närmast besläktade med framsidan till moderna böcker. En frontespis med 
sådan placering finns i Kammecker 1731. 
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I mitt material ser man en tydlig skillnad över tid som hänger samman 
med att böckernas visuella sida blir mer varierad. Textmassan i de äldre 
böckerna (före mitten av 1800-talet) bryts i allmänhet endast upp av rubrik-
erna och eventuella understödjande gränsmarkeringar. De obrutna blocken 
av brödtext fungerar som ett slags visuell markering av samband, men de 
bidrar dock knappast till att ge överblick. I mitten av 1800-talet börjar man 
bryta in bilder i brödtexten, och mot slutet av 1900-talet är inslaget av annat 
än brödtext på sidorna stort (se vidare 6.3.2.2). I böcker från 1900-talets mitt 
och framåt kan samband inom avdelningar även markeras visuellt. Det görs 
genom den princip för visuella samband som Kress & van Leeuwen (2006) 
talar om som visuellt rim. Det rör sig framför allt om återkommande kompo-
sitionsmönster och återkommande bildtyper. Ett typiskt exempel finns i bild 
24 i bilaga 3, ett uppslag ur avdelningen ”Prydnadsträdgården” (enligt hur 
den benämns i innehållsförteckningen) i Nyblom-Holmberg 1983. I denna 
bok består sidorna där prydnadsväxter behandlas i både skriftstycken och 
bilder. Samma komposition återkommer på alla dessa sidor: i sidans ytter-
kant finns en spalt med skrift, medan den återstående delen sidan ägnas åt 
bilder. Samtliga bilder visar växter, och framställningssättet är i stort sett 
detsamma: samtliga är färgfotografier i klara färger utan särskilt dramatiska 
färgkontraster. Här skapar alltså både den återkommande kompositionen och 
den återkommande typen av bilder ett slags visuellt rim som markerar att de 
sidor där kompositionen och bilderna förekommer hör samman. Motsvarig-
heter till detta finns i samtliga böcker från slutet av 1900-talet och början av 
2000-talet, men saknas i stort sett tidigare. I dessa kan man säga att bilderna 
bidrar till att markera samband. 

Det finns också ett exempel på att en mer specifik symbolisk visuell mar-
kering av samband kan göras. I Kvant & Palmstierna 2005 finns på varje 
sida en liten tonplatta bakom sidnumret där färgen signalerar vilken avdel-
ningen är, kompletterat med ett streck i annan färg som anger kapitlet inom 
avdelningen. Bild 11 i bilaga 3 visar en sida ur denna bok och bild 13 en när-
bild av tonplattan på den vänstra sidan i detta uppslag. Bild 12 visar en del 
av innehållsförteckningen där samma färgkodning används: en blekgrön för 
att markera avdelningen, en lilaröd för att markera plats inom avdelningen. 

Visuellt markerade samband som går mer på tvärs över boksidorna före-
kommer också. Det mest påfallande är när vissa textpartier – ibland hela 
sidor – ges en bakgrund i avvikande färg. Detta har ofta att göra med att 
sidorna innehåller en viss typ av information. Ett tydligt exempel är Berg-
lund 1996 där en ljusgul bakgrund signalerar praktisk detaljinformation – jfr 
rutan med gul bakgrund på uppslaget i bild 16 i bilaga 3 och hela uppslaget 
med gul bakgrund i bild 19. Dessa uppslag är hämtade från olika avdelningar 
i boken. I andra fall kan det röra sig om särskilda inramningar med motsvar-
ande funktion att markera samband. Ibland kombineras färg och ruta, som i 
det första exemplet. De sidor eller delar av sidor som markeras på detta sätt  
hålls förstås i första hand samman inom sig själva, men de kodar också in en 
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samhörighet mellan olika sidor eller delar av sidor som går på tvärs med den 
huvudsakliga uppdelningen av boken. Man kan tala om parallellkodning av 
samband. I Berglund 1996 är det t.ex. möjligt att på så sätt leta sig fram 
genom boken och bara läsa sidorna på gul botten och därmed endast få den 
mest praktiska informationen. Här är då färgkodningen möjlig att utforma en 
specifik läsväg. 

Denna typ av visuell sambandsmarkering förekommer först under andra 
hälften av 1900-talet och början av 2000-talet. De kan knytas till en visuali-
sering – textens visuella sida har blivit så viktig att den kan användas som en 
resurs för att markera textens inre sammanhang. De bidrar också, som sagt, 
till att forma läsningen genom att ge överblick. 

6.3.2 Kohesion och linjaritet på avsnittsnivå 
På den lokala nivån – avsnittet, uppslaget – är mönstren delvis annorlunda, 
då uppbyggnaden fram till mitten eller slutet av 1900-talet är betydligt mer 
linjär och har en fastlagd läsordning. De äldre böckerna kan snarast be-
skrivas som icke-linjära på den övergripande nivån (avdelning, kapitel), men 
linjära på lokal nivå (avsnitt, stycke). Yngre böcker är mindre linjära även på 
den lokala nivån. Det finns ibland över huvud taget inte någon möjlig linjär 
läsväg, och en aktivt medskapande läsare som gör val förutsätts då. 

Det sker flera påtagliga förändringar över tid. En första är att bilderna 
under mitten av 1800-talet blir fler och börjar brytas in i framställningen, 
vilket leder till att texten blir mer multisekventiell i den meningen att den 
kommer att bestå av olika element. Samtidigt görs den ändå linjär genom att 
länkning skapar en fastlagd väg mellan elementen. En andra förändring är, 
som sagt, att denna linjära ordning bryts upp under 1900-talet. 

6.3.2.1 Brödtexten – axeln genom texten 
Texterna kommer efter hand att bestå av allt fler typer av visuella bestånds-
delar, men som den mest centrala framstår ändå brödtexten – den utgör så att 
säga en huvudaxel som binder samman boken (jfr Nord 2007b). Med bröd-
text menar jag längre sjok av sammanhängande skrift; ofta är den även pla-
cerad på satsytan utifrån en fast, återkommande disposition. Utmärkande för 
den är att den kan neutralisera vissa begränsningar som materialiteten sätter 
upp, genom att den kan bilda en sammanhängande helhet över spalt- och sid-
brytningar. Materiellt är den tryckta texten ofrånkomligen multisekventiell 
genom att den är utspridd på olika blad och uppslag, men detta kan alltså 
neutraliseras av brödtexten. Det blir emellertid från mitten av 1900-talet van-
ligare att brödtexten och materialitetens gränser får sammanfalla på så sätt 
att sidan eller uppslaget får bilda gräns för en sammanhängande enhet av 
brödtext. 
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Hur brödtexten organiseras på sidan varierar mellan böckerna, och kan 
också se olika ut i olika delar av samma bok. I äldre böcker är det normalt 
frågan om en enspaltig disposition där brödtexten placeras centralt på sidan 
och upptar större delen av den (som i Bussler 1922 i figur 27). Böckerna i 
större format från årtiondena runt 2000 har ofta två- eller trespaltiga disposi-
tioner. Gréen 1979, den enda boken i materialet med liggande format, har en 
trespaltig disposition. 

Historiskt sett har brödtexten en privilegierad roll. Den har uppfattats som 
textens kärna (jfr Kress & van Leeuwen 2006 och 1.3.5), och detta gäller 
även i de undersökta texterna; brödtext saknas helt bara i enstaka partier i ett 
par av böckerna.180 I det äldre materialet, egentligen fram till mitten av 1900-
talet, är det brödtexten som håller samman texten. Därefter får den snarare 
rollen som en av flera komponenter i en multisekventiell helhet – om än 
kanske fortsatt den viktigaste, eftersom det är kring brödtexten som fram-
ställningen rent visuellt (och ofta även betydelsemässigt) är organiserad.181 
Dock förlorar brödtexten mark rent utrymmesmässigt. Här kan man snarast 
tala om ett skifte som inträffar vid mitten av 1900-talet (vilket kan knytas till 
tanken om ett skifte från en gammal till ny visuell skriftkultur). För att visa 
detta ger jag två exempel om beskärning som visar hur det kan se ut före 
respektive efter skiftet. 

Figur 27 visar det uppslag i Bussler 1922 där bilderna knutna till beskär-
ning finns; övriga uppslag där beskärning avhandlas saknar bilder helt. Här 
är det tydligt att brödtexten är det dominerande. Bild 9 i bilaga 3 visar det 
uppslag där motsvarande parti i Hansson & Hansson 2005 finns. Här är det 
uppenbart att brödtexten visserligen utgör ett slags kärna, men att den rent 
utrymmesmässigt intar en betydlig mindre framskjuten ställning. 

Brödtexten utgör emellertid inte nödvändigtvis ett oavgränsat flöde; den 
kan i sig göras multisekventiell genom att brytas upp i avsnitt och stycken. 
Hur detta görs varierar. Som man ser av de två exempel som nyss diskute-
rades kan styckena vara mycket långa – hela vänstersidan på uppslaget ur 
Bussler 1922 (figur 27) utgörs av ett stycke – eller ganska korta, som i bröd-
texten i Hansson & Hansson 2005 (bild 9 i bilaga 3). Detta påverkar förut-
sättningarna för läsningen – långa stycken innebär få ut- och ingångar och 
därmed en fastlagd linjär läsväg, korta stycken ger många ut- och ingångar 
och därmed en möjlighet att ta en icke-linjär läsväg. (Detta skall dock inte 
drivas för långt; den kanoniska läsvägen är trots styckebrytningar ändå att 
följa brödtextens flöde.) 

                                                      
180 I utdragen handlar det dels om de tabeller i Trädgården som hobby 1953 där enskilda 
växter behandlas, dels om vissa delar i Trädgården som hobby 1953 (ympning) och Nyblom-
Holmberg 1983 (prydnadsväxter och markbeläggning) som är organiserade i bilder med till-
hörande textstycken, med status någonstans mellan paratext och brödtext. 
181 Möjligen gäller inte detta självklart för framställningar som den om exempelanläggningar 
(se 5.2.5), där det visuella kan ses som primärt. 
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Figur 27. Beskärning av fruktträd, andra uppslaget (Bussler 1922:82–83)  

När det gäller styckelängden har moderna böcker (från mitten av 1900-talet) 
genomgående relativt korta stycken; styckelängden ligger normalt mellan 50 
och 60 ord.182 Före mitten av 1900-talet varierar däremot styckelängden 
mycket mellan texterna (och ibland även inom en och samma text). Ett ytter-
lighetsfall är Kammecker 1731, där den genomsnittliga styckelängden (räk-
nat i utdragen) är så mycket som 293, och där det längsta stycket omfattar så 
mycket som 1 780 ord (första stycket om beskärning av fruktträd, 1731:154–
164). Påfallande korta stycken har däremot Rålamb 1690 med 48 ord i snitt, 
Eneroth 1857 med 52 och Tamm 1889 med 49. Högre är värdena för Lund-
ström 1831 med 81, Lindgren m.fl. 1872–84 med 100, Jörlin 1784–94 med 
110 och Ahlich 1722 med 166.183 Intressant blir det när man också väger in 
hur rubriker på lokal nivå används. Liksom på den övergripande nivån har 
rubrikerna en särskilt viktig roll för att markera både sammanhang och 
gränser. I moderna böcker (efter mitten av 1900-talet) förekommer de tätt, 
medan variationen är större i äldre texter – i några av de äldre böckerna är 
det mycket glest mellan rubrikerna i vissa partier. T.ex. saknar flera längre 
partier i såväl Kammecker 1731 som Jörlin 1784–94 rubriker helt. I andra, 
såsom Rålamb 1690 och Eneroth 1857, är det däremot särskilt tätt mellan 
                                                      
182 I Dahlmark 1936 är den genomsnittliga styckelängden i de analyserade utdragen 64 ord, i 
Trädgården som hobby 1953 är motsvarande siffra 57, i Gréen 1969 är 53 och i Berglund 
1996 är den 56. 
183 Systematiska siffror för alla böckerna ges inte, eftersom utrymmet för slumpvariation är 
för stort. De givna siffrorna baserar sig på utdragen ur böckerna (se bilaga 2). 
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rubrikerna. Väger man samman iakttagelserna av styckelängd och rubrik-
täthet tycks det finnas två olika grundläggande principer som efter hand 
jämnas ut i de äldre böckerna – korta stycken och många rubriker eller långa 
stycken och få rubriker. Till den första, mer multisekventiella, gruppen hör 
bl.a. Rålamb 1690, Fleischer 1795, Ihrström 1808 och Eneroth 1857, till den 
andra, mer monosekventiella, Rålamb 1694, Kammecker 1731, Lundberg 
1754 och Jörlin 1784–94. (Vissa böcker följer inte konsekvent någon av 
principerna.) 

I böcker med få rubriker kan rubrikernas funktion att markera temabyten 
ibland fyllas av metatext inom brödtexten. Detta gör alltså framställningen 
rent linjär. Ett exempel är följande övergång som markerar ett temabyte i av-
delningen om trädskötsel i Kammecker 1731. (Det har föregåtts av ett längre 
citat på tyska som beskrivit experiment man kan göra med vatten och 
växter.) Det huvudtema som nu introduceras är praktiska förfaringssätt vid 
okulering och ympning av fruktträd: 

(30)    Detta alt, at öfwersätta skulle synas onödigt emedan alla äro mäst det 
Tyska Språket mächtige, ock therföre begifwer jag mig nu til oculerande 
och ympande med andra sätt at giöra ofrucktsamma Trän frucktbärande. 
(Kammecker 1731:108) 

Metatext av detta slag förekommer dock bara enstaka gångar som markering 
av temabyten, även i de böcker där rubrikerna är få. 

På flera sätt är den korta Een Nyy Träägårdz-Book 1643 (36 sidor) spe-
ciell, eftersom olika delar av den följer olika principer för textuppdelning. En 
längre, inledande del om fruktodling är uppdelad i ganska korta, rubricerade 
kapitel med långa stycken, medan en senare del, om köksväxter, helt saknar 
rubriker, men däremot är uppdelad i ganska korta stycken. Boken avslutas 
med en lista som räknar upp frösådda trädgårdsväxter omfattande såväl 
grönsaker som krydd-, läke- och blomsterväxter (bl.a. riddarsporre, kungs-
ljus, pion och nejlika). 

Ingressen utgör en särskild del av brödtexten. Den markerar en specifik 
ingång i texten. Den finns dock bara i vissa av de senaste böckerna (Gréen 
1979, Berglund 1996, Kvant & Palmstierna 2005). Funktionellt (innehålls-
ligt) utgör den dock en integrerad del av brödtexten, om än grafiskt markerad 
(större grad, i Berglund 1996 även kursiverad). 

Utöver rubriker finns även andra resurser för att markera gränser och 
ingångar i texten. Ingångar i brödtexten kan också skapas rent typografiskt 
genom att vissa ord markeras med fetstil, kursivering eller byte av typsnitt. 
Denna visuella betydelsekodning, som snarast är parallell med det språkliga 
budskapet, används för att framhäva nyckelord eller ord eller meningar med 
annan speciell funktion. De skapar inte regelrätta ingångar, men gör vissa 
ord mer framskjutna och ger dem högre upptäcktsvärde vid en skanning av  
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sidan, och fungerar därmed som ett slags innehållsetikett. I följande exempel 
ur Eneroth 1857 framgår hur ett typsnittsbyte från fraktur till schwabacher 
används för att markera nyckelorden regnwatten, insjöwatten respektive 
brunnswatten: 

(31)   Wattning. 
§ 24. 

   Dröjer det allt för länge mellan regndagarna, så måste man sjelf skaffa 
wäxterna watten. 
   Det bästa watten för wäxterna är regnwatten. Man bör derföre samla 
sådant. Men det räcker ej långt. Och derföre får man skaffa sig äfwen 
annat watten.  
   Näst efter regnwatten är insjöwatten bäst. 
   Har man intet annat watten att tillgå än brunnswatten, så måste man 
wäl begagna det. Men derwid måste man nödwändigt iakttaga den 
försigtigheten, att pumpa upp det i brunnskaret åtminstone ett dygn innan 
det begagnas. […] (Eneroth 1857:12) 

Även minskad gradstorlek, s.k. petit, förekommer som markering i en av 
böckerna, Lindgren m.fl. 1872–84, men markerar då hela stycken och visar 
att stycket är att betrakta som fördjupning eller detaljinformation. Likartad 
funktion har den markering som kan göras genom avvikande bakgrundsfärg, 
och som redan har kommenterats i 6.3.1.2 ovan. Både petit och färgad bak-
grund skiljer ut en del av framställningen och markerar därmed detta som en 
separat enhet – det liknar funktionellt en paratext. 

6.3.2.2 Enheter utanför brödtextflödet: bilder och paratexter 
In- och utgångar i texten kan skapas på andra sätt än genom uppdelning av 
brödtexten i stycken och avsnitt och genom rubriker. Ett sätt är genom 
separata enheter som bilder, ett annat är genom paratexter av olika slag. Ofta 
samverkar bilder och paratexter. Gemensamt för dessa är att de inte på något 
självklart sätt bildar del av brödtextflödet. Ändå görs de ibland till en del av 
en linjär struktur. Här kommenteras först vilka enheter som förekommer och 
deras funktion. I följande avsnitt (6.3.2.3) kommenteras hur de binds sam-
man. 

Av uppställningen i bilaga 1 framgår i vilken omfattning bilder före-
kommer i böckerna. Det framkommer stora skillnader mellan de äldre och de 
yngre böckerna. Många av de äldre saknar bilder helt. Vid mitten av 1900-
talet blir bilderna en självklar del. I böckerna från slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet århundradet och i början av 2000-talet upptar bilderna 
en mycket stor del av satsytan. Vad gäller placeringen av bilderna sker en 
förändring i mitten av 1800-talet (mellan del I och II av Müller 1848–53 för 
att vara exakt). Dessförinnan är bilderna av trycktekniska skäl placerade på 
särskilda blad, ofta i form av graverade eller litograferade utviksplanscher 
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Figur 28. Sida med tabell om ympbara träd (Een Nyy Träägårdz-
Book 1643:15) 

 

sist i boken. När man i mitten av 1800-talet börjar använda xylografiska 
bilder kan dessa däremot enkelt brytas in i den tryckta skriften. 

Även om bilderna blir fler kan det inte entydigt sägas att det uppstår fler 
typer av bildelement (möjligen med undantag för de små figurer skapade 
med hjälp av typografiska tecken och inbrutna i det linjära brödtextflödet 
som beskrevs i 5.2.3).  
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Figur 29. Bild (gurklist) med tillhörande 
element (Lindgren m.fl. 1872–84:II:29)  

Diagram och andra abstrakta figurer förekommer knappast alls. Även 
tabeller, som är både visuellt och språkligt organiserade element, är också 
ovanliga. I den äldsta boken, Een Nyy Träägårdz-Book 1643, finns dock en 
tabell som beskriver vilka trädsorter som kan ympas på varandra (se figur 28 
där hela sidan återges). I Eneroth 1857 och i Trädgården som hobby 1953 är 
delar av framställningen om odling organiserad i en tabell, i Eneroth 1857 
uppgifterna om prydnadsväxters egenskaper, i Trädgården som hobby 1953 i 
princip allt om enskilda växter (se figur 7 på sidan 118). Gemensamt för 
tabellerna är att de är både språkliga och visuella: spatial organisation i 
kolumner och rader används för att organisera relationen mellan olika språk-
liga enheter (ord, fraser, meningar eller stycken). 

Till vissa bilder hör olika typer av layoutelement, d.v.s. visuella element 
som bidrar till att realisera en komposition. Typiska layoutelement är streck, 
pilar (vektorer) och ramar.184 Typiskt används de för att peka ut delar av en 
helhet – se figur 20 (sidan 141) och figur 30, där strecken mellan bilden av 
trädet eller grenen och benämningen av trädets del har denna funktion. I 
tabellen i Een Nyy Träägårdz-Book 1643 används även en typ av särskilda 
layoutmarkörer, klamrar (se figur 28). 

Till bilderna hör olika typer av paratexter med olika funktioner. Tre be-
släktade typer är de jag kallar bildtext, bildetikett och bildrubrik. Figur 29 
och figur 30 exemplifierar dessa. I exemplet i figur 29 från Lindgren m.fl. 
1872–84 finns bildtexten (”Genomskärning af en varm gurklist; j jord, s 
ströbädd.”) under bilden. I exemplet i figur 30 finns bildrubriken över bilden 
(”FRUKTTRÄDETS UPPBYGGNAD”). Bildetiketter kallar jag de paratexter som 
är förbundna med enstaka delar av bilden, i detta fall benämningar på olika 
delar av trädet (”Ledskott: årstillväxten på en krongren”, ”Toppskott” etc.).  
 
                                                      
184 Det är dock ofta svårt att dra gränsen mellan layoutelement och bilder; även element som 
har som sin huvudfunktion att realisera en större komposition kan ha en viss egen ideationell 
och interpersonell betydelse, och bilder kan i vissa sammanhang få funktionen av layoutele-
ment då de ingår i en större komposition (jfr 6.3.1.1 ovan om vinjettbilder). 
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Figur 30. Bild (ett fruktträds delar) med tillhör-
ande element (Hansson & Hansson 2005:472)  

De är förbundna med den relevanta delen av bilden av trädet med en form av 
layoutelement, streck. Gemensamt för bildtext, bildetikett och bildrubrik 
som paratexter är att de primärt får sin funktion i förhållande till bilden. 

En typ av paratext som i första hand är brödtextanknuten är fotnoten, som 
dock är sällsynt i de undersökta böckerna.185 Besläktad med den (och med 
petitmarkeringen som nämndes i föregående avsnitt) är också de ”nottexter” 
som förekommer i två av böckerna, Jörlin 1784–94 och Fleischer 1795. 
Dessa placeras under det brödtextavsnitt de hör till och markeras grafiskt 

                                                      
185 Fotnoter används sporadiskt i Lindgren 1872–84. Enstaka finns också i Kammecker 1731 
och i förordet till första häftet av Jörlin 1784–94. I dagens litteratur – efter mitten av 1900-
talet – har de i stort sett kommit ur bruk. Fotnotens funktion är i böckerna allmänt att lägga till 
parentetisk eller fördjupande information. 
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som avvikande genom indrag. Ett exempel (med originalets indrag och rad-
brytning) är det följande, som är kopplat till stycket om meloner: 

(32) Not. Bittida Meloner fås i Februario, mogna i  
  Maj månads slut eller Junii början &c. un- 
  der fönster. 
[sidbrytning] 
 De som sås i Martio, mogna i Junii fint, Ju- 
    lio &c. alt som man paßar flyttningen wäl  
    med korgarna. 
  Han-blommorna komma först, Hon-blommorna  
    sist, som genast hafwa sit frukt-emne under  
    blomman. Tredje leden ifrån frukten afskäres  
    rankan. När frukten är stor som höns-ägg,  
    lägges en taksten derunder, at hon ej må ta- 
    ga röta eller osmak til sig. (Jörlin 1784–94:I:27–28) 

Till skillnad från fotnoten är dessa enheter anslutna till brödtexten inom dess 
satsyta – den följer omedelbart efter den relevanta brödtexten – men marke-
ras språkligt (här med ”Not.”, i andra fall även ”Obs.”). Liksom brödtexten 
kan nottexten fortsätta över en sidbrytning. Den används för att hålla sam-
man, markera och lyfta fram viss information. 

Samma funktion har vissa andra typer av paratexter som man sammanfatt-
ande kan kalla fria paratexter. Detta är en heterogen och svåravgränsad 
grupp, men har det gemensamma draget att de bildar mindre skriftspråks-
enheter avgränsade från brödtexten, och därmed bidrar till att göra texten 
multisekventiell. Ett exempel på ett slags fri paratext är vissa listor med 
språkligt fragmenterat innehåll, t.ex. enbart bestående av substantiv. Ett 
tidigt exempel har redan nämnts, nämligen den lista som avslutar Een Nyy 
Träägårdz-Book 1643. Den har rubriken ”Nu föllier allahandha slags Fröö/ 
som man i Trää-gårdar gemeenligen brukar/ förvthan sköna Blommor 
och Tulper/ then som ther til lust hafwer/ han får thet och wäl” 
(1643:34), vilket följs av en lista med växtnamn. Dessa är också är be-
släktade med tabeller. På samma sätt som i tabeller skapas här sambanden 
visuellt eller spatialt snarare än språkligt. Alla listor utgör dock inte fria 
paratexter, utan många är infogade i brödtext. 

Fria paratexter blir annars inte vanliga förrän under 1900-talet. En typ av 
fristående paratexter används i Trädgården som hobby 1953, bl.a. för att visa 
hur ympning går till (se figur 31). De har samma grafiska form som bild-
texter i denna bok och är knutna till bilder, men är dock betydligt längre än 
bildtexter normalt är i boken. Någon tillhörande brödtext finns inte heller. 

Den mest renodlade fria paratexten är ruttexten. Rutor med text före-
kommer första gången i Gréen 1979. De utgör separata språkliga och visu-
ella enheter och avgränsas genom en ram eller genom en färgad bakgrund 
(tonplatta). Det som står i rutorna kan i princip ha samma egenskaper som  
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Figur 31. Framställning om ympning (Trädgården som hobby 1953:176)  

brödtext: det kan finnas rubriker, det kan ingå listor o.s.v. Rutorna kan också 
rama in listor eller enstaka ord eller bilder med tillhörande skriftstycken. På 
uppslaget från Hansson & Hansson 2005 (bild 9 i bilaga 3) finns exempelvis 
dels en ruta som håller samman den praktiska informationen om hur man 
skär av en kvist (den övre rutan till vänster), dels en lite mindre ruta på vän-
stersidan som håller samman informationen om tid för beskärningen.  

6.3.2.3 Länkning mellan enheter 
Det kanske mest effektiva sättet att skapa samband mellan olika enheter är 
genom olika typer av explicit symbolisk markering av sambandet, vilket jag 
här sammanfattande talar om som länkning. En typ av länkning har redan 
berörts, nämligen visuell länkning genom layoutelement som markerar sam-
hörighet, t.ex. pilar eller streck mellan element som hör samman (se före-
gående avsnitt, 6.3.2.2). Sådana kan användas för att länka samman bilder 
med t.ex. bildetiketter. För att koppla större enheter till varandra används 
den däremot inte. Denna typ av länkning är över huvud taget inte särskilt 
vanlig, och förekommer endast i böcker från andra hälften av 1900-talet och 
början av 2000-talet. 

Den viktigaste typen av länkning är i stället delvis eller helt språklig, men 
knyter samman element eller grupperingar över modalitetsgränserna. Den 
kan därmed etablera en viss läsordning även i en multisekventiell text. Fram-
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för allt handlar det om att bild (eller en gruppering som bildas av bild och 
bildtext) knyts till brödtext. Länkningen kan göras med hjälp av en indexikal 
markör som placeras vid eller i en bild som ett slags ankare, och kopplar 
bilden till brödtext. Ett sådant figurindex finns ovanför bilden i figur 29, 
”Fig. 13”. Det har till uppgift att länka samman bilden med brödtexten bred-
vid, där följande hänvisning finns: ”[…] så att gurklisten färdig får det utse-
ende fig. 13 antyder”. Som sådana indexmarkörer används oftast siffror. 
Andra figurindex, oftast bokstäver, länkar bildtexten och detaljer i bilden (i 
exemplet ”j” respektive ”s”). 

Denna teknik för sambandsskapande kan etablera entydiga samband 
mellan element på långt avstånd och kunde därför väntas vara särskilt viktig 
i de äldsta böckerna, där bilderna är placerade i planscher. I de böcker från 
1600- och 1700-talen där det finns bilder är dock mönstren vacklande: 

− I Mollet 1651 (med 30 bildplanscher) är bilderna förankrade i brödtexten 
med hjälp av indexsiffra. 

− I Rålamb 1690 (med två bildplanscher) är de bilder som visar redskap 
kopplade genom indexbokstäver till en förteckning i en lista, medan de 
som visar förädlingstekniker av träd är kopplade till respektive avsnitt i 
brödtexten med indexsiffror och bilderna av växter är kopplade med 
indexsiffror till rubriken för stycket där respektive växt behandlas. 

− I Ahlich 1722 finns tre fristående frontespiser och en fristående plansch 
med artistiskt arrangerade redskap. 

− I Kammecker 1731 (med två graverade planscher och en inbruten trä-
snittsbild) den första planschen och träsnittsbilden förankrade metaspråk-
ligt (t.ex. ”som hoosgående Figure utwisar” på sidan 143), de sex figur-
erna i andra planschen genom indexsiffror. Här finns också en frontespis-
bild. 

− I Lundberg 1754 (9 planscher) används inte figurindex. Däremot är 
planscherna genomgående placerade i anslutning till den brödtext de hör 
till.186  

− I Jörlin 1784–94 finns en plansch med bilder som är förankrade i bröd-
texten med hjälp av indexsiffror och indexbokstäver.  

I 1800-talsmaterialet är denna typ av koppling mycket vanlig, särskilt i de 
böcker som innehåller många bilder, också när man har börjat bryta in 
bilderna i brödtexten. I Lundström 1831, i Müller 1848–53 och Lindgren 

                                                      
186 En av planscherna har oklar koppling till brödtexten. Den har rubriken ”Träskola” och 
visar ett antal små träd på rad och några större, liksom några som förefaller visa ympning. 
Längst ner finns en måttskala som går till 20. Bilden finns mot sidan 68 i boken, där avsnittet 
”IV. Cap. Om sättet at ympa.” inleds, och skall nog snarast ses som knutet till detta, dock 
utan närmare förklaring hur bilden skall tolkas. En plansch med redskap (mot sidan 16) saknar 
helt tillhörande brödtext. 
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m.fl. 1872–84 är förankringen i princip obligatorisk.187 (I Eneroth 1857 är det 
däremot kompositionen som markerar sambandet; jfr nedan.) Även i Lind 
1910 används länkning genom sifferindex konsekvent. Av böckerna från 
senare tid är det annars bara Gréen 1969 där bilderna konsekvent är förank-
rade i brödtexten på detta sätt. Även i Nyblom-Holmberg 1983 används siff-
erindex dock ofta, om än inte genomgående. I övrigt kommer det i stort sett 
ur bruk. Den finns dock kvar som en resurs som kan tas i bruk och används 
även i böckerna från de senaste decennierna i de fall en bild skall knytas 
särskilt tätt till en språklig framställning, t.ex. en handlingsbeskrivning som 
inte blir begriplig utan bilden. 

En annan typ av länkning är mindre formaliserad och utgörs av språkliga 
(metatextuella) hänvisningar. Grunden är här en språklig benämning av det 
element det hänvisas till, som ibland också inkluderar deixis. Exempel på 
detta är hänvisningar till bilden från brödtexten som ”Se bilden på nästa 
sida!” (Nilsson 1948:78) och ”som bilden visar” (Nilsson 1948:81). Ett slags 
konventionaliserad hänvisning är beteckningen figur som regelmässigt kom-
bineras med länkningen med indexsiffra, exempelvis med formuleringen 
”som å närstående figur 14 synes” (Lindgren m.fl. 1872–84:III:22). Ren-
odlade bildhänvisningar förekommer då och då även under 1900-talet (sär-
skilt i Nilsson 1948). Denna typ av länkning kan även förbinda olika delar av 
brödtexten, t.ex. ”Den välskötta köksträdgården får därför aldrig sakna kom-
postplats (se s. 88)” (Trädgården som hobby 1953:76), och ”Efter den obli-
gatoriska planteringsbeskärningen (se nedan) formas träden lite lätt” (Hans-
son & Hansson 2005:473). Sådana länkar mellan olika delar av brödtexten 
används dock inte särskilt flitigt. 

Böckerna kan alltså göras till ett slags hypertexter med hjälp av denna typ 
av länkning. Samband mellan olika semiotiska element behöver emellertid 
inte markeras explicit symboliskt som med länkning, utan kan också mark-
eras visuellt, genom kompositionen: genom kompositionell närhet, fören-
ande kompositionselement (t.ex. en gemensam bakgrund) eller visuellt rim. I 
första hand skapar detta ett allmänt samband mellan enheter, vilket indirekt 
styr läsordningen genom att det uppstår ett slags grupperingar av element 
som framställs som särskilt nära samhöriga. Någon fast läsordning mellan 
dessa finns dock inte. 

Kompositionell närhet innebär en spatial närhetsrelation mellan element 
på en satsyta. Det är dock inte frågan om absolut spatial närhet, utan snarare 
ett slags relativ närhet. Grundprincipen är att ett mindre skriftstycke som inte 
är brödtext och som uppträder nära en bild tenderar att tolkas som en bildtext 
om det inte finns något skriftstycke som är en mer uppenbar kandidat som 
bildtext. Det är alltså snarare en symbolisk närhet än en rent topografisk. 

                                                      
187 I första delen av Müller 1848–53 är bilderna, som är placerade på i planscher sist i boken, 
kopplade till en bildförteckning i stället för till brödtexten. 
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Den kompositionella närheten är som mest accentuerad i böcker från 
andra hälften av 1800-talet, ofta i kombination med länkning. När man har 
börjat bryta in bilderna i brödtextflödet placeras de normalt omedelbart intill 
det stycke i brödtexten det hör samman med; finns bild och brödtext inte 
direkt invid varandra är orsaken ofta en sidbrytning som tvingar fram en 
förskjutning. Ett exempel finns i figur 33, som visar en av sidorna där 
beskärning av fruktträd behandlas i Lindgren m.fl. 1872–84. Uppslaget är 
ovanligt rikligt illustrerat för sin tid, men representerar i övrigt väl hur fram-
ställningen ser ut sedan bilderna börjat brytas in i brödtexten under 1800-
talet, och hur det fortsätter att se ut ett stycke in på 1900-talet. De båda bild-
erna till vänster är t.ex. direkt knutna till det stycke de är inbrutna i, särskilt 
passagen som inleds på följande sätt: 

(33) En trädplanta, uppkommen af frö, består vid första årets slut merändels 
endast af en enkel qvist, försedd med ett antal knoppar (fig. 38), från 
hvilka året derpå skott utskjuta (fig. 39); af dessa är toppskottet (a) 
kraftigast och har förlängt den lilla stammen; af sidoskotten äro de 
nedersta (g, h, i, k) mer eller mindre svaga, […] (Lindgren m.fl. 1872–
84:III:46) 

I Bussler 1922 och i senare böcker placeras bilderna i allmänhet på samma 
uppslag som den passage i brödtexten de hör till, men inte alltid omedelbart 
invid den, och även när sammanhörande brödtext och bild placeras invid 
varandra är bilden oftast inte lika tydligt inbruten i brödtexten som i de äldre 
böckerna. Både bild och brödtext inordnas i en komposition för sidan och 
uppslaget och placeras snarare utifrån principer för estetisk grafisk form-
givning än utifrån principen att bild och relevant brödtext skall placeras så 
nära varandra som möjligt. 

Detta gör då att kompositionen snarare ges funktionen att hålla samman 
relativt självständiga grupperingar, särskilt då andra element än bild och 
brödtext har börjat uppträda. Uppslaget om trädbeskärning i Hansson & 
Hansson 2005 som diskuterades ovan (bild 9 i bilaga 3) är ett bra exempel på 
detta. I figur 33 är de delar som bildar tätare grupperingar markerade. I detta 
uppslag är det lätt att urskilja sju huvudsakliga grupperingar. Det saknas 
däremot direkt koppling mellan grupperna – varken bilderna eller andra fria 
element är direkt kopplade till brödtexten. Totalt finns ett sextiotal element 
knutna till temat beskärning av fruktträd (samt några på högersidan knutna 
till det tema som följer, formning av bärbuskar) i uppslaget, bl.a. 14 bilder, 
två rutor och sex brödtextavsnitt med två tillhörande rubriker.188 Gruppering 
1 är den mest komplexa: den består av ett layoutelement (en ram som bildar 
en ruta) och en ruttext samt sex bilder med lika många bildtexter, och dessa  
  
                                                      
188 Den fotografiska bilden och brödtexten på nedre delen av högersidan är alltså inte analys-
erad eftersom detta parti ligger utanför det temat beskärning av fruktträd. 
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Figur 32. De semiotiska grupperingarna på ett uppslag kring temat 
”beskärning av fruktträd” (Lindgren m.fl. 1872–84:III:46–47) 

består i sin tur av mindre grupperingar. Även gruppering 7 är komplex med 
sina 6 bilder och 3 bildtexter. Gruppering 5a och 5b bildar egentligen en en-
het av brödtext med en gemensam rubrik, men de är åtskilda av materiali-
teten, sidbrytningen. De hänger också nära samman med den fortsatta bröd-
texten i den semiotiska gruppering som har fått nummer 6. 

I uppslaget syns också hur förenande kompositionselement skapar sam-
band på ett sätt som liknar länkning – gruppering 1 och 2 hålls båda samman 
med hjälp av en ram. Visuellt rim används också i någon mån för att markera 
samband. T.ex. hålls serien med bilder om beskärning år för år (gruppering 
7) inte bara samman kompositionellt utan även genom likheten i utform-
ningen av de tre mindre grupperingar som vardera består av två bilder (före 
och efter beskärningen) och bildtext. 

Det mer övergripande samband som etableras i ett uppslag som det som 
just diskuterats är snarast betydelsebaserat, eftersom det är ett gemensamt 
etablerat tema (beskärning av fruktträd) som vid sidan av materialiteten är 
den starkaste sammanhållande faktorn. Generellt gäller att i de böcker där 
framställningen byggs upp av fler typer av enheter än bara brödtext, och där 
formell markering av samband genom länkning eller samkomposition saknas 
eller är svag, är det framför allt den betydelseförväntning som ett etablerat 
tema ger som utgör sambandet. 

I uppslaget finns alltså vissa grupperingar markerade som samhöriga, men 
endast ett betydelsebaserat övergripande samband mellan grupperingarna.  
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Figur 33. De semiotiska grupperingarna kring temat ”beskärning av fruktträd” 
(Hansson & Hansson 2005:472–473) 

Det finns därmed ingen markerad läsordning: det är möjligt att börja i vilken 
gruppering som helst (och med vilket element som helst inom den). Här 
lämnas alltså läsvägen öppen, och det förutsätts att läsaren är medskapande 
och gör aktiva val och därmed skapar en läsväg. Det exempel som har disku-
terats är visserligen mer utpräglat multisekventiellt helt enkelt genom att det 
består av fler element än vad som är vanligt. Att en grafisk uppdelning 
öppnar för många olika läsvägar och därmed förutsätter en aktivt med-
skapande läsare är dock snarast normen i böcker från årtionende runt år 
2000. Det finns paralleller i alla böckerna från Gréen 1979 och framåt, även 
om olika uppslag kan se ut på olika sätt. En av de senaste, Robild 2005, är 
dock mer lik böckerna från mitten av 1900-talet genom att brödtexten får ett 
större utrymme. 

6.4 Diskussion och jämförelse 
Resultaten kan kort sammanfattas på följande sätt: Materialitetens förutsätt-
ningar skiljer sig åt mycket mellan böckerna, men det är svårt att dra några 
entydiga slutsatser. Åtminstone en bok från mitten av 1900-talet sticker dock 
ut genom att dess inbindning gör den uppenbart anpassad för att användas 
nära praktisk verksamhet utomhus. Vad gäller sökbarheten, som skapas 
genom sådana redskap som register och innehållsförteckning, är den gene-
rellt stor, i moderna böcker rent av mycket stor. Kartläggningen av den er-
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bjudna läsvägen visar en förändring över tid, från endast delvis styrd läsväg 
till mycket lite styrd läsväg. Här finns en viss skillnad mellan textens 
övergripande nivå och den lokala nivån – redan från början är läsvägen på 
den övergripande nivån inte nämnvärt styrd, medan linjariteten på lokal nivå 
(kapitel, avsnitt) först i mitten av 1900-talet börjar brytas upp på allvar. I 
vissa fall finns över huvud taget inte någon möjlig linjär läsväg genom 
texten, och samband mellan delarna skapas snarast av de befinner sig på 
samma sida eller uppslag. De är tydligt avsedda för icke-linjära läsningar. 
Läsningen förutsätter efter hand en allt mer medskapande läsare som väljer 
läsväg. 

Resultaten stämmer väl överens med vissa iakttagelser som gjorts av 
tidigare forskning. Förändringar över tid är uppenbara. En visualisering (jfr 
1.3.5) avspeglas i den ökade visuella uppdelningen av texten, liksom en för-
skjutning mot en text som i högre grad låter sig läsas på olika sätt genom att 
läsordningen blir friare. En iakttagelse är dock att även de äldsta böckerna 
låter sig läsas på olika sätt, om än med vissa skillnader (t.ex. är Rålamb 1690 
påfallande icke-linjär och Kammecker 1731 förhållandevis linjär). Resul-
taten av undersökningen pekar på att böckerna mest av allt har varit avsedda 
att kunna fungera som ett slags uppslagsverk, d.v.s. de är flerfunktionella. 
Att texten förutsätter en medskapande läsare blir tydligt redan för de äldsta 
böckerna, samtidigt som man kan se att texterna görs tillgängliga för en 
ganska fri läsning genom sådant som innehållsförteckningar och register. 

I inledningen (1.3.5) refererades en iakttagelse som Gunther Kress har 
gjort av en elektronikbok för barn från 1940-talet. Han beskriver bokens 
linjära uppbyggnad och hävdar att den har denna form därför att författaren 
kände till publikens behov, medan dagens författare förefaller veta mindre 
om detta. Om trädgårdslitteraturen kan man dock något hårdraget konstatera 
att inte heller 1600- eller 1700-talens författare riktigt förefaller ha vetat vad 
läsaren ville veta, eller åtminstone inte i vilken ordning läsaren ville veta det. 
En förklaring kan ligga i verksamheten som sådan: trädgårdar kan se högst 
olika ut och det är svårt att veta vilka behov den enskilda odlaren har, både i 
fråga om förkunskaper och i fråga om praktiska förutsättningar. Dessutom är 
det ett område där teori utan praktik är svår att göra meningsfull, medan 
praktiken ständigt leder till frågor att ställa till litteraturen. Det framstår helt 
enkelt som funktionellt att kunna gå till litteraturen och söka lösningar på 
problem. 
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7 Läsarroll 

Syftet med den tredje delen av undersökningen är enkelt uttryckt att belysa 
hur texterna erbjuder en eller flera läsarroller, förhållningssätt till texten och 
till det som texten handlar om. Undersökningen tar fasta på att texten är en 
del av en situerad kommunikation där en social relation skapas och erbjuds 
genom texten, och ansluter till tankar om modelläsaren i en text: hur texten 
inom sig kodar in en läsare, och därmed erbjuder den empiriske läsaren en 
modell att identifiera sig med. Det är skärningspunkten mellan modelläsaren 
och det jag kallat modelläsningen som aktualiseras, genom att det är just den 
aspekt av modelläsaren som rör läsarrollen (modelläsarens förhållningssätt 
till texten) som undersöks.189 

I kapitlet introduceras först de språkliga och visuella analyskategorierna 
översiktligt. Efter detta beskrivs deras relevans samtidigt som huvudlinjerna 
av resultatet redovisas. Resultatet sammanfattas därefter i termer av evalua-
tiva konfigurationer (”evaluative keys”), vilket beskrivs som författarröstens 
tonläge i olika sammanhang. I böckerna är det för den språkliga analysen i 
första hand de utdrag som tidigare har etablerats (se 4.4 och bilaga 2) som 
utgör materialet, men också iakttagelser från andra delar av böckerna har 
vägts in. Bildanalysen omfattar samtliga bilder, även om inga redovisningar 
kommer att göras bild för bild. I uppställningen i tabell 7 på sidan 118 visas 
de olika bildkategorierna i böckerna. 

Resultaten visar i huvuddrag att en författarröst med självklar kunskaps-
auktoritet framträder och talar till vad som förutsätts vara en accepterande 
och solidarisk läsare. På detta sätt är författarrösten sig lik i alla de sex böck-
erna, även om Lindgren m.fl. 1872–84 oftare förhåller sig till en mer kun-
skapskritisk läsare. I Berglund 1996 blir tonläget emellertid ibland mer 
inkännande – en läsares upplevelser kan speglas. I samband med estetiska 
frågor kan tonläget skifta något. I Berglund 1996 (och i viss mån även i 
Lindgren m.fl. 1872–84) innebär detta att läsarrollen blir öppnare – läsaren 
inbjuds att själv i viss mån välja mellan en sakorienterad hållning och en 
hållning som snarare har att göra med känslor och sinnliga upplevelser. I 
övrigt görs en sakorienterad hållning naturlig. 

                                                      
189 Jag vill understryka att det jag beskriver endast är en aspekt av modelläsaren. Jag intres-
serar mig alltså för modelläsaren som ett erbjudande om en relation till själva texten snarare 
än ett erbjudande om en viss identitet (jfr t.ex. Björkvall 2003). 
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7.1 Analyskategorier 
Språkligt beskrivs det förhållningssätt till texten som läsaren erbjuds genom 
det ramverk för evaluering – på engelska appraisal – som under det senaste 
decenniet har utarbetats i anslutning till sociosemiotisk (systemisk-funk-
tionell) tradition (Martin & White 2005). Visuellt undersöks det med hjälp 
av Kress & van Leeuwens (2006) beskrivning av kodningsorientering och 
visuell modalitet. Metoden är snarast en närläsning inriktad på att identifiera 
mönster och regelbundenheter. Jag har alltså inte ambitionen att uttömmande 
beskriva hur evaluering eller interpersonella bildbetydelser används som en 
resurs i de undersökta böckerna. Det jag tar fasta på är snarare huvudmön-
stren, och hur dessa kan knytas till hur läsaren erbjuds en relation till texten. 

I detta avsnitt introduceras först de olika analyskategorierna kort och sam-
manfattande. I nästa avsnitt (7.2) beskrivs resultaten utifrån kategorierna. 
Där diskuteras också vilka funktioner olika kategorier kan ha mer i detalj. 
Jag talar alltså om kategorierna som resurser och lägger tonvikten vid det 
som är centrala resurser eftersom det är detta som konstituerar de evaluativa 
konfigurationerna. Det är dock också relevant att beskriva vad som inte är 
centralt. Det kan höra till en evaluativ konfiguration att vissa resurser är 
mindre viktiga (oväntade) eller inte används alls. 

De mönster och regelbundenheter i användningen av evaluativa resurser 
(dialogicitet, gradering och attityd) som framträder beskrivs mer samman-
fattande som tonlägen hos författarrösten i 7.3. Även regelbundenheter i 
bildernas utformning förs hit. Dessa tonlägen knyts till olika avsändar- och 
mottagarroller. 

7.1.1 Språklig analys 
Ramverket för evaluering består av tre delsystem, som jag kommer att be-
nämna dialogicitet (”engagement”), gradering (”graduation”) och attityd 
(”attitude”).190 De presenteras här kort. I 7.2 beskrivs och exemplifieras de 
relevanta analyskategorierna närmare i samband med att resultaten beskrivs. 

Utgångspunkten för analysmetoden är betydelse snarare än viss lexiko-
grammatik, även om man i tillämpningar ofta letar efter typiska realiser-
ingar.191 Att det är en i grunden betydelsebaserad analysmetod innebär att 
den i hög grad är språkoberoende och alltså bör kunna överföras till en ana-

                                                      
190 Ramverket har bl.a. presenterats i Martin 2000, Martin & Rose 2003 och Martin & White 
2005. På webbplatsen Appraisal homepage finns information och publikationer samlade 
(Appraisal homepage 2008) och på e-postlistan AppraisalAnalysis (se <http://tech.groups. 
yahoo.com/group/AppraisalAnalysis>) förs en löpande diskussion. 
191 Jfr Martin & White (2005) som utförligt beskriver de typiska realiseringarna av olika kate-
gorier i engelska. Jfr även Holmberg (2002, kap. 7) och Holmberg & Karlsson (2006, kap. 8), 
som tätt kopplar samman vissa värderingar med lexikogrammatik och Hellberg (2008) som 
ställer Martin & Whites dialogicitet med andra, mer formellt grundade modeller för inter-
textualitetsanalys. 
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lys på svenska texter utan särskilda komplikationer. Något jämförelsemate-
rial finns dock inte. För analys av svenska texter har endast reklamannonser, 
elevtexter och informationsmaterial tidigare undersökts: Björkvall (2003) 
analyserar attityd i reklamannonser, Folkeryd (2006) attityd och gradering i 
elevtexter, Chrystal (2006) attityd och dialogicitet i elevtexter och Westberg 
(2008) attityd i föräldralitteratur. Undersökningar av engelskspråkiga texter 
har främst varit inriktade på olika typer av vetenskapliga texter eller student- 
eller elevtexter (t.ex. Coffin 2002, Macken-Horarik 2003, Hood 2004) re-
spektive journalistiska texter (Martin & White 2005, kap. 4 och 5). Modellen 
har så vitt jag vet inte tidigare tillämpats på handbokstexter eller andra typer 
av texter som liknar mitt material. 

Ett presentationsproblem rör svensk terminologi. Endast delar av ram-
verket har presenterats tidigare på svenska (främst genom Björkvall 2003 
och Chrystal 2006), och det finns därför inte alltid etablerade termer.192 I 
vissa fall finns dock förslag till svenska översättningar från ett nordiskt SFL-
möte (Nordisk SFL-terminologi 2005). Jag kommer att följa dessa utom för 
benämningen på det delsystem som på engelska heter engagement. Här väl-
jer jag benämningen dialogicitet snarare än källa som är termlistans förslag, 
eftersom det senare är missvisande för delar av systemet.193 Benämningen 
dialogicitet är i stället avsedd att understryka samhörigheten med Bachtin-
traditionen (jfr 3.1.2). I de fall etablerade termer i övrigt saknas ger jag egna 
förslag. 

7.1.1.1 Dialogicitetssystemet 
Dialogicitetssystemet beskriver hur författaren eller talaren positionerar sig 
själv och läsaren eller lyssnaren i relation till en utsaga, ståndpunkt eller atti-
tyd och dess källa.194 Dialogiciteten får därmed också följder för hur rela-
tionen mellan författaren och läsaren skapas, t.ex. om enighet och solidaritet 
förutsätts eller inte, och för hur författarrösten framställs som auktoritet. Dia-
logicitetsmönstren kan visa på sådant som vilket förhållningssätt till texten 
som källa som tillskrivs den tänkte läsaren – (kunskaps)kritisk, ifrågasätt-
ande, oenig eller accepterande – liksom mer specifikt det förhållningssätt till 
författarrösten som iscensätts i texten, t.ex. om solidaritetsrelationen är pro-
blematisk eller inte. 

Dialogiciteten kan beskrivas som en serie av val inom ett system. I upp-
ställningen i figur 34 finns relationen mellan de kategorier som används i 
 

                                                      
192 Folkeryd (2006), som analyserar svenskspråkiga texter, skriver på engelska och använder 
engelsk terminologi även i den svenskspråkiga sammanfattningen 
193 Termen torde avspegla ett äldre skede i ramverkets framväxt då systemet ibland benämn-
des source i stället för engagement på engelska. Chrystal (2006) benämner det engagement. 
194 Jag talar fortsättningsvis om författare/författarröst respektive läsare, eftersom den typ av 
text jag undersöker är skriven. 
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Figur 34. Dialogicitetssystemet (modifierat efter Martin & White 2005) 

min undersökning utsatta.195 Det första valet handlar om att öppna för andra 
röster och ståndpunkter eller inte. Denna grundläggande skillnad beskrivs 
som en distinktion mellan monogloss och heterogloss, där monogloss inne-
bär att en proposition saknar referenser till andra röster och synvinklar och 
heterogloss innebär att propositionen språkligt markerar ett förhållningssätt 
till andra röster, ståndpunkter eller förhållningssätt genom att återge, ge ett 
eko av eller på annat sätt förhålla sig till en annan röst. Heteroglosserna kan i 
sin tur delas in i inskränkande, som visserligen förhåller sig till men 
samtidigt inskränker den andra röstens giltighet, och utvidgande, som öppnar 
för att andra röster kan vara giltiga i diskursen. Av den inskränkande räknar 
jag med flera undertyper som har delvis olika funktion: förnekande, motsäg-
ande, understrykande, stödjande och förkunnande. Av den utvidgande räknar 
jag med undertyperna attribuering och övervägande (som i sig bildar två 
grupper, se vidare 7.2.1.7). 

                                                      
195 Systemet är baserat på Martin & White 2005, men vissa kategoriseringar på mellannivå har 
uteslutits då de inte är relevanta för min undersökning. Martin & White diskuterar även olika 
undertyper till instämmande och attribuering, men dessa framstår inte som väsentliga för 
mina syften och utelämnas därför. Jag hänvisar till Martin & White 2005 för en grundligare 
presentation än jag kan ge här. 
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7.1.1.2 Graderingssystemet 
Gradering handlar om hur ett fenomen, en värdering eller en utsaga beskrivs 
i fråga om intensitet eller precision. Graderingen rör antingen styrkan 
(”force”), hur stark en värdering eller annan utsaga är, eller fokus (”focus”), 
hur tydliga gränserna mellan olika företeelser är, t.ex. om något är proto-
typiskt. Graderingen kan användas både för att öka och för att tona ned. 
Graderingen kan ges en roll i skapandet av författar- och läsarrollen.196 En 
ökande gradering kan stärka författarröstens insats i ställningstagandet, och 
därmed manifestera auktoriteten, medan en nedtonande gradering ofta öpp-
nar för att en läsare inte delar ställningstagandet just genom att minska för-
fattarröstens insats. Nedtoning kan därför användas för att minska risken att 
en utsaga blir utmanande för solidariteten om denna på något sätt är poten-
tiellt känslig, t.ex. genom att den innebär en värdering som kanske inte själv-
klart delas. Därmed kan graderingen bidra till att hantera relationen till 
läsaren. 

7.1.1.3 Attitydsystemet 
Attitydsystemet beskriver känslor och känsloreaktioner och hur dessa 
uttrycks språkligt. För en kartläggning av vilket förhållningssätt till själva 
texten en läsare erbjuds, är det relevant att se om känslor över huvud taget 
realiseras i texten genom attityd, och vilken typ av attityd det då rör sig om, 
liksom vem som framställs som upplevaren av känslan. Om författarrösten 
framställs som upplevare kan detta ha en särskild roll. Martin & White 
(2005) noterar: 

Reports of one’s own emotional reactions are highly personalising. They in-
vite the addressee to respond on a personal level, to empathise, sympathise or 
at least to see the emotion as warranted or understandable. (Martin & White 
2005:6) 

Om en värdering framställs som i princip delad mellan författaren och läs-
aren innebär detta en inbjudan till läsaren att dela värderingen, eller åtmin-
stone att erkänna den, och detta kan då också befästa och förstärka solida-
riteten mellan författare och läsare. Attityd kan också bidra till att skapa för-
fattarrollen, genom att vissa attitydmönster markerar författarröstens rätt att 
värdera företeelser eller personer, vilket befäster författarröstens auktoritet. 
Om de i stället tillskrivs läsaren som upplevare kan man tala om en inkänn-
ande författarröst, och detta inbjuder till känslomässig identifikation med 
texten. 

Olika typer och undertyper av attityd har dock olika funktioner. Tre 
huvudgrupper av attityd beskrivs: affekt (”affect”), som har att göra med 
upplevelser, uppskattning (”appreciation”), som har att göra med beskriv-

                                                      
196 Jfr Hood (2004) om hur auktoritet byggs upp i vetenskapliga texter. 
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ningar av föremål (eller människor som om de var föremål) och bedömning 
(”judgement”), som har att göra med värderingar av beteende. 

Affekt är den mest grundläggande typen av attityd, och i alla typer av atti-
tyd ligger ett mått av affekt. Den uttrycker direkta känsloreaktioner: hur en 
upplevare förhåller sig emotionellt till en person, en sak, en händelse eller ett 
tillstånd. Jag räknar med tre typer av affekt: sådana som rör tillfredsställelse-
–otillfredsställelse, lycka–olycka respektive säkerhet–osäkerhet.197 

Uppskattning är värderingen av ting (eller av personer som då behandlas 
som ting) och företeelser, t.ex. värderingar av skönhet. Jag räknar med fem 
undertyper med delvis olika funktion. Uppskattning kan röra det värderades 
komposition: balans, som tar fasta på om det värderade hänger samman, 
eller komplexitet, som tar fasta på om det värderade är svårt att följa. Det kan 
röra värdesättning, som beskriver om något är värdefullt. Det kan dock 
också grunda sig på den värderandes reaktion inför något, och ligger därför 
nära affekt: påverkan, som beskriver i vilken mån och på vilket sätt en upp-
levare har blivit berörd av något, eller kvalitet, som beskriver i vilken mån 
och på vilket sätt en upplevare uppskattar något. 

Den tredje typen av attityd, bedömning, handlar om att människors bete-
ende kritiseras eller beröms utifrån olika normativa principer. Jag räknar 
med två huvudgrupper av bedömning: sådana som kan förknippas med den 
sociala aktningen (mer specifikt normalitet, förmåga eller pålitlighet), och 
sådana som kan förknippas med social sanktionering (sanningsenlighet eller 
rättfärdighet). På samma sätt som annan attityd bidrar den till att etablera 
relationen mellan författaren och läsaren, men eftersom det i detta fall 
handlar om sociala värden kan det bli potentiellt känsligt för läsarsolidari-
teten genom att negativ bedömning innebär att något kritiseras. Positiv 
bedömning kan i gengäld även vara tydligt positivt normerande om det pekar 
ut goda förebilder. 

Beskrivningen av attityd (liksom även dialogicitet och gradering) tar allt-
så sin utgångspunkt i betydelse, inte i formella drag (även om typiska realis-
eringar har beskrivits. Det innebär också att attityd kan realiseras genom for-
muleringar som framkallar attityd eller möjliggör att man läser in attityd 
(Martin & White 2005:67). Att ta hänsyn inte bara till explicit realiserad 
(”inscribed”) utan även implicit, framkallad (”invoked’) attityd är nöd-
vändigt eftersom detta har en särskild roll i förhållande till läsarrollen. De 
förutsätter ofta en viss hållning, solidarisk med författarrösten för att kunna 
tolkas in. 

                                                      
197 Samtliga tre typer kan i sin tur delas upp i finare kategoriseringar (se vidare Martin & 
White 2005). För mina syften är dock den grundläggande uppdelningen tillräcklig. 
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7.1.2 Visuell analys 
I analysen av bilder tar jag fasta på det jag efter Kress & van Leeuwen 2006 
kommer att tala om som kodningsorientering. Det rör hur bilder (och andra 
visuella element) genom den orientering mot en viss princip för visuell real-
ism (kodningsorientering) erbjuder läsaren/betraktaren en position som tolk-
are.198  

Kodningsorienteringen rör alltså normer för realism i en bild, och olika 
kodningsorienteringar innebär olika normer – naturalistisk, teknologisk eller 
känslomässig. En bild kan t.ex. framställas som en verklighetstrogen avbild-
ning av hur något ser ut (naturalistisk realism) eller visa endast de aspekter 
av det avbildade som i sammanhanget är relevanta (teknologisk realism). 
Graden av realismen beskrivs utifrån olika konstellationer av värden på ett 
antal skalor som sammanfattningsvis beskriver modalitet.199 

7.2 Analysresultat utifrån kategorierna 
I det följande kommer jag att beskriva resultatet av den språkliga och visu-
ella analysen och diskutera hur detta kan tolkas. Presentationen följer de fyra 
huvudkategorierna: dialogicitet, gradering, attityd och kodningsorientering. 
Vad gäller det språkliga finns förväntningar på att spridningsmönstret för 
denna typ av fenomen skall vara prosodiskt (se 3.2.3). Detta kan bekräftas: 
samma typ av fenomen återkommer inom en text eller en del av en text. 
Detta gör att det med någorlunda precision går att beskriva vad som utgör 
centrala resurser i materialet. Även det som är mer perifert är dock intressant 
eftersom även detta kan knytas till mönster, t.ex. genom att det går att visa 
att resurser inte är nödvändiga eller inte lämpliga. 

För den språkliga analysen bör det tilläggas att positioneringen inte är lika 
central för alla typer av satser. De som utgör nyckelpropositioner i sitt sam-
manhang, t.ex. ett sammanfattande påstående (som sedan kan följas av argu-
ment), har tyngre roll för att erbjuda ett förhållningssätt.200 Detta innebär att 
när jag talar om att en viss resurs är central betyder detta inte nödvändigtvis 
att den är högfrekvent, snarare att den används på ett sätt som gör den 
strategiskt viktig i texten. Användningen kommer att exemplifieras. 

                                                      
198 Metoden har i Sverige tidigare tillämpats av bl.a. Gertrud Pettersson (1997, 2000) som gör 
en bred kartläggning av användningen av bilder i uppslagsböcker, dock utifrån andra fråge-
ställningar än här. 
199 Termen modalitet (engelska modality) indikerar en parallellitet med den språkliga kate-
gorin modalitet (som den förstås inom den systemisk-funktionella lingvistiken). Denna paral-
lellitet är dock ganska svag. För en problematiserande diskussion, se Machin 2007. 
200 Detta är ett att skälen till att jag undviker kvantitativa redovisningar. Ett annat är att gräns-
fallen då skulle behöva uppta oproportionerligt mycket utrymme. 
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7.2.1 Dialogicitet 
Först presenteras monoglossen, därefter heteroglosser av den inskränkande 
typen och sist utvidgande heteroglosser. 

7.2.1.1 Monoglosser 
Monoglossen är en mycket central resurs i materialet, och det är vanligt att 
långa partier med endast monoglosser används. Följande stycke ur Rålamb 
1690, där alla satserna är monoglossiska, visar hur monoglosser brukar 
realiseras i de undersökta böckerna, nämligen genom påståendesats eller 
uppmaningssatser utan modalisering: 

(34) N. 39. Meloner, hanteras som föllier: sätt Glas Klåckan på Melons Rum/ 
så seer du Ringen effter Klåckan/ stoppa där i 8 eller 10 Melon-Kiernor/ 
till den andra Leden på främsta Fingret/ sätt sedan Klåckan där öfwer. Då 
starck Heeta är lyffter man opp Klåckan om Dagen medh Qwistar/ som 
sättas under Brädden/ om Affton täckes dhet igen medh Mattorna; När 
Fröt har fått fyra Bladh/ tager man ett Bly som är trint bögt som en 
Hålck/ ståppar det neer i Jorden omkring Plantan/ trycker så ihoop dhet/ 
så fastnar Jorden och Plantan/ lyffter så opp alt tillsammans/ och 
planterar dem om uthi en annan sådan Säng/ som lijka giord är/ hwar uthi 
Gropen är tillredz/ och då öppnar man Blyt lijtet/ så lämnas Jorden och 
Plantan qwar; och sätt Klåckorna sedan där öfwer. (Rålamb 1690:20) 

Det som sägs här framstår som oproblematiskt och författarrösten aktuali-
serar inte eventuella andra uppfattningar om proceduren vid melonodling 
eller om följderna av en viss åtgärd. Läsaren framstår som någon som är be-
redd att acceptera råden, eller åtminstone erkänna författarröstens auktoritet 
att framföra dem. Man kan visserligen skilja mellan monoglossiska proposi-
tioner som öppnar för ett motsägande (som i exemplet, där det trots allt är 
möjligt att som läsare ifrågasätta) och sådana som inte gör det, som presente-
rar något som taget för givet, t.ex. genom att det presenteras som en presup-
position eller bäddas in i en underordnad sats. Detta kan vara en teknik för 
att hålla kontroversiella påståenden utanför förhandling. Monoglossen an-
vänds dock knappast så i handböckerna; eventuella kontroversiella påståen-
den lyfts snarare fram. 

7.2.1.2 Inskränkande heteroglosser: förnekande 
Förnekanden får betraktas som en central resurs, även om de typiskt före-
kommer i vissa sammanhang (se vidare 7.3.1.3). Det innebär att den röst 
eller ståndpunkt som författarrösten markerar mot alltså bara framträder som 
ett eko. Det är själva markeringen av ett förnekande som innebär att en mot-
satt hållning impliceras. I Rålamb 1690 fastslås t.ex. följande om beskärning: 

(35) VNga Trän rör man alldrig första Åhret/ […]. (Rålamb 1690:31)  
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Detta blir bara relevant ställt mot en föreställning att beskärning skulle 
kunna göras redan första året. Denna föreställning aktualiseras just genom att 
författarrösten tar ställning emot den. Heteroglosstypen förnekande innebär 
alltså att författarrösten tar ställning mot en ståndpunkt som förs in i texten 
eller får eka som en inferens. Den öppnar till skillnad från sin monoglossiska 
motsvarighet (som skulle vara något liknande ”unga träd lämnas åt sig själva 
första året”) visserligen för en annan röst i diskursen, men inskränker sam-
tidigt denna rösts giltighet – den markeras som felaktig. På detta sätt mar-
keras författarröstens auktoritet att ta ställning för vad som är riktigt och 
oriktigt. Det framställs som tänkbart att läsaren hyser den avvikande uppfatt-
ning som erkänns, men den blir ändå vederlagd. 

Det finns exempel på sådana dialogicitetsmönster i alla böckerna. Särskilt 
när det gäller sådana områden där det uppenbarligen funnits felaktiga upp-
fattningar i svang (t.ex. vattning) används de för att tydligt markera riktigt 
och oriktigt. (Se vidare 7.3.1.3 om detta.) 

7.2.1.3 Inskränkande heteroglosser: motsägande 
Motsägandets funktion är mer komplicerad. Den är besläktad med förnek-
andet och innebär ett motsägande av ett infererat påstående som hade varit 
väntat. Detta markeras ofta lexikogrammatiskt genom markörer som men, 
dock och emellertid, någon gång ehuru.201 Det väntade påståendet kan gener-
eras på två olika sätt. Det kan för det första röra sig om en läsares (förvänt-
ade) reaktion som bemöts, vilket då tillskriver läsaren vissa potentiella 
åsikter. Så är det i de exempel som Martin & White (2005) ger. I ett av deras 
exempel bemöts föreställningen att frånskilda normalt är ovänner: 

(36) Even though we are getting divorced, Bruce and I are still best friends. 
(efter Martin & White 2005:120) 

Motsvarigheter till detta, där det som motsägs framställs som läsarens egen 
potentiella ståndpunkt eller föreställning, är dock mycket svåra att hitta i mitt 
material.202 Den ståndpunkt som motsägs framstår i stället snarast som en 
slutsats som kan dras av tidigare propositioner inom texten. Ett tydligt exem-
pel är följande: 

(37) Gurkor fordra icke alldeles så varmt som meloner, utan kan temperaturen 
vara några få grader lägre och är en jordvärme af + 22–28° C. den 
tjenligaste. Förf. har emellertid med god framgång många gånger 
uppdragit gurk- och melonplantor i samma kur, under alldeles enahanda 
behandling, […] (Lindgren m.fl. 1872–84:II:31) 

                                                      
201 Andra typiska språkliga markörer som Martin & White (2005) beskriver motsvarar fastän, 
till och med och adverbial som förvånande nog. Sådana saknas i stort sett helt i mitt material. 
202 Ett möjligt exempel finns i ett avsnitt om växtfysiologi i Lindgren m.fl. 1872–84: ”Ehuru 
en viss grad af fuktighet är nödvändig om groningen skall kunna försiggå, är å andra sidan ett 
öfvermått deraf hinderlig för groningen.” (1872–84:I:2) 
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En slutsats av påståendet i första meningen kan bli att man inte bör odla 
meloner och gurkor i samma odlingsbädd. Denna slutsats görs aldrig expli-
cit, men är det som författarrösten distanserar sig mot i den andra meningen. 
Det som motsägs kan därför beskrivas som en läsares förmodade, men alltför 
långtgående tolkning av själva texten snarare än läsarens egen potentiella 
ståndpunkt. Denna typ av motsägande kan t.ex. dyka upp i eller i anslutning 
till handlingsbeskrivningar, där de utgör en markering mot en alltför långt 
dragen tolkning av en tidigare transformation (jfr 5.2 om transformationer). 
Det fungerar oftast inte som något kraftfullt motsägande, snarare som ett 
slags precisering eller nyansering. Så är det t.ex. i följande exempel: 

(38) Man skär altså medh en Sågh af Grenen eller Stammen/ doch så att det 
icke slijtes eller bråkas/ […] (Rålamb 1690:36) 

Detta mönster kan möjligen sägas framställa den väntade läsaren som någon 
som är benägen att reflektera och dra slutsatser under läsningen. Texten för 
så att säga en dialog med läsarens tolkningar. Den främsta funktionen tycks 
dock vara att nyansera givna uppgifter. Jag kommer vidare att bortse från 
den. 

7.2.1.4 Inskränkande heteroglosser: förkunnande 
Vid den typ av inskränkande heterogloss som kallas förkunnande framställer 
författarrösten genom en formulering som värderar själva utsagan ett 
påstående som i hög grad trovärdigt (övertygande, giltigt, välgrundat, veder-
taget etc.), och motsätter sig eller undertrycker därmed alternativa stånd-
punkter. Den understryker och manifesterar författarrösten själv som auktori-
tet. Denna typ av heterogloss är mest central i några avsnitt i Jörlin 1784–94 
(i häfte II, om odling och skötsel av fruktträd) och Lindgren m.fl. 1872–84. 
Den används framför allt i passager som berör frågor där det uppenbarligen 
finns flera olika ståndpunkter. Ett sådant område är vattning i Lindgren m.fl. 
1872–84, där följande mening finns: 

(39) Således förtjenar luckring af jordytan, emellan alla växter, som stå så 
glest, att ett dylikt arbete kan verkställas, på det högsta att förordas och 
förf. kan på grund af egen erfarenhet försäkra, att jordens uttorkning 
derigenom förhindras i hög grad. (Lindgren m.fl. 1872–84:I:71) 

På andra ställen i samma avsnitt markeras förkunnandet med ”Förklaringen 
härtill är, …”, ”Vid all vattning gäller såsom en oeftergiflig regel …” etc. 
(Se fler exempel i 7.3.1.3.) 

Sådana heteroglosser realiseras alltså genom en metatextuell markering av 
författarröstens ställningstagande. Ibland kan denna, som i exemplet, vara 
kopplad till explicit kunskapshantering genom att kunskapskällan, som ofta 
är den egna erfarenheten, nämns. I viss mån framstår den läsare man vänder 
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sig till därför som kunskapskritisk, potentiellt ifrågasättande den givna infor-
mationens kvalitet.  

Till förkunnandena hör nog även ett enstaka exempel i Jörlin 1784–94 där 
författarrösten fastslår sin okunskap snarare än sin säkra kunskap: 

(40) 1785 mißlyckades almänt Äpple- och Päron-oculager, just på unga 
Applar, och deremot slogo Päron almänt an i Oxlar och Hagtorn. 
Orsakerna wet jag intet; men wi känna ej Naturen. (Jörlin 1784–94:II:16) 

Att författarrösten på detta sätt markerar okunskap snarare än kunskap är 
dock unikt i materialet, vilket i sig visar på något intressant, nämligen att för-
fattarrösten förväntas sitta inne med all kunskap som är relevant i diskursen 
– en allvetande författarröst. Själva den språkliga realiseringen understryker 
för övrigt detta: det första förkunnandet uttrycks metaspråkligt med en sats 
som samtidigt utgör en heterogloss av typen förnekande, vilket förhåller sig 
till föreställningen att författaren borde förstå orsakerna till misslyckandet 
1785. Värt att lägga märke till är också att det följs av ännu ett negativt 
förkunnande, där okunskapen görs allmängiltig genom bytet av subjekt från 
jag till wi. 

7.2.1.5 Inskränkande heteroglosser: övriga typer 
Det är värt att uppmärksamma att flera typer av inskränkande heterogloss har 
mycket marginell betydelse i materialet, vilket tyder på att de är onödiga 
som resurser eller inte passar in i tonläget. Understrykandet är en av dessa. 
Här markerar författarrösten uttryckligen att en uppfattning eller kunskap 
delas med en viss dialogpartner (ofta markerat med naturligtvis, ju eller 
visserligen). Ett av få exempel är: 

(41) I en trädgård eftersträvar vi ju också särskilt stora och kraftiga växter, 
frukter och bär, […]. (Trädgården som hobby 1953:147) 

Här framställs målet ”stora och kraftiga växter” som självklart även för läs-
aren. Denna heteroglosstyp har därmed en stark potential att positionera läs-
aren i förhållande till texten genom att de manifesterar relationen mellan för-
fattarrösten och läsaren som solidarisk och föreställningar som delade. Detta 
redskap används dock alltså knappast alls, utan det förekommer endast i 
enstaka exempel och i stort sett bara i de tre modernaste böckerna i 
materialet (Lindgren m.fl. 1872–84, Trädgården som hobby 1953 och Berg-
lund 1996). I ljuset av tidigare iakttagelser om självklarheten i författar-
röstens auktoritet förefaller denna typ av heterogloss onödig snarare än 
olämplig. 

Samma marginella roll har heteroglosser av typen stödjande. Den innebär 
att påståenden knyts till externa källor men av författarrösten framställs som 
korrekta, giltiga, oförnekbara eller på annat sätt maximalt berättigade 
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(”maximally warrantable”) (Martin & White 2005:126). Ett stödjande ut-
trycks typiskt genom vissa verbala processer, t.ex. i form av uttryck som ”X 
har visat att …”, som markerar att uttalandet knyts till en annan källa men att 
författarrösten är enig. Stödjande kan därmed underbygga författarröstens 
auktoritet genom att föra in även en annan rösts auktoritet. Att stödjanden 
saknas i materialet ligger dock i linje med slutsatsen ovan att det är författ-
arrösten som förväntas sitta inne med all nödvändig kunskap – externa källor 
behövs inte och skulle snarast underminera självklarheten i författarröstens 
auktoritet. 

7.2.1.6 Utvidgande heteroglosser: attribuering 
De heteroglosser som inte är inskränkande kan sammanfattningsvis kallas 
utvidgande. När de inskränkande visserligen öppnar för andra dialogiska 
alternativ, men markerar ett som giltigt, framställer de utvidgande den stånd-
punkt som framförs som endast en av flera möjliga. De öppnar därmed inte 
bara för att andra dialogiska alternativ finns, utan även för att de kan ha gil-
tighet. De utvidgande innebär att författarrösten öppnar för förhandling och 
konstruerar en värld där olika röster får framträda och brytas mot varandra, 
och de hör typiskt ihop med en avsändarroll som inte är självklart allvetande, 
liksom med en läsarroll som inte är självklart accepterande. Bortsett från en 
viss typ av överväganden (se nästa avsnitt, 7.2.1.7) är sådana dock förhåll-
andevis marginella i mitt material, vilket ligger i linje med huvudresultatet, 
att författarrösten framstår som allvetande och läsarrollen som accepterande. 
Andra röster än författarrösten framställs inte gärna som kunskapsauktori-
teter. 

Attribuerande heteroglosser – rena citat eller referat – kan innebära att 
texten görs mångröstad utan att författarrösten ställer sig bakom de påstå-
enden som förs in, och att läsaren ges tillgång till en mångfald röster och 
därmed erbjuds att själv ta ställning till riktigheten. Så är det dock alltså inte 
i de undersökta böckerna: det förekommer endast få exempel på sådana hete-
roglosser i materialet. Enstaka finns i Jörlin 1784–94 (främst i häfte II) och i 
Lindgren 1872–84: 

(42) Somlige, som äro rätt mone om denna wäxten, upkasta en grop på 
längden, fylla den med warm häst-gödsel, uphöga och platta jorden intil 
på begge sidor, och lägga et qwarter fin och fet jord längs efter ryggen, 
deruti Gurk-kärnorna sättas och på förbemälte wis. (Jörlin 1784–94:I:24–
25) 

(43) På Hagtorn oculeras ock Stickel-bär och Qwitten, m. m. Äpple och 
Päron berättas ock kunna ympas i Lönn-träd, (HOFFBERGS Ört-Rike, p. 
235.) men nekas af andra. (P. BERGII Tal, p. 78.) (Jörlin 1784–94:II:16) 

(44) De böra om hösten ej utplanteras på samma ställe, der de förut stått, 
emedan de i sådant fall, enligt erfarna tulipanodlares påstående, förlora 
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sina vackra färgteckningar och slutligen urarta till enfärgade, simpla 
sorter. (Lindgren m.fl. 1872–84:VI:241) 

Här bidrar den främmande källan (identifierad som ”somliga”, ett par 
nämnda skriftliga källor respektive ”erfarna tulipanodlare”) med kompletter-
ande information i form av alternativa sätt att göra något på (de båda första 
exemplen) respektive en förklaring. Det är värt att notera att i två av fallen är 
rösterna anonyma, men ändå knutna till personer med specifika, relevanta 
egenskaper (i första exemplet är de ”rätt mone om denna wäxten”, i andra 
exemplet ”erfarna”). I det andra exemplet säger rösterna emot varandra. 
Andra röster får här ta ansvaret för det sagda medan författarrösten förhåller 
sig neutral. Detta är dock ett marginellt mönster i böckerna, även i Jörlin 
1784–94 och Lindgren m.fl. 1872–84.203 

I Lindgren m.fl. 1872–84 finns också exempel på att andra röster tillåts 
framträda mer i polemik med författarrösten. Dessa har dock i allmänhet en 
grafisk inramning som gör dem mindre framskjutna: de placeras i petit-
stycken (jfr 6.3.2.1) eller i fotnoter, vilket markerar dem som tilläggsinfor-
mation. Även den textuella inramningen markerar dem som just avvikande 
röster. Ser man på deras textuella inramning kan man också konstatera att en 
annan röst visserligen släpps in, men att författarrösten ändå har tagit ställ-
ning. Så är det i en fotnot med en kommentar om en beskärningsteknik: 

(45) *) Ofvan framställda metod för stammens förstärkande genom att 
qvarlemna sidoqvistarna några år, som i sydligare länders trädskolor 
sedan många år varit allmänt i bruk och som äfven i flera svenska 
trädskolor blifvit använd, utan att deraf förmärkts några olägenheter, 
anses likväl af somliga ofördelaktig. Dr E. Regel i Petersburg yttrar t. ex. 
härom: »För Petersburgs och medlersta Rysslands kalla klimat passar 
detta beskärningssätt icke, […].» (Lindgren m.fl. 1872–84:III:50) 

Här släpps två gånger röster med annan åsikt än författarröstens in (”anses 
likväl af somlige ofördelaktig”, ”Dr E. Regel i Petersburg yttrar …”), men 
dessförinnan har författaren markerat sin investering i sin ståndpunkt genom 
ökande gradering. Se vidare om detta exempel i 7.2.2. 

                                                      
203 Att det dock inte är vanligt heller i Jörlin 1784–94 är möjligen ägnat att förvåna. I förorden 
understryks att böckerna snarast skall ses som en sammanställning av uppgifter ur tidigare 
böcker och artiklar. När referenser till tidigare litteratur förekommer är det dock i allmänhet 
snarare fråga om referenser påhängda på slutet snarare än andra röster som kommer in. Ännu 
ett exempel är: ”Obs. Drifbänk holler sin wärma i 8 månader, som fylles ymsom med Garf-
ware bark, af Ek eller Björk, och derpå fylles bänken up med löst häste strö, och då detta 
begynt brinna jemt och sjunket tilsammans, fylles åter Garfware bark til en alns högd, eller 
mera; och då sista hwarfwet äfwen är upwärmdt, så lägges god jord ofwan på, til 13 tums 
högd. K. W. Acad. H. 1741. p 114.” (Jörlin 1784–94:I:25–26) (”K. W. Acad. H.” skall uttydas 
som Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar.) Om denna typ av hänvisningar skall be-
traktas som heteroglossiska är en öppen fråga. 
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7.2.1.7 Utvidgande heteroglosser: övervägande 
Till den utvidgande gruppen av heteroglosser hör också typen övervägande. 
Den innebär ett annat sätt att öppna för andra röster och ståndpunkter och 
aktualiserar dem snarast som ekon. Språkligt markeras denna typ av hetero-
gloss i första hand genom modalitet (inklusive adverbial som möjligen och 
troligen). 

När modaliteten rör sannolikhet innefattar denna typ av heterogloss det 
som i tidigare forskning ibland har beskrivits som garderingar om ett påstå-
endes sanningsvärde. Martin & White (2005) förklarar dess dialogiska funk-
tion på följande sätt: 

When viewed dialogistically (rather than from the perspective of a truth-func-
tional semantics, as is often the case), such locutions are seen actively to con-
strue a heteroglossic backdrop for the text by overtly grounding the proposi-
tion in the contingent, individual subjectivity of the speaker/writer and there-
by recognising that the proposition is but one among a number of proposi-
tions available in the current communicative context. (Martin & White 
2005:105) 

Därmed skulle denna typ av heterogloss kunna öppna för förhandling om 
vad som är giltigt och riktigt. Heteroglosser som på detta sätt knyter ett på-
stående till en viss individuell subjektivitet är dock få i de undersökta böck-
erna. Endast enstaka exempel går att hitta, särskilt i bakgrundsbeskrivningar 
eller metatext, annars sällan i nyckelpositioner. Följande exempel, som öpp-
nar för förhållandet att odling av växten i fråga (nämligen batat) faktiskt trots 
allt skulle kunna komma i fråga, är hämtat ur en kommentar till informa-
tionsurvalet av närmast metaspråklig karaktär: 

(46) Odlingen af denna växt torde högst sällan komma i fråga hos oss; har här 
upptagits hufvudsakligen för fullständighetens skull. (Lindgren m.fl. 
1872–84:II:15–16) 

Till heteroglosstypen övervägande räknar Martin & White (2005) emellertid 
även propositioner med en annan typ av modalitet, nämligen sådana av typen 
tillåtelse och förpliktelse, vilket de sammanfattande benämner deontisk 
modalitet. Dessa har enligt min meing en något annorlunda dialogisk funk-
tion, och denna skillnad visar sig vara viktig i mitt material. Om överväg-
anden som tar fasta på sannolikhet snarast berör erbjudanden om information 
och synvinklar, handlar överväganden som är knutna till tillåtelse/förplikt-
else snarare om relationer i fråga om kontroll och underordning/motstånd 
(Martin & White 2005:110–111). Martin & White tar i diskussionen upp 
följande (konstruerade) exempelpar: 

(47) You must turn out the lights before you leave. 

(48) Turn out the lights before you leave. 
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Det första är ett heteroglossiskt exempel, det andra dess monoglossiska mot-
svarighet, som utgörs av en uppmaningssats i imperativ.204 Skillnaden mellan 
satserna ligger i att den monoglossiska varken antyder eller öppnar för möj-
ligheten av andra handlingar, medan den heteroglossiska förankrar uppman-
ingen i författarröstens subjektivitet. Den framställs som författarens bedöm-
ning av graden av förpliktelse snarare än som en renodlad befallning. 

Denna typ av heterogloss är förhållandevis vanlig i böckerna i vissa sam-
manhang, nämligen i handlingsbeskrivningar, i enheter av det slag jag i 
5.2.1.2 beskrev som transformationer (jfr exempel (2) på sidan 105). Ett 
ganska typiskt exempel följer omedelbart efter den framställning som åter-
gavs i exempel (34) på sidan 194: 

(49) […]; och sätt Klåckorna sedan där öfwer. När Plantorna blifwa 3 Leeder 
höga/ måste dhe straxt skapas och putsas/ och då skiärs den tridie Leeden 
bårt/ straxt skiuter Plantan Grenar/ och när Grenarna bekomma 3 Leder/ 
skiär man åter bort den tridie Leden/ hwilken sedan skiuter Blomman/ 
hwar af Fruchten blifwer. (Rålamb 1690:20) 

Andra typer av modalitet än måste kan också förekomma: 

(50) Will man hafwa mycket bärbuskar, så kan man dertill anwända 6 
qwarters lister af qwarteren utmed östra och westra gångarne. (Eneroth 
1857:3) 

(51) Det undre skiktet ska bara luckras och får inte tillföras gödsel eller 
kompost. (Berglund 1996:333) 

Här framstår det inte som att den monoglossiska motsvarigheten är uppman-
ingssatser utan snarare påståendesatser, eftersom de är delar av en handlings-
beskrivning. Funktionen att öppna för andra röster är svag. Modaliseringen 
fungerar snarast som ett sätt att göra informationen mer nyanserad genom att 
peka ut att möjligheter finns eller att något är särskilt viktigt på ett område 
där olika uppfattningar kan vara aktuella. Särskilt när det handlar om moda-
litet nära ytterligheten på skalan (måste, ska) innebär denna typ av mono-
gloss ett tydligt ställningstagande av författarrösten för riktigheten eller rele-
vansen i ett råd. Effekten blir inte i första hand att läsaren framställs som 
någon som förväntas söka efter olika röster. Snarare blir effekten att en för-
fattarröst manifesterar sin auktoritet genom att ta ansvaret för bedömningen, 
och därigenom förutsätter en accepterande läsare. Detta stämmer då väl 
överens med de genomgående mönstren i fråga om dialogicitet i böckerna – 
antingen monoglosser eller inskränkande heteroglosser av en typ som inte 
inskränker författarauktoriteten (förnekande, förkunnande). 

                                                      
204 Motsvarigheten är en uppmaningssats snarare än en påståendesats, eftersom det är denna 
typ av sats som enligt systemisk-funktionell beskrivning närmast överensstämmer i fråga om 
språkhandling (uppmaning). 
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I uppställningen i figur 34 har jag inte skilt mellan de båda typerna, men 
detta vore egentligen motiverat. 

7.2.2 Gradering 
För gradering gäller att olika mönster finns i olika delar av böckerna och 
också att mönstren skiljer sig mellan böckerna. Det är framför allt ökande 
gradering som används. I Lindgren m.fl. 1872–84 och ibland även i Jörlin 
1784–94 och Berglund 1996 har den en särskilt funktion i samband med 
attityd, nämligen att understryka en värdering: 

(52) Det gifs både röda och gula Eglantyr-rosor, och sielfwa löfwet luktar 
förträffeligen wäl på dem. Den gula fins och med dubbla blommor, oän-
deligen wacker och rar; jag har endast sedt dem wid Leckö-slått. (Jörlin 
1784–94:III:9–10) 

(53) De vanliga kännetecknen på en god, sen tulipansort äro: ett starkt, 
alldeles rakt och minst 2 fot högt blomskaft, en stor, vackert, klocklikt 
formad blomma, hvars 6 kalkblad ej få vara det minsta urnupna eller 
naggade, utan fullkomligt helbräddade och i öfre kanten trubbigt 
afrundade, en ren, hvit eller gul grundfärg samt regelbundna, skarpt 
begränsade teckningar. (Lindgren m.fl. 1872–84:VI:241) 

Detta understryker författarröstens investering, och därmed också författar-
röstens rätt att göra värderingen. Även i enstaka andra fall används ökande 
gradering för att understryka författarens auktoritet. Ett mycket tydligt exem-
pel utgör framställningen i den fotnot i Lindgren m.fl. 1872–84 som återgavs 
i exempel (45) på sidan 199. Här lägger den ökande graderingen (markerad 
med understrykning) tonvikten vid det förträffliga i den rekommenderade 
beskärningstekniken innan de röster som hävdar något annat får träda fram:  

(54) *) Ofvan framställda metod för stammens förstärkande genom att 
qvarlemna sidoqvistarna några år, som i sydligare länders trädskolor 
sedan många år varit allmänt i bruk och som äfven i flera svenska 
trädskolor blifvit använd, utan att deraf förmärkts några olägenheter, 
anses likväl af somliga ofördelaktig. (Lindgren m.fl. 1872–84:III:50) 

Tydliga exempel på nedtoning vid potentiellt känsliga utsagor är det däremot 
svårt att hitta. Netoning är uppenbarligen inte någon central funktion. En 
förklaring till detta kan, att döma av de mönster som tidigare har framkom-
mit, vara att utsagor helt enkelt sällan är känsliga i denna diskurs. De minsk-
ande graderingar man hittar (liksom för övrigt många ökande graderingar) 
fungerar snarare tämligen neutralt som nyanseringar. I en anvisning om 
gurkodling talas det t.ex. om ”väl förmultnad, något lerhaltig grästorfjord” 
(Lindgren m.fl. 1872–84:II:31), där väl utgör en ökande gradering, något en 
minskande. Ett exempel där en snarast nedtonande minskande gradering 
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förekommer finns dock i det särskilda avsnitt i Berglund 1996 där en erfaren 
trädgårdsmästare berättar om sina erfarenheter om beskärning (jfr 5.2.4.6): 

(55) Varje år innan jag blivit varm i kläderna känns det lite osäkert att sätta 
igång med beskärningen. En aning ringrostig känner jag mig, trots att jag 
genom åren hunnit beskära många träd. (Berglund 1996:452) 

Här används den minskande graderingen för att minska investeringen i vär-
deringarna osäkert och ringrostig. Stycket är dock speciellt genom att det 
just rör sig om negativa värderingar av den person som identifieras med för-
fattarrösten. Här används den minskande graderingen snarast för att tona ner 
något som kunde ifrågasätta den egna auktoriteten som erfaren beskärare. 

7.2.3 Attityd 
Användningen av attityd skiljer sig på flera sätt mellan böckerna. Affekt är 
t.ex. endast viktigt i Berglund 1996. Det finns också i allmänhet skillnader 
mellan olika delar av en och samma bok. Här beskrivs endast huvuddragen i 
användningen. Vissa samband mellan olika typer kommer att framgå i 7.3.  

7.2.3.1 Affekt 
I de böcker jag har undersökt används affekt i stort sett bara i Berglund 
1996, och är där knuten till två mycket specifika mönster. Det första innebär 
att estetiska råd – eller över huvud taget framställning i anslutning till det 
estetiska (prydnadsodling, anläggningar etc.) – ges en inramning som aktua-
liserar affekt. Det kan se ut på följande sätt: 

(56) De [snödropparna] svarar med att sända ut en mild grön doft som fyller 
hjärtat med tillförsikt. Det kommer en vår – i år också. (Berglund 
1996:148) 

(57) På samma sätt som rosorna bedårar med doft och utstrålning har de 
gamla franska pionerna en särskild skönhet. Blombladen är tunna med 
sidenlyster, formen perfekt och doften ofta berusande, ja vanebildande. 
Man vill bara ha mer och mer … (Berglund 1996:71) 

Det första exemplet kommer från en inledning till avsnittet om lökväxter och 
beskriver de första lökväxterna på våren. Metaforen ”fyller hjärtat med 
tillförsikt” kan ses som ett slags explicit realisering av affekt som är knuten 
till hoppfullhet, och utropet ”Det kommer en vår – i år också.” som ett slags 
framkallad attityd av samma typ. I det andra exemplet kan ”Man vill bara ha 
mer och mer …” ses som en explicit (om än språkligt indirekt) realisering av 
affekt.205 I samtliga fall är upplevaren underförstådd eller odefinierad (man), 
                                                      
205 Affekt brukar i andra typer av texter ofta realiseras genom adjektiv (glad, orolig) eller verb 
(gilla eller sakna). I Berglund 1996 realiseras den dock nästan aldrig så i denna funktion. I 
stället realiseras den genom en metafor eller framkallas. 
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vilket innebär att upplevelsen framställs som om den kan delas av läsaren. 
Detta innebär att det framställs som naturligt för läsaren att förhålla sig starkt 
solidariskt. Läsaren framställs också som potentiellt känsloorienterad och 
beredd att dela upplevelsen. 

Ett andra mönster för affekt i Berglund 1996 är knutet inte bara till affekt 
utan även till andra typer av attityd. Mönstret innebär att en upplevelse fram-
ställs som läsarens snarare än författarens. Man kan kalla det ett slags 
inkännande funktion. I följande exempel används affekt: 

(58) Ängen kan vara svåruppnåelig, men det går lika bra med en gräsmatta. 
Det är minst lika vackert att släppa gräset fritt. Låt det växa och vaja 
medan du själv njuter av trädgården i stället för att ha dåligt samvete för 
försummad klippning. (Berglund 1996:28) 

Här ställs positiv affekt i njuter mot negativ affekt i ha dåligt samvete. Den 
tänkte läsaren framställs som upplevare. I detta fall är det alltså inte en upp-
levelse som läsaren erbjuds att dela med författarrösten utan snarare ett råd 
om upplevelse hos läsaren. Användningen av affekt har här alltså även en 
argumenterande funktion. Denna funktion diskuteras vidare i 7.3.1.4. 

När det gäller affekt kan man urskilja flera undertyper som har att göra 
med olika typer av känslor. Samtliga de exempel som har diskuterats hör 
dock till en av kategorierna, tillfredsställelse–otillfredsställelse. De övriga 
(lycka–olycka respektive säkerhet–osäkerhet) förefaller inte höra hemma i 
den typ av material jag studerar. 

7.2.3.2 Uppskattning 
Den andra typen av attityd, uppskattning, har flera funktioner i de studerade 
böckerna (utom Rålamb 1690, där attityd över huvud taget används mycket 
sparsamt), även om mönstren varierar mycket mellan böckerna och också 
mellan olika delar av dem. Man kan vidare knyta olika typer av uppskattning 
till olika funktioner. 

Värdesättning innebär att något värderas i termer av värdefullhet. Den 
används framför allt när problematiska områden behandlas (se 7.3.1.3). 
Värdesättningen kan knytas till praktiska råd och rekommendationer för att 
värdera eller motivera dem, ibland genom att skilja mellan alternativ: 

(59) Regnvatten som samlats upp i tunnor och stått ett slag är inte så kallt som 
kranvattnet och är därför bättre för växterna. (Berglund 1996:335) 

(60) Droppbevattning […] hushållar bäst med vattnet. (Berglund 1996:335) 

Värdesättningen kan då relateras till det mönster för författarauktoriteten 
som framträdde i diskussionen om dialogiska mönster. Den manifesterar för-
fattarens auktoritet genom att understryka att de råd som ges är motiverade. 

Värdesättningen kan också användas för att fastslå nyttovärdet av något, 
ofta en växt: 
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(61) Morötter sås också på åckerfält til foderbete, […]. Til detta bruk 
öfwerträffa Morötter Rofwo-sådd; emedan de föda både Hästar, Får och 
Boskapen makalöst, samt sjelfwa rötterna tjena til at göda Swin och 
Oxar; och de som lämnas at stå öfwer wintern, gifwa om wåren et tidigt 
bete, förän annat gräs är framkommit. (Jörlin 1784–94:I:10) 

Till uppskattning hör också undertyperna påverkan, komposition och balans 
som är knutna till det estetiska. De kan särskilt kopplas till beskrivningar av 
växter och trädgårdsanläggningar, och det finns exempel i alla böckerna 
utom Rålamb 1690. Viktigast är den dock i Berglund 1996 och Lindgren 
m.fl. 1872–84, då det är dessa som lägger störst tonvikt vid att beskriva 
prydnadsväxter. Mönstren knutna till denna funktion är komplexa, och 
kräver att även andra typer av evaluativa resurser vägs in. De kommer att 
beskrivas vidare i 7.3.2. 

I Berglund 1996 kan uppskattning även knytas till den inkännande funk-
tionen. Se vidare 7.3.1.4. 

7.2.3.3 Bedömning 
Direkt realiserad bedömning har en marginell betydelse i materialet. Den kan 
dock användas i sådana sammanhang där författarrösten vill ge extra tyngd 
åt en uppmaning. Bedömning knyts då till efterföljandet av själva rådet, 
antingen positiv bedömning av den som följer det eller negativ av den som 
underlåter att följa det. Det rör sig då om undertypen förmåga. Avsnittet om 
vattning inleds på följande sätt i Trädgården som hobby 1953: 

(62) Vattning 
Att vattna förståndigt är något som man faktiskt måste lära sig. Det 
största fel, som vanligen begås, är att man vattnar för litet och för ofta i 
stället för rikligt och med längre mellanrum. Genom att varje dag till en 
stor blomsterkruka ge en halv kaffekopp vatten eller låta vattenspridaren 
vara i gång en kvart per dag i gräsmattan håller man endast ett ytligt 
jordlager fuktigt. (Trädgården som hobby 1953:174) 

Förståndigt i första meningen realiserar en positiv bedömning. I andra men-
ingen realiserar fel, för lite och för ofta negativ bedömning, och rikligt och 
med längre mellanrum positiv bedömning.206 De hänför sig alla till en under-
typ som är knuten till social aktning, närmare bestämt till förmåga. Det är 
textens man som framstår som den som bedöms. Därmed projiceras bedöm-
ningen på en läsare som identifierar sig med textens man. 

I Berglund 1996 kan bedömning även knytas till den inkännande funk-
tionen. Se vidare 7.3.1.4. 

                                                      
206 I andra sammanhang skulle rikligt och med längre mellanrum kunna realisera negativ 
attityd. Här är det dock av sammanhanget tydligt att det skall läsas som en positiv värdering. 
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Figur 35. Trädbeskärning andra året (Berglund 1996:451)  

7.2.4 Visuell kodningsorientering 
I fråga om kodningsorientering är det naturalistiska och teknologiska vari-
anter som aktualiseras. I uppställningen i tabell 7 sammanfattas vilka bildka-
tegorier som finns i de studerade böckerna och vilka de övergripande mön-
stren är.207 De flesta bilderna i böckerna hör till någon av följande två breda 
kategorier: 
− Bilder vars modalitetsvärden är orienterade mot en variant av den tekno-

logiska kodningsorienteringen, oftast med större eller mindre drag av var-
daglig naturalism – i uppställningen benämnda teknologiska eller tekno-
logisk-naturalistiska. Exempel finns i figur 35–36 och 40–45 samt även 
figur 12 på sidan 127. Även bilderna i figur 38–39 och 43–44 kommer att 
räknas hit. 

− Bilder vars modalitetsvärden är orienterade mot en naturalistisk kod-
ningsorientering eller ligger på gränsen till en sinnlig kodningsorientering 
– i uppställningen benämnda naturalistiska eller naturalistisk-sinnliga. 
Exempel finns i figur 37 samt i bild 6–7 samt 16–17 och 22 i bilaga 3. 

I de äldre böckerna (Rålamb 1690, Jörlin 1784–94, Eneroth 1857) finns 
endast bilder som hör till den första kategorin. I Lindgren m.fl. 1872–84 hör  
 
                                                      
207 Observera att uppgifterna i tabellen gäller alla bilder i böckerna, inte bara utdragen som 
särskilt undersöks. 
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Figur 36. Typer av skott på fruktträd (Berglund 1996:450)  

de flesta hit, men enstaka hör till den andra kategorin. I Trädgården som 
hobby 1953 och Berglund 1996 finns båda typerna. (I de båda sista finns 
också bilder som inte självklart passar in i kategorierna. Dessa kommer att 
kommenteras särskilt.) Den första kategorin kan kopplas till ett sakligt för-
hållningssätt, den andra till ett neutralt, vardagsnära eller ibland känsloorien-
terat förhållningssätt. 

Den naturalistiska kodningsorienteringen är, enligt Kress & van Leeuwen 
(2006), den dominerande och mest grundläggande kodningsorienteringen i 
vårt samhälle. De beskriver den på följande sätt:  

It is the one coding orientation all members of the culture share when they 
are being addressed as ‘members of our culture’, regardless of how much 
education or scientific–technological training they have received. (Kress & 
van Leeuwen 2006:165–166) 

Den är i många sammanhang i samhället den mest omarkerade kodningsori-
enteringen, och till den hör föreställningen att det avbildade framställs ”som 
det ser ut”, som vi skulle se det om vi såg det i verkligheten. Det avbildade 
framstår därför tolkningsmässigt som mer av ett fysiskt objekt man som 
betraktare kan interagera med. Teknologiska kodningsorienteringar hör där-
emot hemma inom vetenskapliga och teknologiska domäner och har som 
grundprincip ”effektivitet”, vilket innebär att endast det som för återgiv-
ningen är nödvändigt skall återges. Detta ger bilderna en annan typ av 
utformning. De avbildas inte i enlighet med vår vardagliga uppfattning om 
hur något ser ut, utan i enlighet med en uppfattning om vilka aspekter av 
dem som för ett visst syfte är viktiga. Därmed kan man säga att en tekno-
logisk kodningsorientering signalerar att bilden skall tolkas utifrån ett sakligt 
förhållningssätt inriktat på effektivitet. 

Som exempel kan man jämföra bilderna på uppslagen i bild 16 och 19 i 
bilaga 3 (med närbilder i bild 17–18 och 20 i bilaga 3 samt i figur 35–36).  
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Tabell 7. Bildkategorier 
Aspekt: 

Text: 
Motivkategori Kodnings-

orientering 
Rålamb 1690 Bilder av växter, bilder som illustrerar trädförädling, 

bilder av redskap 
Teknologisk-
naturalistisk 

Jörlin 1784–94 Bilder om trädförädling, bild av okulerkniv Teknologisk-
naturalistisk 

Eneroth 1857 Anläggningsplan, bilder av redskap Teknologisk-
naturalistisk 

Lindgren m.fl. 
1872–84 

Anläggningsplaner och mönsterplaner, illustrationer 
av procedurer (bl.a. beskärning, trädförädling), arran-
gemang och typresultat, enstaka bilder av redskap 

Teknologisk-
naturalistisk 

 Växtfysiologiska bilder Teknologisk 
 Bilder av anläggningar Naturalistisk 

eller teknologisk-
naturalistisk 

Trädgården 
som hobby 
1953 

Enstaka bilder av växter, anläggningsplaner, bilder av 
redskap, bilder av skadedjur, växtfysiologiska bilder 

Teknologisk- 
naturalistisk 

 Bilder som illustrerar procedurer (bl.a. beskärning, 
trädförädling; enstaka med människor eller mänskliga 
händer) 

Teknologisk- 
naturalistisk 

 Vinjettbilder (enstaka med människor) Naturalistisk 
 Svartvita bilder av anläggningar Naturalistisk 
 Färgbilder av anläggningar Naturalistisk- 

sinnlig 
Berglund 1996 Bilder som illustrerar procedurer (bl.a. beskärning; 

enstaka med människor eller mänskliga händer) 
Teknologisk- 
naturalistisk 

 Enstaka bilder av redskap, bilder av skadedjur Teknologisk-
naturalistisk 

 Bilder av växter, bilder av anläggningar (enstaka med 
människor), bilder som visar allmänna sammanhang 
(t.ex. en bild av en bukett pioner i anslutning till pion-
odling) 

Naturalistisk 
eller 
naturalistisk-
sinnlig 

 ”Historiska” bilder (från t.ex. äldre böcker) (Naturalistisk) 

Av dessa är det bilderna av trädet (bild 20) och pionerna (bild 17–18) som 
mest tydligt förhåller sig till den naturalistiska kodningsorienteringen, medan 
träden i figur 35 och skotten i figur 36 i högre grad är orienterade mot en 
teknologisk kodningsorientering. Vilken kodningsorientering en bild aktuali-
serar bedöms utifrån vilken norm för realism den förhåller sig till. Denna 
bedöms i sin tur utifrån värdet på åtta graderade modalitetsskalor.208 

                                                      
208 De har utarbetats av Kress & van Leeuwen (2006) som ett slags diagnosinstrument och tar 
en modern västerländsk naturalism som utgångspunkt. Det innebär att de inte självklart är 
relevanta för äldre tider. Av detta skäl jämför jag med andra samtida bilder i mina bedöm-
ningar och bortser då från skalor som blir irrelevanta. Alla skalorna är inte heller med nöd-
vändighet relevanta för alla kodningsorienteringar (jfr Machin 2007:179–184). 
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Figur 37. Träd- och buskparti (Lindgren m.fl. 1872–84:VIII:84) 
 

För en naturalistisk kodningsorientering gäller att högsta graden av realism 
är förknippad med modalitetsvärden som ligger ganska högt, men samtidigt 
ett stycke från det maximala värdet på de olika modalitetsskalorna; högre 
värden gör att bilden tenderar att ses som hyperrealistisk, ”more than real”. 
De första modalitetsskalorna rör färgsättningen av bilden: 
1. färgmättnad: en skala som går från full färgmättnad till avsaknad av färg 

(d.v.s. svartvit färgskala) (lägsta värde) 
2. färgdifferentiering: en skala som går från en maximalt diversifierad upp-

sättning färger till monokrom (enfärgad) (lägsta värde) 
3. nyansrikedom: en skala som går från stor nyansrikedom – färgen upp-

träder i en rad nyanser – till ren, omodulerad färg, d.v.s. bara en nyans av 
t.ex. röd används (lägsta värde). 

Här kan man se att bilderna av pioner (bild 17–18) och bilden av trädet (bild 
20) har ett relativt högt värde på alla skalorna, pionerna rent av ett mycket 
högt värde för färgmättnad, medan de båda svartvita bilderna (figur 35–36), 
har lägsta möjliga värde på alla skalorna. 

Två andra skalor rör hur detaljerad framställningen är: 

4. kontextualisering: en skala som går från total avsaknad av bakgrund 
(lägsta värde) till den mest fullständigt artikulerade och detaljerade 
bakgrunden 

5. detaljrikedom (”representation”): en skala som går från maximal abstrak-
tion (lägsta värde) till maximal detaljrikedom i bilden. 
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Figur 38. Plansch med lök- och ”knol”-växter (Rålamb 1690:8b)  
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Figur 39. Tulpan (Trädgården som 
hobby 1953:61) 

 

Även här ligger bilden av trädet och pionbuketten ganska nära maximal-
värdet: deras bakgrunder är detaljerade, och även själva trädet (bild 20) 
respektive buketten (bild 18) har många detaljer, medan bilden av dillpionen 
(bild 17) inte har samma detaljerade bakgrund. De svartvita bilderna saknar 
båda bakgrund och har därför lägsta värde för kontextualisering, men skiljer 
sig åt i fråga om detaljrikedom. Skisserna av träden (figur 35) har ett lågt 
värde – här visas inte fler detaljer än vad som behövs för att träden skall vara 
igenkännbara som träd, medan skisserna av skott (figur 36) inte är lika sche-
matiserade utan visar t.ex. barkens struktur. De får då ett högre värde på 
skalan. 

Ytterligare skalor berör hur själva framställningen är utformad: 

6. perspektivdjup: en skala som går från fullständig avsaknad av djup (läg-
sta värde) till maximalt djupt perspektiv 

7. belysning/ljussättning: från fullständig avsaknad av ljusspel som högdag-
rar och skuggor (lägsta värde) till den mest fullständiga återgivningen av 
spelet mellan ljus och skugga 

8. ljuskontrast: en skala som går från ett maximalt antal olika grader av 
ljushet till bara två grader (svart och vitt, mörkgrå och ljusgrå etc.) 
(lägsta värde). 

Återigen får bilderna av trädet och pionerna ett relativt högt värde, medan de 
svartvita bilderna får ett lågt värde. 

Summerar man värdet på skalorna för de olika bilderna kan man konsta-
tera att bilden av trädet (bild 20 i bilaga 3) ligger nära normen för modern 
västerländsk naturalistisk realism, medan bilderna av pioner (bild 17–18 i 
bilaga 3) möjligen rent av ligger något över det som är naturalistisk realism 
genom sin något uppdrivna färgskala. Dessa naturalistiska bilder är typiska 
för hur naturalistiska bilder ser ut i Berglund 1996. 



 
 

 

  212 

    
 T

ec
kn

in
g:

 a
no

ny
m

 

Figur 40. En blommas uppbyggnad (Trädgården 
som hobby 1953:10) 

 

Motsvarigheter finns i Lindgren m.fl. 1872–84 och Trädgården som hobby 
1953 – se figur 37 och bild 6–7. Dessa är visserligen svartvita, men detta är i 
överensstämmer med normen för naturalism under den tid då de tillkom.209 
Även dessa är alltså orienterade mot en naturalistisk kodningsorientering, 
men de tre första modalitetsskalorna blir irrelevanta. 

Bilder av växter som kategori finns förutom i Berglund 1996 också i Rå-
lamb 1690 (där de upptar flera planschsidor) och i Trädgården som hobby 
1953 (där växtbilder finns som ett slags vinjetter på tabellsidorna där en-
skilda växter behandlas). Figur 38 visar en av växtplanscherna i Rålamb 
1690. I figur 39 visas en av växterna, tulpan, i Trädgården som hobby 
1953.210 Bilderna har gemensamma drag genom att de är betydligt mindre 
naturalistiska än bilderna av pionerna i Berglund 1996. Även bortsett från att 
de är svartvita skiljer de sig genom att vara dekontextualiserade (frilagda) 
och sakna markerat ljusspel (skuggningar). Närmast påminner de om skotten 
i figur 36. De ansluter alltså snarast till den grupp som dessa representerar, 
d.v.s. sakliga bilder som aktualiserar den teknologiska kodningsorienter-
ingen, men har en dragning åt naturalism. 

Även andra bilder orienterade mot det teknologiska har i allmänhet mer 
eller mindre tydliga naturalistiska drag. Få renodlat teknologiska bilder före-
kommer. De teknologiska kodningsorienteringarnas grundprincip effektivitet 
gör att ett lägstavärde på en modalitetsskala som är sakligt irrelevant ger hög 
realism. Om t.ex. färg eller detaljrikedom är irrelevant för bildens syfte blir  
 
                                                      
209 Jämför man t.ex. med samtida dokumentära tidningsbilder överensstämmer såväl bilden i 
Lindgren m.fl. 1872–84 som bilderna i Trädgården som hobby 1953 väl. Tidningsbilderna i 
slutet av 1800-talet var svartvita och framställda i xylografi (jfr Johannesson 1982, kap. IX), 
medan svartvita fotografier är vanliga i 1950-talets tidningar. 
210 Bilden finns på en sida som motsvarar den i figur 7 på sidan 118. 
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Figur 41. Vattning vid olika jordar, gultonad 
ruta (Berglund 1996:334) 

 

ett lågt värde (d.v.s. monokrom eller detaljlös återgivning) alltså det som ger 
bilden högst realism. Ett sådant renodlat exempel är bilden i figur 40, hämt-
ad ur Trädgården som hobby 1953.211 

Dragningen mot naturalism i de teknologiska bilderna innebär ofta att de-
taljeringsgraden är något högre än vad som är rent sakligt nödvändigt; t.ex. 
har ju bilden av skotten (figur 36) en detaljrikedomen som vetter mot natu-
ralism. Sannolikt handlar det om att ett mått av naturalism krävs för att 
bilden skall bli omedelbart tolkbar och förankrad i en vardaglig upplevar-
värld, samtidigt som orienteringen mot det teknologiska markerar bilden 
som förädlat realistisk, d.v.s. i princip som en objektiv (men renodlad) av-
bildning av verkligheten. Trots naturalistiska drag vill jag alltså hävda att det 
i första hand är till en typ av teknologisk kodningsorientering som förhåller 
sig; dock kanske en mer populär sådan än som kan gälla för inomfacklig 
kommunikation. Det mest utmärkande för dessa teknologiska eller sakliga 
bilder är att de är svartvita, har begränsat perspektivdjup (ibland är perspek-
tivdjupet markerat grunt som vid perspektivgenomskärningar), saknar kon-
textualisering (de är frilagda) och har begränsad grad av. Om högre moda-
litet på en viss skala, t.ex. perspektivdjup, behövs för att effektivt återge det 
som skall visas ges bilden högre modalitet. T.ex. är perspektivdjupet relativt 
stort i den instruktiva bilden av hur man lägger ut färdig gräsmatta i Berg-
lund 1996 (figur 43). Här är nämligen ett visst perspektivdjup viktigt för att 
visa hur proceduren på marken går till. Detta gär att den för större drag av 
vardaglig naturalism. Även fotografiska bilder, som den i Trädgården som 
 

                                                      
211 Motsvarigheter finns i Lindgren m.fl. 1872–84. 
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Figur 42. Redskap och förädlingssätt för träd (Rålamb 1690:26b) 
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Figur 43. Utläggning av färdig gräs-
matta (Berglund 1996:49)  

hobby 1953 i figur 44 kan höra hemma bland dem som aktualiserar den tek-
nologisk kodningsorientering. Genom att den är beskuren på ett visst sätt av-
viker den inte så mycket från sina tecknade motsvarigheter.212 

Kress & van Leeuwen (2006) talar även om sinnliga (”sensory”) kod-
ningsorienteringar som en huvudgrupp i den moderna västerländska kultur-
kretsen. Sinnliga kodningsorienteringar hör till sammanhang där nöje eller 
njutning står i centrum – Kress & van Leeuwen talar om sammanhang ”in 
which the pleasure principle is allowed to be the dominant” (2006:165). Det 
handlar bl.a. om vissa typer av konst och reklam, och om mode-, matlag-
nings- eller heminredningssammanhang. Realism enligt sådana kodnings-
orienteringar är ett slags känslomässig eller upplevelsemässig realism och 
utmärks visuellt av höga värden för sådant som färgmättnad. Detta kan 
stämma in på en del av bildmaterialet i Berglund 1996 (se bilderna ur denna 
i bilaga 3), där färgmättnaden i vissa färbilder är högre än för vardaglig natu-
ralism. Det är dock i praktiken svårt att dra gränsen mellan en sinnlig kod-
ningsorientering och en bild orienterad mot en naturalistisk kodningsori-
entering med extra höga (”hyperrealistiska”) modalitetsvärden. Dock kan det 
ge en nyckel till hur bilder med en uppdriven färgskala skall tolkas, näm-
ligen som en inbjudan till ett högre känslomässigt engagemang och en orien-
tering mot upplevelse. Färgbilderna i Trädgården som hobby 1953 (se bild 
3–5 i bilaga 3) har också särskilda drag som kan relateras till en sinnlig kod-
ningsorientering. Färgmättnaden är stor, samtidigt som de på flera sätt är 
mindre naturalistiska. De har till skillnad från bilder som ansluter till en 
naturalistisk realism mycket lågt värde för nyansrikedom (färgövergångar 
saknas, det rör sig om monokroma färgfält), perspektivdjup och belysning/ 
 

                                                      
212 Fotografiska sakliga bilder finns endast i Trädgården som hobby 1953. 
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Figur 44. Handgrepp vid beskär-
ning med sekatör (Trädgården som 
hobby 1953:170) 

 

ljussättning. Det kan ses som ett sätt att accentuera bildens dragning mot en 
sinnlig kodningsorientering. Det abstraherar fram det som är mest relevant 
för just dessa bilder, nämligen den kraftiga färgens starka uttryck. 

Även andra bilder, i boken t.ex. den i figur 45 som visar hur grävning och 
krattning skall gå till, ansluter dock till en viss reducerad naturalism. Bäst 
beskrivs framställningarna nog som en hybrid mellan det naturalistiska och 
det teknologiska. I sin utformning har bilderna många paralleller inom konst 
och bokillustration vid samma tid. 

Utanför huvudgrupperna av bilder finns en särskild kategori i Berglund 
1996, i uppställningen i tabell 7 på sidan 208 benämnd ”historiska bilder”. 
Hit hör skolplanschen i bild 2 i bilaga 3 och den äldre bilden på uppslaget i 
bild 16. Dessa bilder kommer från äldre böcker, äldre skolplanscher e.d. och 
utmärks av något annorlunda värden för modalitet. De visar visserligen inte 
något helt entydigt mönster i fråga om värden på modalitetsskalorna, men 
förenas av att de avviker från den normen för naturalism som annars gäller i 
boken Berglund 1996, och som baserar sig på färgfotografiet. Samtidigt rör 
det sig i de flesta fallen om bilder med hög modalitet inom en naturalistisk 
kodningsorientering utifrån de normer som gällde i deras ursprungliga sam-
manhang. De framstår därför framför allt som markerat avvikande och viss-
erligen orienterade mot det naturalistiska men mindre realistiska.213 
                                                      
213 Bildens bakgrund och ursprungstid anges och kommenteras alltså (inte sällan värderande) i 
en bildtext. På så sätt understryks att bilderna är avvikande, som något som står utanför bok-
ens och läsningens ”här och nu” (ett slags visuell motsvarighet till heteroglosserna), där vi 
som betraktare kan värdera även själva bildåtergivningen estetiskt. 
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Figur 45. Omgrävning av gräsmatta (till vänster) respektive skötsel av 
gräsmatta (till höger) (Trädgården som hobby 1953:145) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas om kodningsorienteringen att bilderna i de 
äldre böckerna, Rålamb 1690, Jörlin 1784–94, Eneroth 1857 och Lindgren 
m.fl. 1872–84 är sakliga och erbjuder en sakorienterad betraktarroll. I Träd-
gården som hobby 1953 och i Berglund 1996 aktualiserar vissa bilder en 
sådan roll, medan andra snarare orienteras mot det omarkerat naturalistiska 
eller kanske en känsloorienterad betraktarroll (genom de naturalistisk-sinn-
liga bilderna). 

7.3 Konfigurationer och tonlägen 
I förra avsnittet har jag utifrån de olika kategorierna beskrivit de centrala 
resurserna för att etablera en läsarroll (och indirekt även författarroll).214 Jag 
har där antytt att det finns vissa funktionella skillnader, som i detta avsnitt 
kommer att sammanfattas och knytas till evaluativa konfigurationer. 

Mönstren kan bäst beskrivas som att det finns en samlad författarröst i 
varje bok, en expertröst, men med olika tonlägen i olika sammanhang. Här 
diskuteras tonlägena utifrån dels det praktiska, dels det estetiska. Denna upp-
delning gör det också möjligt att jämföra den grundläggande rösten i de olika 
böckerna på ett tydligare sätt än i förra avsnittet. Med ”det praktiska” menar 

                                                      
214 Jag kommer att tala om att ett visst mönster utmärker en viss bok, trots att underlaget i 
första hand är de utdrag jag undersökt. Dock är ett intryck att dessa iakttagelser är generaliser-
bara åtminstone till stora delar av respektive bok. 
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jag allt som rör praktiskt genomförande, d.v.s. det som kretsar kring det som 
beskrevs som handlingsbeskrivning i kapitel 5, liksom allmänna bakgrunder. 
Även t.ex. praktisk odling av prydnadsväxter hör hit. Till ”det estetiska” hör 
beskrivningar av växter, särskilt prydnadsväxter, och anläggningar för 
estetiska syften. Tonläget som hör till det praktiska tar sig rätt likartade ut-
tryck i alla böckerna, men för det estetiska är skillnaderna större. 

7.3.1 Det praktiska 
De mönster som framkommer är på många sätt enkla att sammanfatta efter-
som de visar stor likhet mellan de olika böckerna. 

7.3.1.1 Generellt mönster 
I det praktiska tonläget utmärks författarrösten av följande drag: 

− Monoglosserna dominerar. 
− Heteroglosserna är, då de förekommer, av inskränkande typ (förnekande, 

förkunnande) eller övervägande som skapas med deontisk modalitet; 
oväntat är däremot stödjande liksom attribuering. 

− Gradering är, i den mån den alls förekommer, ökande. 
− Där det förekommer attityd rör det sig typiskt om uppskattning, under-

typen värdesättning, eller någon gång bedömning, undertypen förmåga. 
− Bilderna hör till den sakliga kategorin, vilket innebär att bilderna ansluter 

till teknologisk kodningsorientering med större eller mindre naturalistisk 
dragning. 

Hur det ser ut skiljer sig i vissa avseenden mellan böckerna och mellan av-
snitten i en och samma bok, men grundmönstret är i stort sett detsamma, och 
det finns alltså även utmärkande gemensamma drag för vad som inte ingår i 
mönstret. Möstren är inte på något sätt absoluta, men heteroglosstyper som 
tillskriver någon annan än författarrösten auktoritet (stödjande, attribuering) 
är oväntade. Bland böckerna är det särskilt Lindgren m.fl. 1872–84 som i 
några delar avviker genom att vara mer heteroglossisk (dock i stort inom 
ramarna för det skisserade) och Berglund 1996 som avviker genom att ett 
annat, ”inkännande”, attitydmönster återkommer, liksom delvis en annor-
lunda användning av bilder. Jämför man avsnitten ser man att renodlad 
handlingsbeskrivning, t.ex. beskrivningar av hur olika växter odlas, är starkt 
monoglossisk, medan mer principiella framställningar, t.ex. om principerna 
för vattning, är mer heteroglossiska genom att röster med oriktiga idéer om 
hur man skall göra aktualiseras för att kunna bemötas. Till detta tonläge hör 
alltså också de sakliga bilderna. 

Detta mönster är kopplat till en ganska entydig modelläsare som accep-
terar författarauktoriteten. Den framställs som tagen för given (genom mono-
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glosser). Den kan manifesteras inom texten (med inskränkande hetero-
glosser), men behöver inte byggas upp inom texten. Andra röster ges ingen 
auktoritet. Solidariteten är inte problematisk. 

7.3.1.2 Mönstret på okomplicerade områden 
Som antytts finns en spännvidd inom tonläget knuten till ämnet. Många av 
de områden som beskrivs i böckerna framställs som enkla och okompli-
cerade. Ofta hör råden om hur man odlar växter hit. Ett exempel som på flera 
sätt visar hur det praktiskt inriktade tonläget då tar sig uttryck språkligt är det 
följande, som utgör första hälften av en växtartikel om gurkodling i Jörlin 
1784–94: 

(63)   Gurkor. Cucumis sativus. 
   Gurkor planteras antingen på jemna och platta sängar, eller uphögda 
sängar eller bänkar. Til en uphögd bänk grafwes först en säng, och 
krattas slät. Mitt på sängen lägges ruten gödsel et halft qwarter tjock; 
sedan skyfflas jorden från båda sidor upp öfwer gödselen så högt, at en 
twärhand blir emellan gödseln och kärnorna. Sängen slättas, och göres en 
liten bred grop ofwan på. Deruti läggas kärnorna, en tum emellan hwarje, 
och öfwertäckas med et tum god jord; men på begge sidor om Kärnraden 
göres en karm eller brädd af jord, så att regn och watten kan stanna mitt i 
den lilla gropen, öfwer frön. 
   Til en platt Gurk-säng, grafwes et stycke god och fet jord, krattas och 
slättas. Sedan drages efter snöret twå foror mitt på sängen, en fot mellan 
hwar fora; deruti läggas Gurk-kärnorna, et tum ifrån hwarandra, och 
öfwertäckas med jord, en tum högt. Dock blir en liten grop långs [sic] 
efter kärn-raderna, för wattningen skul. (Jörlin 1784–94:I:24) 

Exemplet är enkelt att beskriva utifrån dialogicitet: det rör sig nämligen om 
monoglosser, förutom sista meningen (som är ett motsägande), om än med 
monoglosser av det slag som öppnar för diskussion, d.v.s. det är proposi-
tioner som möjliggör en icke-accepterande respons.215 Det är möjligt att som 
läsare opponera sig mot dem (och t.ex. för sig själv invända att man bör göra 
på något annat sätt), men den naturliga responsen är ett accepterande. 
Gradering används inte, och attityd realiseras endast genom den positiva 
värdesättningen god i ”et tum god jord”, vilken genom sin inramning i en re-
kommendation snarast framstår som en okontroversiell och i princip delad 
värdering mellan författaren och läsaren. Författarröstens auktoritet behöver 
inte byggas upp heteroglossiskt eller genom ökande gradering eller attityd. 
Denna röst vänder sig till en läsare som kan opponera sig, men troligen inte 
gör det. Detta förefaller vara ett naturligt förhållningssätt i avsnitt om okon-
troversiella ämnen i en handbok, där författarens auktoritet kan sägas vara 
etablerad redan av sammanhanget. Redan genom att skriva en handbok gör 
                                                      
215 Satsen ”men på begge sidor …” har också analyserats som en monogloss, eftersom men 
här snarast – i anslutning till äldre språkbruk – har betydelsen ’och’. 



 
 

 

  220 

man anspråk att vara en kunskapsauktoritet, och läsaren kan antas vara be-
nägen att acceptera det som sägs. Ett jämförbart exempel som har visats i 
andra sammanhang är (2) på sidan 105. 

7.3.1.3 Mönstret på problematiska områden 
Mer problematiska områden gör att tonläget blir något annorlunda, även om 
ramarna är desamma. Andra röster görs mer närvarande genom inskränkande 
heteroglosser, och ibland används även gradering och attityd för att under-
stryka och värdera alternativ. Att vissa områden på detta sätt framstår som 
problematiska kan ofta mycket konkret förklaras med att det rör sig om ett 
område där många olika åsikter finns och där råden kan mötas av motsäg-
anden. Ett uppenbart problematiskt område är, som jag redan antytt, vatt-
ningen. I fem av de sex böckerna (Rålamb 1690, Eneroth 1857, Lindgren 
m.fl. 1872–84, Trädgården som hobby 1953 och Berglund 1996) finns kort-
are eller längre avsnitt som behandlar vattning på ett principiellt plan.216  

Avsnittet i Rålamb 1690 är kort och består av en lista med tre regler som 
skiljer sig dialogiskt från hur expertrösten vanligen tar sig uttryck i boken 
genom förnekanden som förhåller sig till implicerade felaktiga handlings-
mönster (vattning med kallt vatten, vattning med havsvatten):  

(64) När Sommaren är heet måste man intet wattna medh förkalt Wattn/ […]. 
(Rålamb 1690:52) 

(65) Man skall alldrig wattna medh salt Siö-wattn. (Rålamb 1690:52) 

Här används också deontisk modalitet, vilket gör det till en typ av överväg-
ande heterogloss, och då av den typ som markerar att något är särskilt viktigt 
på ett område där olika uppfattningar kan vara aktuella. Även i motsvarande 
avsnitt i Eneroth 1857 finns återkommande förnekanden riktade mot fel-
aktiga föreställningar, liksom överväganden med deontisk modalitet. Inled-
ningen har citerats i exempel (31) på sidan 175. Med markering av attityd 
och heteroglosser i självständiga satser (utom överväganden med deontisk 
modalitet) ser det ut på följande sätt: 

(66)   Wattning. 
§ 24. 

   Dröjer det allt för länge [–uppsk: värdesättning] mellan regndagarna, så 
måste man sjelf skaffa wäxterna watten. 
   Det bästa [+uppsk: värdesättning] watten för wäxterna är regnwatten. 
Man bör derföre samla sådant. [heterogloss: motsägande & förnekande:]  
Men det räcker ej långt. Och derföre får man skaffa sig äfwen annat 
watten. 
   Näst efter regnwatten är insjöwatten bäst [+uppsk: värdesättning]. 

                                                      
216 I Jörlin 1784–94 behandlas inte vattning principiellt. Även här finns dock en motsvarande 
växling mellan det som framstår som okomplicerat och det som framstår som problematiskt. 
Till det sistnämnda här bl.a. okulering. 
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   Har man intet annat watten att tillgå än brunnswatten, så måste man 
wäl begagna det. [heterogloss: motsägande:] Men derwid måste man 
nödwändigt iakttaga den försigtigheten [+bedömn: förmåga], att pumpa 
upp det i brunnskaret åtminstone ett dygn innan det begagnas. Det blir 
derigenom mindre [minskande gradering] kallt och mindre [minskande 
gradering] hårdt. 
   Bästa [+uppsk: värdesättning] tiden för wattning är tidigt om morgonen 
eller om eftermiddagen några timmar före solnedgången. 
   Ju starkare [ökande gradering] torkan är, desto oftare [ökande 
gradering] måste man wattna. Stundom måste man wattna både morgon 
och afton. Jsynnerhet är detta nödwändigt, om jorden är mycket [ökande 
gradering] lös eller warm. 
   [heterogloss: förnekande:] Wigtigt [+uppsk: värdesättning] är, att icke 
wattna för litet för hwarje gång, isynnerhet om jorden är mycket [ökande 
gradering] lerhaltig. [heterogloss: förnekande:] Man bör ej spara på 
wattnet, när man wattnar. (Eneroth 1857:12) 

Här används också attityd av typen uppskattning (värdesättning) för att mar-
kera ett av flera alternativ som mer giltigt. Det gäller t.ex. bästa i ”Det bästa 
watten för wäxterna” (där bästa snarast innebär ’det som gynnar tillväxten 
mest’).217 Det understryker författarröstens kunskapsauktoritet att avgöra vad 
som är bättre och sämre. En liknande funktion har den bedömning som 
ligger i försigtigheten i ”Men derwid måste man nödwändigt iakttaga den 
försigtigheten”. Här är en värdering utifrån social roll (social aktning) 
kopplad till ett visst handlingsmönster (jfr 7.2.3.3). 

Artikeln om vattning i Lindgren m.fl. 1872–84 är mycket lång i förhåll-
ande till dem i tidigare böcker, och även här framstår området som problem-
atiskt. Den följer samma mönster med förnekanden och överväganden med 
deontisk modalitet. Dock används här också ofta heteroglosser av typen för-
kunnande såsom ett redskap för att manifestera författarröstens auktoritet i 
framställningen på det sätt jag beskrev i 7.2.1.4. Här ges ett något längre 
exempel. Överväganden med deontisk modalitet är dock ej markerade. 

(67) [heterogloss: attribuering:] Mången skulle kunna tro, att jorden skall 
bibehålla fuktigheten bättre [uppsk: värdesättning] om hon är tillpackad 
eller tillhårdnad i ytan, och att hon skulle torka ur hastigare, om ytan 
uppluckras, så att det öfversta jordlagret ligger löst, [heterogloss: 
förkunnande:] och likväl förhåller det sig alldeles [ökande gradering] 
tvärtom. [heterogloss: förkunnande:] Förklaringen härtill är, att genom 
luckringen upphäfves det innerligare [ökande gradering] sammanhanget 
mellan jordpartiklarne i ytan, så att hårrörskraftens verksamhet till någon 
del [minskande gradering] förminskas, hvarigenom det vatten, som af 
nämnde kraft uppdrages från djupet, icke afdunstar så fort, som om 
jordytan låge mera [ökande gradering] hoppackad och hvarigenom 

                                                      
217 I vissa fall kan man peka på en funktionell parallellitet med vissa typer av modalitet. Det 
gäller t.ex. wigtigt i ”Wigtigt är, att icke wattna för litet för hwarje gång, …” som kan para-
fraseras med modalisering (”Man måste undvika att vattna för lite …” e.d.). 
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fuktigheten i densamma bättre [uppsk: värdesättning] bibehålles. 
[heterogloss: förkunnande] Således förtjenar [+bedömn: sanktion] 
luckring af jordytan, emellan alla växter, som stå så glest, att ett dylikt 
arbete kan verkställas, på det högsta [ökande gradering] att förordas 
[+uppsk: värdesättning] [heterogloss: förkunnande:] och förf. kan på 
grund af egen erfarenhet försäkra, att jordens uttorkning derigenom 
förhindras i hög grad [ökande gradering]. Luckringen sker helt [minsk-
ande gradering] grundt med spadar eller hackor, och tillses att hvarje 
fläck af [ökande gradering] den luckrade ytan är täckt med löshackad och 
söndersmulad jord, emedan det är den lösa, söndersmulade jorden, som 
skyddar den undre mot uttorkning. 
   [heterogloss: förkunnande & förnekande:] Vid all vattning gäller såsom 
en oeftergiflig [ökande gradering] regel – vare sig växten som vattnas 
står på kalljord eller i kruka – att vattningen icke får upprepas oftare, än 
att jorden hinner uttorka till en viss grad – [heterogloss: förnekande] men 
hon bör derföre icke heller få bli för torr – emellan hvarje vattning. 
(Lindgren m.fl. 1872–84:II:70–71) 

Förkunnandena görs metatextuellt, t.ex. ”och likväl förhåller det sig alldeles 
tvärtom”, ”Förklaringen härtill är, att …”, ”och ”förf. kan på grund af egen 
erfarenhet försäkra, att …”, ”Vid all vattning gäller såsom en oeftergiflig 
regel – …”, ”förtjenar … på det högsta att förordas …”. Förkunnandet 
understryks genom ökande gradering (”alldeles tvärtom”, ”förf. kan … för-
säkra”, ”oeftergiflig regel”, ”förtjenar på det högsta”), och även i övrigt 
används ökande gradering för att öka investeringen i det sagda, och därmed 
understryka författarens auktoritet (helt, hvarje fläck af). Denna mer ut-
byggda auktoritetskonstruktion och understrykandena av kunskapskällan 
erbjuder delvis en annorlunda läsarroll i Lindgren m.fl. 1872–84 än i de 
andra böckerna, genom att läsaren här framstår som mer kunskapskritisk. 
Detta mönster finns för övrigt i förhållandevis många avsnitt i boken. Man 
kan säga att fler områden framstår som problematiska i denna bok. 

Även i Trädgården som hobby 1953 framstår vattning som ett proble-
matiskt område. Attitydmönstren i inledningen till avsnittet, där bedömning 
spelar en viktig roll, har visats och diskuterats i 7.2.3.3 ovan. Även i Berg-
lund 1996 finns mönstret bedömning i avsnittet om vattning, liksom även 
uppskattning. Flera exempel därifrån har diskuterats i 7.2.3.2. 

7.3.1.4 En inkännande variant i Berglund 1996 
I Berglund 1996 finns ännu en variant av det praktiskt orienterade tonläget. 
Det är knutet till den användning av attityd som i 7.2.3 beskrevs som inkän-
nande, men som också har ett slags närmast argumenterande funktion. 
Utmärkande är att attityd här speglar, erkänner eller föregriper en odlares 
direkta upplevelse och därmed så att säga föregriper invändningar. Detta 
mönster är inte strikt knutet till någon viss typ av attityd, utan såväl affekt 
som bedömning eller uppskattning (av de typer som hör samman med en 
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reaktion, främst kvalitet) kan användas. Gemensamt är att läsaren erbjuds att 
identifiera sig med upplevaren. Så är det i följande exempel, som beskriver 
förhållningssätt till beskärning av fruktträd och där upplevaren är man:218 

(68) BESKÄRNING AV FRUKTTRÄD 
Nyplanterade fruktträd, särskilt äpple- och päronträd, måste beskäras 
för att blomma och ge frukt. De är så förädlade att de inte längre klarar 
sig själva. Det går att lära sig att beskära sina fruktträd även om man 
inte tror det när man står där på vårvintern med bruksanvisningen i ena 
handen och sågen i den andra och trädet inte alls ser ut som i boken. 
För att kunna skära rätt måste man förstå sitt träd och inse hur trädet 
kommer att svara på olika åtgärder. […] (Berglund 1996:449) 

Här speglas en beskärares erfarenhet av svårigheten med att följa skrivna in-
struktioner. Sett i termer av attityd är det snarast en form av implicit affekt 
som framkallas genom en återgiven situation där en känsla av frustration är 
uppenbar. 

Mycket explicit negativ uppskattning som följs av positiv attityd finns i 
en beskrivning av hur man anlägger en djupsäng: 

(69) Anlägga en djupsäng 
En djupsäng kan anläggas när som helst på året när jorden går att 
bearbeta. Det är ett tidsödande och ganska tungt arbete. Räkna med att 
det tar en timme att färdigställa 1–2 m djupsäng. Men om själva 
anläggandet är jobbigt så har man igen det genom att det är lätt att gräva 
nästa gång. Tänk bara på att aldrig gå på djupsängen. (Berglund 
1996:393) 

Negativ uppskattning (att det tar lång tid och är arbetsamt) ställs mot en 
positiv uppskattning av följden (”det är lätt att gräva nästa gång”). 

I ett tredje exempel, som beskriver den ganska komplicerade ympnings-
proceduren är värderingen mer dubbeltydig. Avslutningen av beskrivningen 
lyder: 

(70) Gör sedan så här: Skär med en mycket vass kniv ett cirka fem centimeter 
långt snitt i barken in till det ljusa kambiumskiktet. […] 
   Vik ihop flikarna om ympen[.] Den nedersta knoppen ska sticka ut som 
huvudet på ett lindebarn. Bind om ordentligt med bast och måla på med 
ympvax eller balsam så att paketet blir lufttätt (bild 3). Sätt också lite 
ympvax eller balsam på grenens snittyta och på den lilla bara ytan överst 
på ympkvisten. 
   Om ympkvisten börjar växa har man lyckats. 
   Bandaget av bastsnöre kommer att skära in i barken när kvisten växer 
och måste därför ses efter och skäras upp. 

                                                      
218 I detta exempel förekommer även andra typer av attityd, som inte har markerats. – Detta 
stycke föregriper det uppslag med personligt hållen reflektion om beskärning av träd som ana-
lyserades i 5.2.4.6, och som har starka inslag av attityd av likartat slag. 
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   Det tar ett par år innan den inympade sorten bär frukt. Då känner man 
sig mycket duktig – det är säkert. (Berglund 1996:457) 

Här är det alltså frågan om en explicit positiv bedömning (social rättfärdig-
het), med ökande gradering: ”mycket duktig”. Det utgör ett slags erkännande 
av den insats av arbete och väntan som ligger bakom resultatet, att den 
ympade grenen bär frukt – för upplevelsen av duktighet krävs en prestation. 
Värderingen blir alltså dubbel, å ena sidan en explicit positiv bedömning av 
den som utför prestationen, å andra en implicit negativ uppskattning av 
själva arbetsprocessen – det är arbetsamt. 

Denna inkännande författarröst förutsätter en läsare som identifierar sig 
med framställningen. 

7.3.2 Det estetiska 
Estetiska beskrivningar är förknippade med ett något annorlunda tonläge, 
även om dragen i den evaluativa konfigurationen är så lika att man fortfar-
ande bör kunna tala om i grunden samma expertröst. I praktiken kan ton-
lägena också blandas när det praktiska och det estetiska möts. De bör alltså 
ses som olika sidor av samma sak. Beskrivet som en evaluativ konfiguration 
utmärks det estetiska tonläget i jämförelse med det praktiska framför allt av 
andra mönster knutna till attityd och bildval. 

7.3.2.1 Generellt mönster 
Det finns dock påtagliga skillnader mellan böckerna. En grundläggande be-
skrivning som sammanfattar variationen kan emellertid göras:219 

− Uppskattande positiv attityd används, särskilt av typerna kvalitet, balans 
och påverkan (den sistnämnda främst i Berglund 1996 där ibland även 
affekt används). 

− Uppskattande positiv attityd av typen värdesättning används. 
− Ökande gradering förstärker ibland attityd. 

Detta gäller för alla böckerna utom Rålamb 1690. Där är detta tonläge över 
huvud taget inte är aktuellt, och det jag här menar med det estetiska, beskriv-
ning av prydnadsväxter och anläggningar, saknas. T.ex. beskrivs över huvud 
taget inte utseendet på prydnadsväxter språkligt. Även växtbilderna ansluter 
snarare till en teknologisk kodningsorientering.220 

                                                      
219 De dialogiska mönstren är i princip desamma som för det praktiska tonläget och upprepas 
därför inte. 
220 Ett av få undantag är beskrivningen av krokusen (”Crocus Sativus, Saffran”): ”deße Blom-
mor äro Purpur, Viol-blå/ medh gula skefler” (Rålamb 1690:62) (där skefler torde syfta på 
pistillerna; jfr SAOB, uppslagsord skevla). 
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Till listan ovan kan man lägga till några resurser som gäller för vissa av 
böckerna: 

− Implicit attityd har i beskrivningar av prydnadsväxter en viktig roll i 
samverkan med explicit attityd (i Lindgren m.fl. 1872–84 och Berglund 
1996). 

− Bilderna är naturalistiska eller har dragning mot sinnlig kodningsorienter-
ing (gäller Lindgren m.fl. 1872–84, vissa bilder i Trädgården som hobby 
1953 och Berglund 1996). 

Gemensamt för detta tonläge är att det framställer avsändaren som en estet-
isk expert som uttrycker sina värderingar och erbjuder förhållningssätt, 
ibland snarast i form av ett slags normspridning. Det förutsätter att läsaren 
accepterar denna auktoritet, och förhåller sig solidariskt till de värderingar 
som framförs genom att acceptera deras relevans. I Lindgren m.fl. 1872–84 
och i Berglund 1996 har den implicita attityden i samband med det estetiska 
en särskilt intressant roll. Eftersom det krävs en viss hållning för att denna 
implicita attityd skall realiseras framstår det som att läsaren själv inom en 
viss ram kan välja läsarposition och därmed välja att ta fasta på eller inte ta 
fasta på värderingen. Det skapar ett val mellan ett sak- eller upplevelseorien-
terat förhållningssätt. 

Bilder knutna till det estetiska finns endast i Lindgren m.fl. 1872–84 
(enstaka bilder), Trädgården som hobby 1953 (anläggningsbilder som de i 
bild 3–4 i bilaga 3) och Berglund 1996, och de skiljer sig alltså delvis mellan 
de olika böckerna.221 Vanligt är att de ansluter till en naturalistisk kodnings-
orientering, men kan ha modalitetsvärden som gör att de närmar sig det 
sinnliga (jfr om gränsdragningen mellan dessa 7.2.4). Ett flertal av dessa 
bilder analyserades i 7.2.4. 

7.3.2.2 Mönster i Jörlin 1784–94, Eneroth 1857 och Trädgården 
som hobby 1953 
Språkligt följer Jörlin 1784–94, Eneroth 1857 och Trädgården som hobby 
1953 ett gemensamt mönster. I Jörlin 1784–94 finns utseendebeskrivningar 
av växter där ibland även estetiska värderingar görs. I Eneroth 1857 avhand-
las enskilda blomsterväxter endast i en tabell utan några estetiska värder-
ingar, men här finns kortfattade beskrivningar av rabatter. I Trädgården som 
hobby 1953 beskrivs blomsterväxterna huvudsakligen i en tabellartad upp-
ställning (jfr den som avbildas i figur 7). Även där förekommer estetiska 
värderingar. Här ges några exempel ur de tre böckerna: 

                                                      
221 I Rålamb 1690 och Trädgården som hobby 1953 finns också bilder av prydnadsväxter (ut-
formade på samma sätt som bilderna av köksväxter), men dessa hör snarast till de sakliga 
bilderna (se 7.2.4). 
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(71) Stock-rosor, Alcea rosea, ger af alla den största prydnad [+uppsk: 
kvalitet] i en trägård, och prunkar [+uppsk: påverkan] til sena hösten med 
sina röda, gula och hwita blommor. (Jörlin 1784–94:III:8) 

(72) Den som har förråd på tjere-fulla bräder, at sätta ned på kant och 
innesluta sängarna, eller på skog, med stockar, han får det wackraste 
[+uppsk: kvalitet] Blomsterqwarter för utsigten, och lättaste at sköta 
[+uppsk: värdesättning], samt waraktigaste [+uppsk: värdesättning]. 
(Jörlin 1784–94:III:13) 

(73) Planterar eller sår man hwarje sort i en särskild rad på listen, så randar 
man dem efter färgerna. Wackrast [+uppsk: kvalitet] är då, att någon rad 
med ljusa blommor kommer emellan ett par rader med mörkare. (Eneroth 
1857:45–46) 

(74) Elegant formade [+uppsk: balans] blommor med smala rullade blomblad 
(Trädgården som hobby 1953:61) 

(75) Vacker, [+uppsk: kvalitet] doftande [+uppsk: kvalitet] snittblomma 
(Trädgården som hobby 1953:61) 

Vanligt är att det rör sig om positiv uppskattning, oftast kvalitet, men även 
påverkan och balans förekommer, liksom även värdesättning. Det anges inte 
vem som är upplevare. Därmed framställs värderingen som potentiellt delad 
mellan författaren och mottagaren, och funktionen blir ett erbjudande att dela 
värderingen, i praktiken ett slags estetisk normspridning. I flera exempel 
finns ökande gradering vid uppskattningen, t.ex. superlativerna i exempel 
(72) och (73), vilket förstärker detta. Det är inte särskilt tätt mellan värder-
ingarna, och de realiseras explicit. 

Även negativ uppskattning kan förekomma när det handlar om ett sämre 
alternativ:222 

(76) En linea med Lavendel utomkring eller wid yttersta kanten af hela 
Blomsterqwarteret är både wacker [+uppsk: kvalitet] och tilräckelig 
[+uppsk: värdesättning]. Buxbom fordrar mera skötsel, och hwar han dör 
ut i linien, står han otäck som röda räfwar [–uppsk: kvalitet]. (Jörlin 
1784–94:III:4–5) 

Den läsarroll som aktualiseras av detta tonläge liknar den som aktualiseras 
av det praktiska. Författarrösten framstår som en estetisk auktoritet och 
läsaren framstår som någon som beredd att acceptera de estetiska normerna. 
Det förhållningssätt som blir naturligt är sakorienterat, även om det handlar 
om estetiska val. 

De svartvita bilderna i Trädgården som hobby 1953 (se bild 6–7 i bilaga 
3) kan anslutas till detta mönster, men knappast färgbilderna som snarare 
aktualiserar en upplevelseorientering, en läsning som tar fasta på hur det är 
att uppleva den återgivna miljön. 
                                                      
222 Otäck betyder här ’ful’, ’frånstötande’, ’anskrämlig’ (betydelse 2a i SAOB, otäck). 
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7.3.2.3 Mönster i Lindgren m.fl. 1872–84 och Berglund 1996 
Det språkliga grundmönstret är likartat i Lindgren m.fl. 1872–84, även om 
värderingarna är tätare och det även kan förekomma implicita värderingar. I 
denna bok finns en skillnad mellan avsnitt om prydnadsväxter och anlägg-
ningar. När det handlar om anläggningar förekommer det både positiva och 
negativa värderingar som visar vad som bör anses fult och vackert, mycket i 
likhet med mönstren i Jörlin 1784–94 och Eneroth 1857. I Berglund 1996 
finns däremot ingen nämnvärd skillnad i fråga om värderingar mellan avsnitt 
om prydnadsväxter och anläggningar. Ett exempel på hur anläggningar 
beskrivs där är följande bildtext om markbeläggning: 

(77) En liten trädgård eller ett rum i trädgården kan få ett oregelbundet 
tegelgolv där grönskan vandrar i tjocka stråk utmed kanterna. Kanske en 
ö i mitten ger skugga åt en del av rummet, medan terrakottakrukor skapar 
enhet [+uppsk: balans], samtidigt som de stramar upp ytans fria 
murform. 
   På många sätt är detta den perfekta [+uppsk: kvalitet], nästan arbetsfria 
[+uppsk: värdesättning] lösningen för terrassen, den lilla 
radhusträdgården eller för den som koncentrerat vill samla en speciell 
sorts växter i ett trädgårdsrum. Växtligheten är så tät att ogräs knappt får 
plats. Golvet fordrar inte heller mycket underhåll [+uppsk: 
värdesättning]. Tvärtom, ett äldre tegelgolv blir bara vackrare [+uppsk: 
kvalitet] med åren. (Berglund 1996:26) 

Här finns explicit positiv uppskattning av typerna kvalitet och balans (”skap-
ar enhet”, ”perfekta”, ”vackrare”), men också möjliga implicita värdering-
arna i ”vandrar i tjocka stråk” och ”stramar upp ytans fria murform” – de är 
knutna till ett estetiskt ideal om oregelbundenhet och lummighet. Samtidigt 
är det möjligt att läsa detta mer neutralt, som en beskrivning. I stycket finns 
också explicit värdesättning knuten till det praktiska (”nästan arbetsfria”, 
”fordrar inte … mycket underhåll”). Här är den normativa dimensionen 
svag. I stället kan man se ett spel mellan det implicita och explicita, där det 
implicita snarast är möjligt att tolka på olika sätt beroende på läsarposition, 
läsmål, intressen och smak. 

Mönstret är detsamma, med samma spel mellan det explicita och det im-
plicita, i beskrivningar av prydnadsväxter i boken, och också detsamma i be-
skrivningarna av prydnadsväxter i Lindgren m.fl. 1872–84. Som exempel på 
detta väljer jag några avsnitt om olika tulpansorter ur de båda böckerna (var-
av det första redan har återgetts i 7.2.2): 

(78) De vanliga kännetecknen på en god [+uppsk: värdesättning], sen 
tulipansort äro: ett starkt, alldeles rakt [+uppsk: balans] och minst 2 fot 
högt blomskaft, en stor, vackert [+uppsk: kvalitet], klocklikt formad 
[+uppsk: balans] blomma, hvars 6 kalkblad ej få vara det minsta urnupna 
eller naggade [–uppsk: balans], utan fullkomligt helbräddade [+uppsk: 
balans] och i öfre kanten trubbigt afrundade, en ren, hvit eller gul 
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grundfärg samt regelbundna [+uppsk: balans], skarpt begränsade 
teckningar. (Lindgren m.fl. 1872–84:VI:241) 

(79)    T. Clusiana DC.      s. Europa. En liten men nätt [+uppsk: kvalitet] 
tulipanart, som, då den odlas på kalljord, fordrar betäckning mot frost. 
Blommorna äro små men täcka [+uppsk: kvalitet]; de yttre kalkbladen 
äro något större än de inre, genomskinligt hvita med rosenrödt [+uppsk: 
balans]; de inre alldeles hvita, med purpurröd fläck vid basen [+uppsk: 
balans]. Blommar om våren. (Lindgren m.fl. 1872–84:VI:242) 

(80) Tidiga enkla tulpaner  
Blommar i april–maj och är ungefär trettio centimeter höga. Blomkalken 
är oftast vackert rundad [+uppsk: balans] och förhållandevis stor 
[+uppsk: balans]. Dit hör bland andra klassiker som den rent vita ’DIANA’ 
från 1909, den lysande kardinalröda ’COULEUR CARDINAL’ från 1845 och 
den orangegula ’GENERAL DE WET’ från början av 1900-talet. […] 
 

Triumph-tulpaner  
En korsning mellan enkla tidiga tulpaner och sena högbenta Darwin-
tulpaner. Blomman är enkel och stjälken ungefär fyrtio centimeter hög. 
De blommar under första hälften av maj och är ofta mycket tilltalande 
[+uppsk: påverkan] med lagom stor, fint rundad [+uppsk: balans] 
blomma och starka, inte för höga [+uppsk: värdesättning] stjälkar. 
’ATTILA’ har välformad [+uppsk: balans] purpurviolett blomma, medan 
den moderna ’NEW DESIGN’ har rosa blommor med aprikosfärgade 
strimmor och därtill en rosa kant på bladen. (Berglund 1996:163) 

Det utmärkande är uppskattning av typerna påverkan, kvalitet och balans. I 
Lindgren m.fl. 1872–84 är även värdesättning vanlig. Särskilt de båda första 
typerna, påverkan och kvalitet, ligger betydelsemässigt nära affekt genom att 
de tar fasta på en upplevares reaktion. Starkast är detta för påverkan (t.ex. 
tilltalande) i exemplet från Berglund 1996. Typen påverkan förekommer 
främst i Berglund 1996. 

Möjlig implicerad uppskattning är understruken med brutna streck i 
exemplen. I stycket om Tulipa Clusiana från Lindgren m.fl. 1872–84 realise-
ras t.ex. positiv uppskattning explicit av nätt och täcka.223 Samtidigt kan 
stycket läsas så att implicita värderingar framträder. Den detaljerade och 
konkreta beskrivningen av blommans uppbyggnad och färg kan då implicera 
en positiv estetisk värdering.224 De två styckena om tidiga enkla tulpaner re-
spektive triumph-tulpaner från Berglund 1996 ser ut på motsvarande sätt, 
men här är den positiva uppskattningen ytterligare något starkare, och upp-

                                                      
223 Möjligen skulle man också i sammanhanget kunna läsa liten respektive små (om blom-
morna) som negativ uppskattning. 
224 Denna beskrivning skall också läsas mot bakgrund av andra värderingar (av andra tulpan-
sorter) som har gjorts tidigare i tulpanavsnittet. Bl.a. har färgteckningen värderats: ”Ju finare 
och mera regelbundna dessa teckningar äro, dess större värde har sorten för kännare.” Det har 
också varnats för att tulpanerna måste behandlas på rätt sätt eftersom de annars ”förlora sina 
vackra färgteckningar och slutligen urarta till enfärgade, simpla sorter”. 
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skattning även av typen påverkan används alltså. Explicit positiv uppskatt-
ning är spridd över styckena (”vackert rundad”, ”ofta mycket tilltalande”, 
”lagom stor, fint rundad blomma”, ”välformad”), men vid sidan av detta 
finns också ett antal beskrivningar som kan läsas som implicit uppskattning, 
främst beskrivningarna av färg och färgteckning. I fråga om ”lysande kardi-
nalröda” gör den förstärkande graderingen (lysande) (och kanske även pre-
ciseringen av den röda nyansen till kardinalröd) att en läsning som positiv 
uppskattning blir möjlig. När det gäller enkel (”Blomman är enkel”) är det 
kanske en smakfråga om det tolkas som ett rent konstaterande eller en värd-
ering – positiv eller negativ beroende på om man föredrar enkla eller fyllda. 
(I andra stycken ges positiv uppskattning om både enkla och fyllda tulpan-
slag.) Beskrivningen av storleken (och stjälkens styrka) kan läsas som 
implicita värderingar av fler typer, både utifrån vilket estetiskt intryck tul-
paner av en viss höjd ger (då snarast balans), och utifrån den praktiska risken 
att de bryts av regn (värdesättning). 

I både Lindgren m.fl. 1872–84 och Berglund 1996 är det alltså ofta svårt 
att dra gränsen mellan vad som utgör uppskattning och vad som utgör mer 
neutral beskrivning. Den explicita markeringen av attityd är förhållandevis 
gles i den meningen att framställningen inte alls är mättad. De explicita 
markeringarna av (positiv) uppskattning är dock tillräckligt täta för att det 
prosodiskt skall upprättas en positiv, entusiastisk grundton, och möjliggöra 
att även andra delar av beskrivningarna kan läsas så att de framkallar upp-
skattning. Här kan olika läsarpositioner ge olika tolkningar. En läsning ori-
enterad mot känslor och sinnlig upplevelse framkallar mer attityd än en sak-
orienterad läsning. Spelet mellan det explicita och det implicita möjliggör 
båda läsningarna. 

En skillnad mellan Lindgren m.fl. 1872–84 och Berglund 1996 är att atti-
tyd av typen värdesättning som beskriver prydnadsväxterna snarare som pro-
dukter än objekt för upplevelse är vanlig i vissa partier Lindgren m.fl. 1872–
84 medan attityd av typen påverkan, som ligger nära affekt, är vanligare i 
Berglund 1996. I Berglund 1996 kan även ren affekt förekomma i beskriv-
ningar av växter eller inramningar till beskrivningar av växter (se exempel i 
7.2.3.1). Detta mönster pekar då i riktning mot en snarast upplevelse-
orienterad läsarroll, en läsare som delar en upplevelse snarare än söker fakta 
– det är samma dubbelhet som i fråga om det ”inkännande” praktiska 
tonläget. Någon motsvarighet till detta finns inte i Lindgren m.fl. 1872–84. 

Den kategori av bilder i Berglund 1996 som närmar sig en sinnlig kod-
ningsorientering (se 7.2.4) passar alltså på flera sätt väl in i det estetiska ton-
läget såsom det tar sig uttryck i denna bok, se t.ex. bilderna av tulpaner i bild 
8 i bilaga 3. Parallelliteten mellan det visuella och det språkliga i Berglund 
1996 förstärks om man ser på ett helt uppslag som en multimodal enhet. Här 
förekommer det ofta att bilder förenas med värderande bildtext. Som exem-
pel tas det redan tidigare diskuterade uppslaget om pioner som visas i bild 16 
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i bilaga 3. Till bilden av pionbuketten (närbild i bild 18) hör följande bild-
text: 

(81) En bukett luktpioner i uthusfönstret. Pioner är underbara snittblommor 
och de håller sig länge. Ofta finns en knopp bredvid huvudblomman. Om 
man har tur slår också den ut. (Berglund 1996:72) 

I bildtexten till bilden av pionbuketten är det frågan om positiv uppskattning, 
framför allt genom underbara (med ökad gradering gjord genom det lexikala 
valet) som etablerar attityden och ”de håller sig länge” kan läsas som en 
implicit realiserad positiv uppskattning (värdesättning). 

Alla bilder som närmar sig en sinnlig kodningsorientering i Berglund 
1996 har inte motsvarande bildtexter med starkt positiv attityd, men många 
har det, särskilt de som – i likhet med den bild som diskuterats här – har en 
mer framskjuten roll på en sida eller ett uppslag. Ofta fungerar dessa bild-
texter så att de erbjuder en attityd som kan associeras med bilden, och denna 
attityd tillsammans med den hållning som bilden öppnar för kan generalis-
eras till andra bilder (och över huvud taget övrig framställning) i anslutning 
till bilden. Den större bilden kan så att säga sätta tonen och projicera en viss 
känslohållning på övrig framställning. Hur detta realiseras är dock avhängigt 
av läsordningen, som här inte är styrd (jfr 6.3.2.3). 

Denna kategori av bilder kan dock inte bara knytas till det estetiska. Flera 
av bilderna på uppslaget om beskärning i bild 19 i bilaga 3 har redan disku-
terats, men kompositionen och uppgiftsfördelningen mellan bilderna är i sig 
också intressant. De sakligt motiverade (illustrerande) bilderna är mindre, 
svartvita och teknologiska, medan bilden av det blommande äppleträdet (bild 
20), som är mer allmänt anknuten, är större. På detta uppslag förenas alltså 
de båda huvudkategorierna av bilder: de sakliga och de naturalistiska. Funk-
tionsuppdelningen är tydlig: den mer detaljerade informationen om vad som 
skiljer olika typer av skott och knoppar åt ges i en svartvit teckning som gör 
det möjligt att framhäva de åtskiljande elementen i mer renodlad form (figur 
36), och de kontrasterande bilderna av ett träd före och efter beskärning visas 
på samma sätt (figur 35). Fotografiet av trädet (bild 20) visar i stället ett 
idealträd. Det beskriver dock inte idealträdet som struktur, t.ex. med en viss 
uppbyggnad av grentyper (vilket snarare hade avbildats i en svartvit 
teckning). I stället visas de som en del av en estetisk och konceptuell helhet 
som betraktaren erbjuds att symboliskt och känslomässigt sätta sig själv i 
relation till. För detta syfte är det naturligt att använda ett fotografi snarare 
än en svartvit teckning eftersom fotografiet kan återge trädet i en kontext och 
också antyda en mängd konkreta detaljer i färg. Därmed framställs det som 
verkligt i en vardaglig värld. Det förstärks av bildtexten: 

(82) Ett uppvuxet äppleträd är en gåva att vara rädd om. Skörden betyder inte 
allt – skönheten är lika viktig. Unga träd måste formas efter ett bestämt 
schema, men ett gammalt träd behöver bara hjälpas på traven för att 
dess vackraste jag ska framkallas. (Berglund 1996:450) 
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Bildtexten och hela uppslaget innebär snarast ett möte mellan det praktiska 
och det estetiska tonläget. Sådana möten är vanliga i Berglund 1996. Upp-
delningen i tonlägen förefaller därför egentligen vara mindre relevant för 
denna bok. 

7.4 Diskussion och jämförelse 
Resultatet visar sammanfattningsvis att modelläsaren har en accepterande 
läsarroll, och relationen mellan läsare och författare framstår som självklart 
solidarisk, även om vissa områden framställs som mer problematiska. Detta 
är gemensamt för alla sex böckerna, och kan knytas till en viss, grundlägg-
ande författarröst som närmast framställs som en allvetande kunskapsaukto-
ritet. En av böckerna, Lindgren m.fl. 1872–84, avviker i viss mån i fråga om 
dialogicitet. Mönstret gör att läsaren där ges en något mer kunskapskritisk 
roll. Däremot blir olika förhållningssätt till texten möjliga för modelläsaren. 
En sakorientering – intresse för fakta och fokus på textens innehåll – fram-
står som det grundläggande, vilket är naturligt i handbokstext. Ett sådant för-
hållningssätt är också det enda som görs naturligt i de tre äldsta böckerna, 
Rålamb 1690, Jörlin 1784–86 och Eneroth 1857. I de tre andra är detta också 
grundläggande, men parallellt görs också ett förhållningssätt mer orienterat 
mot estetisk eller känslomässig upplevelse naturligt. I Lindgren m.fl. 1872–
84 handlar det om avsnitt om prydnadsodling där läsaren genom spelet 
mellan explicit och implicit attityd inbjuds att välja mellan en mer sakorien-
terad och en mer estetiskt orienterad läsning. I Trädgården som hobby 1953 
rör det sig om ett särskilt bildmaterial (färgbilder) som aktualiserar en 
känsloorienterad betraktarposition. I Berglund 1996 finns både avsnitt där 
läsaren kan välja mellan sakorienterad och estetiskt orienterad läsning, och 
bildmaterial som erbjuder en mer känsloorienterad betraktarposition. Här an-
vänds också attityd i en särskild, inkännande funktion, som gör att en läsares 
tänkta upplevelser av något speglas, snarast med en argumenterande funk-
tion. Det möjliggör också en närmast identifikatorisk läsning. I de äldre 
böckerna får man veta hur man gör, i Berglund 1996 även hur det känns. 
Texten fungerar inte längre bara som källa för fakta och estetiska normer 
utan även som inspirations- och bekräftelsekälla. (Jfr vidare om skillnaden 
mellan de olika böckerna i kapitel 8, där resultaten från alla tre delarna av 
undersökningen summeras.) 

Det är intressant att iaktta den konstans i fråga om författarrollen som 
finns. Författaren uttalar sig som självklar och oifrågasatt expert och utan att 
behöva underbygga eller manifestera sin auktoritet. Det har paralleller i de 
husliga handböcker som Mårdsjö (1998) undersöker. Själva anvisningarna 
där karakteriseras i de flesta fall av monologisk framställning, d.v.s. endast 
författarens röst framträder. Detta kan knappast vara oväntat i direkt hand-
lingsinriktad sakprosa – en läsare har så att säga redan genom att börja läsa 
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ingått kontrakt med författaren om att författaren har expertrollen och uttalar 
sig om fakta. Legitimt är att ge förklaringar och motiveringar, och i de fall 
det finns olika lösning kan dessa och deras för- och nackdelar beskrivas, men 
det vore omöjligt för författaren att (annat än i extrema fall) hävda personlig 
okunskap. Ett enstaka exempel finns på att författarrösten beskriver något 
som okänt (se 7.2.1.4), men detta framställs då närmast som en kollektiv 
okunskap, inte som författarens personliga okunskap. Att säga ”jag vet inte” 
förefaller över huvud taget vara omöjligt. Man kan för övrigt konstatera att 
detta ligger väl i linje med en traditionell kunskapsförmedlarroll på träd-
gårdsområdet, där ett mästar-lärlingssystem var den huvudsakliga utbild-
ningen fram till 1800-talet och där även senare expertrollen varit stark. 

Emellertid framstår denna starka auktoritet knuten till författarens sjäv-
klara sakkunskap som mindre naturgiven om man jämför med de mer över-
gripande resultaten av Mårdsjös (1996, 1998) undersökning av husliga hand-
böcker (några resultat sammanfattades i 2.2.1).225 Den förändring i fråga om 
auktoritetsbasen som hon beskriver är knappast någon klar parallell. Hon 
beskriver auktoritetskällan under 1700-talet som enskilda, kunniga personer 
– en rådgivande svärmoder eller husmor/husfrun under mitten av 1700-talet, 
vilket i och för sig stämmer väl med grundmönstret i trädgårdshandböckerna. 
Under 1800-talet betonas i stället gemensamma kunskaper, vetenskap eller 
den äldre generationen som auktoritet. Detta saknar tydliga paralleller i mitt 
material.226 Omkring 1900 är det enligt Mårdsjö institutionerna (de husliga 
utbildningarna och vetenskapliga institutionerna) som utgör grunden, och i 
mitten av 1900-talet är det de stora organisationerna (KF, Ica). Även till 
detta saknas paralleller i trädgårdshandböckerna. I stället är det genom-
gående personlig kunnighet som grunden, ibland (Lindgren m.fl. 1872–84 
och i viss mån Jörlin 1784–94) med visst understöd av andra auktoriteter och 
med mer eller mindre uttalad grund i egen erfarenhet. 

Inte heller Wendts (1998) studie av soldathandböcker från perioden 
1769–1994 (se 2.2.1) visar någon riktig parallell. Wendt urskiljer att böck-
erna efter hand blir mindre föreskrivande och i stället dels instruerande, dels 
sakredovisande (1998:106) vilket han knyter till försvarsmaktens demokra-
tisering. Någon motsvarande förskjutning går det dock knappast att tala om i 
de handböcker jag har undersökt. 

Det kan avslutningsvis vara på plats att kort diskutera de sex undersökta 
böckernas representativitet. De övriga 26 böckerna i undersökningen har 
visserligen inte undersökts systematiskt, men det är ändå enkelt att göra 
vissa iakttagelser. Tonläget, där författarrösten framträder som en stark kun-

                                                      
225 Förorden till trädgårdshandböckerna är ibland mer präglade av ideologiska värderingar (jfr 
även forskningen som refererades i 2.3.2). De har här inte undersökts systematiskt, men visar 
dock ändå inte på någon entydig parallellitet med Mårdsjös resultat. 
226 Jörlin 1784–94 grundar sig dock enligt förorden på tidigare källor, inklusive vetenskapliga 
sådana. I själva framställningen åberopas de dock förhållandevis sparsamt (jfr 7.2.1.6 för ett 
exempel). 
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skapsauktoritet, förefaller vara ganska universellt. Den evaluerande konfigu-
ration knuten till det praktiska (se 7.3.1) tycks alltså vara generellt giltig. 
Man kan dock notera att den typ av mer kunskapskritisk läsare som Lindgren 
m.fl. 1872–84 förutsätter också är aktuell för Fleischer 1795, liksom för 
delar av Kammecker 1731 (se Nord ms där detta behandlas mer ingående).227  

Att Rålamb 1690 i så hög grad saknar estetiska värderingar är ett indivi-
duellt särdrag; en blick på dess föregångare Mollet 1651 och efterföljare 
Ahlich 1722 visar att även här är vissa estetiska värderingar relevanta. 
Berglund 1996 förefaller däremot mer tidstypisk även om mönstren i den är 
mer uttalade än i andra samtida böcker. Dess evaluativa mönster kan delvis 
ses som ett uttryck för ett slags personlig stil (om än konsekvent genomfört i 
boken oavsett vem som författat ett enskilt kapitel). Martin & White 2005: 
164 talar bl.a. om vissa mönster som uttryck för ”the construction of autho-
rial personae”, och det kan vara en lämplig beskrivning här. Den har dock 
likheter med andra författares ”personliga” stil. T.ex. finns beröringspunkter 
med ett likartat personligt uttryckssätt i Robild 2005, även om den tar sig 
något annorlunda uttryckssätt. Bl.a. används i Robild 2005 heteroglosstypen 
attribuering på ett sätt som knyter utsagor till författarröstens egen subjekti-
vitet (språkligt markerade med jag tycker). Paralleller finns också i vissa 
avsnitt i Kvant & Palmstierna 2005 och Hansson & Hansson 2005. 

                                                      
227 I den sistnämnda understryks det dock i förordet att kunskapen inte är författarens egen. I 
slutet av 1900-talet och början av 2000-talet är det vanligt att författarna eller redaktörerna 
presenteras som journalister eller författare snarare än utbildade trädgårdsexperter. 
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8 Avslutande diskussion 

Avhandlingen utgör en fallstudie där 32 trädgårdshandböcker från en period 
som spänner över mer än 350 år har belysts ur olika vinklar. I detta sista 
kapitel är det dags att knyta samman de resultat som låter sig summeras och 
diskutera likheter och skillnader. Böckerna sätts in i ett texthistoriskt sam-
manhang, där texten som redskap och de semiotiska resurserna och deras 
förändring diskuteras. Till sist leder några teoretiska och metodiska reflek-
tioner fram till ett slutord. 

8.1 Trädgårdshandboken – en karakteristik 
Handboken som resurs – som den framträder i mitt material – kännetecknas 
på flera sätt av stabilitet i fråga om sina kärnegenskaper. Det går därför att ge 
en sammanhållen karakteristik utifrån resultaten. Med en stark förenkling, 
men ändå med visst fog, kan resultaten summeras i tre ord: handlingsinrikt-
ning, sökbarhet och sakorientering. Åtminstone handlingsinriktning och sak-
orientering torde beskriva kärnegenskaper i instruerande text (jfr Mårdsjö 
1992), och kan därmed sammanfatta handbokskomponenten i dessa mer eller 
mindre mångfasetterade texter. 

Det innebär dock inte att de 32 böckerna bildar en homogen grupp, eller 
att det inte syns några förändringar.228 Även om den övergripande iakttag-
elsen är att det råder en stark funktionell kontinuitet i fråga om kärnan, är det 
också tydligt att nya funktioner så att säga lagras på och att de yngre böck-
erna är mest heterogena. Det handlar främst om att nya delar och aspekter 
tillkommer (t.ex. sådant som trädgårdsreportage). Man kan säga att det till-
kommer sidofunktioner. Resultaten av de tre delarna av undersökningen kan 
summeras på följande sätt. 

Kunskapsorganisation. Den första delen av undersökningen tog fasta på 
dels de ämnesmässiga (tematiska) ingångar i texten som erbjuds, dels de 
texttypsmönster som bygger upp texten. Syftet var att visa vilka läsmål och 
vilka kunskapsintressen som framställs som naturliga utifrån textens utform-
ning. Hela böckerna har undersökts där det har varit möjligt, annars handlar 
det snarare om tematiskt valda utdrag ur dem. (I kapitel 7 presenterats fyra 
av dessa grupper.) Som möjliga ingångar i texten etableras genomgående 
                                                      
228 Här kommer jag att ta fasta på skillnader som kan knytas till systematiska olikheter, i 
någon mån till skillnad mellan böcker för olika målgrupper men främst skillnader mellan 
böcker från olika tider. Utöver detta har enskilda böcker särdrag som är nog så intressanta, 
men som snarare framstår som individuella oregelbundenheter inom en gemensam ram; jfr 
särskilt diskussionen i 5.3. 
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övergripande teman som har att göra med verksamheten. Både titlarna och 
rubrikerna är tematiska. Organisationen följer ofta växtslag. De tydliga 
tematiska ingångarna i texten gör att texterna blir anpassade för en sökande, 
handlingsinriktad läsning, t.ex. runt växtkategorier. Enstaka metatextuella 
kommentarer om kunskap förekommer. De berör svårigheter att förmedla 
och ta till sig kunskaper via skrift, och visar på en ambition att boken skall 
tillhandahålla sådana kunskaper. 

I fråga om naturligt läsmål finns det starka likheter mellan böckerna. 
Handlingsbeskrivningen (instruktionen) utgör ofta kärnan i en framställning, 
vilket gör att en typisk läsning framstår som klart praktikorienterad, även om 
framställningen ofta är systematiskt dubbeltydig så att den kan läsas både 
som en instruktion och en beskrivning. Det är naturligt att läsa både för att 
göra och för att orientera sig om hur man gör.229 Det orienterande och det 
systematiskt kunskapsuppbyggande blir mer centralt från 1800-talet. I flera 
av böckerna från senare år ser man också att vissa avsnitt (särskilt tydligt de 
avsnitt som jag kallar ”trädgårdsreportage”) gör en något annorlunda läsning 
naturlig; det handlar inte på samma sätt om att söka handfasta råd som om 
att söka ”inspiration” och bilda sin egen smak. Dessa avsnitt förefaller inte 
vara avsedda för någon särskilt specifik läsning. 

Materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg. Den andra delen av under-
sökningen tog fasta på de förutsättningar som materialiteten ger, om texten 
är sökbar och om texten gör en viss läsordning naturlig eller om läsord-
ningen är öppen. Syftet var att visa vilken användning texten som multi-
modal artefakt gynnar och framställer som naturlig genom sin utformning. 
Resultaten visar att materialitetens förutsättningar skiljer sig åt mycket 
mellan böckerna, men det är svårt att dra några entydiga slutsatser. Flera 
böcker från olika tider (t.ex. Mollet 1651, Lindgren m.fl. 1872–84 och flera 
av böckerna runt år 2000) har ett format som gör dem mindre hanterliga. 
Sökbarhet skapas genom sådana redskap som register och innehållsför-
teckning. Sökbarheten är generellt stor, i moderna böcker rent av mycket 
stor. 

Läsvägen är endast delvis styrd för de äldre böckerna, och mycket lite 
styrd i de yngre. Det finns en skillnad mellan textens övergripande nivå och 
den lokala nivån: redan från början är läsvägen på den övergripande nivån 
inte nämnvärt styrd, medan linjariteten på lokal nivå (kapitel, avsnitt) börjar 
brytas upp på allvar först vid mitten av 1900-talet. Vissa uppslag i böcker 
runt år 2000 erbjuder över huvud taget inte någon möjlig linjär läsväg genom 
texten, och samband mellan delarna skapas snarast av att de befinner sig på 
samma sida eller uppslag. 

Läsarroll. Den tredje delen av undersökningen tagit fasta på hur författar-
rösten framträder och hur texten erbjuder förhållningssätt i förhållande till 

                                                      
229 Robild 2005 avviker delvis genom en starkare tonvikt på det orienterande och relativt sett 
färre partier som kan läsas direkt handlingsinriktat (jfr 7.4). 



 
 

 

  236 

texten som källa och som text. Syftet var att visa vilken eller vilka läsarroller 
som erbjuds. Undersökningen har kretsat kring sex av böckerna. Resultaten 
visar att de sex böcker som har undersökts är ganska likartade i vissa 
avseenden, men inte i alla. Författarrösten har en självklar kunskapsauk-
toritet. En läsare solidarisk med författarrösten förutsätts, och läsaren för-
väntas vara accepterande och sakinriktad. En av böckerna (Lindgren m.fl. 
1872–84) förhåller sig dock till en något mer kunskapskritisk tänkt läsare.  

En sakorientering – intresse för fakta och fokus på textens innehåll – 
framstår som det grundläggande och är naturlig i de tre äldsta böckerna 
(Rålamb 1690, Jörlin 1784–86 och Eneroth 1857). I de tre andra är detta 
också grundläggande, men parallellt görs också ett förhållningssätt mer 
orienterat mot estetisk eller känslomässig upplevelse naturligt. I den yngsta 
(Berglund 1996) finns avsnitt där läsaren kan välja mellan sakorienterad och 
estetiskt orienterad läsning, och bildmaterial som ger en mer känsloorient-
erad betraktarposition. Det möjliggör också en närmast identifikatorisk läs-
ning. De äldre böckerna läser man för att få veta hur man gör, den yngsta 
även för att få veta hur det känns. Texten fungerar inte längre bara som källa 
för fakta och estetiska normer, utan även som inspirations- och bekräftelse-
källa. 

8.2 Handboken och verksamheten 
I inledningen (1.3) beskrev jag en rad förändringar som rör den skrivna text-
ens roll i samhället – vilken roll den spelat i olika sammanhang och hur den 
som medium påverkat sociala processer, inklusive hanteringen av kunskap. 
Här vill jag återknyta till dem för att diskutera avhandlingens resultat ur 
några olika vinklar: förändringar i texternas kontext, d.v.s. målgrupp och 
syfte, förändringar i den allmänna synen på kunskap, tendensen mot ett för-
skriftligande och förändrade läsarter. 

8.2.1 Breddade läsargrupper och specialisering 
Själva utbudet av böcker är i sig intressant. Melander & Josephson (2003) 
skriver att det är runt sekelskiftet 1900 som handbokslitteratur för bredare 
målgrupper slår igenom på allvar. Trädgårdshandböckerna förefaller alltså 
ligga steget före många andra typer av handböcker. Med titlar i tryck redan i 
mitten av 1600-talet har denna kategori böcker en ovanligt lång historia i 
Sverige, till och med längre än kokboken.230 Trädgårdshandböcker är också 
ett slags föregångare genom att det börjar ges ut handböcker vända till något 
enklare målgrupper redan under 1700-talet (Jörlin 1784–94 m.fl.) och genom 

                                                      
230 Den första tryckta kokboken kom 1650 (Jäderberg 1995), alltså sju år efter Een Nyy 
Träägårdz-Book 1643. 



 
 

 

  237

att det redan i mitten av 1800-talet finns folkliga böcker som faktiskt i någon 
mån når ut (Eneroth 1857).231 

Vad gäller den skrivna textens roll för kunskapsspridningen kan man 
alltså konstatera att trädgårdslitteraturen har fått allt vidare målgrupper över 
tid. Under 1600- och 1700-talen vänder man sig till privilegierade grupper, 
liksom till trädgårdsmästare och blivande trädgårdsmästare, och under 1800-
talet kompletteras detta med litteratur för allmogen. Under 1900-talet faller 
trädgårdsmästarna ifrån som avsedd mottagare, men i övrigt breddas mål-
gruppen: i dag vänder man sig till ”alla”. Detta är ett uttryck för en vidgning 
av textens roll. Den ses efter hand som funktionell för kunskapsspridning till 
fler och bredare grupper. Å andra sidan sker alltså också en insnävning 
genom att trädgårdsmästare, trädgårdsmästarelever och andra trädgårdspro-
fessionella utgör en av de centrala mottagargrupperna för många böcker 
fram till och med 1800-talet, medan 1900-talets böcker talar till icke-profes-
sionella (amatörer, hobbyodlare).232 Samma böcker och samma kunskaper är 
inte längre relevanta för amatörer och professionella utan det sker också en 
specialisering. Mest riktigt är det alltså att tala om en förskjutning av mål-
grupperna. 

Denna förändring av målgrupperna gör förhållandevis lite avtryck i böck-
erna såsom de framträder i min undersökning. Tvärtom finns det större lik-
heter än man kanske hade kunnat vänta mellan böcker som vänder sig till 
olika målgrupper. En skillnad är dock uppenbar. Böcker för allmogen och 
enklare målgrupper (Jörlin 1784–94, Eneroth 1857, Tamm 1889) är tunnare 
och har få eller inga bilder, medan böcker för andra grupper kan vara mycket 
omfattande och förhållandevis rikt illustrerade (Müller 1848–53, Lindgren 
m.fl. 1872–84). Detta rör sig nog i första hand om en mottagaranpassning i 
fråga om pris än något annat, och i många avseenden är skillnaden mellan 
böcker för olika målgrupper snarare en skillnad i kvantitet än i kvalitet 
genom att det är färre områden som berörs. Till det tunnare formatet hör 
dock också att de kortare böckerna blir mer renodlat handlingsinriktade (jfr 
bl.a. 5.2.2.1) och mindre inriktade på att ge orienterande bakgrundskun-
skaper.233 

                                                      
231 Det tycks dock stämma att antalet ökar runt 1900. Någon kvantitativ explosion är det dock 
inte frågan om. I Nord under utg. b redovisas kvantitativa data om utgivningen 1825–1899: 
under perioden 1825–1849 ges 38 titlar första gången ut, under perioden 1850–1874 ges 71 ut 
och under perioden 1875–1899 ges 120 ut. Siffrorna grundar sig dock på Halldors bibliografi 
(1935), som inte är fullständig. 
232 Ett undantag är Gréen 1969, som också är anpassad för trädgårdsskolor. 
233 En reservation är dock på sin plats då materialet i undersökningen kan vara för litet för att 
samband mellan målgrupp och böcker skall bli tydliga. I Nord under utg. b har jag utifrån ett 
större material från 1800-talets tredje fjärdedel visat att sättet att skriva till ”landtmän” vack-
lar, och att man inte alltid skriver på samma sätt som för mer etablerade mottagargrupper. 
Även det urval av exempel inom böckerna som jag har gjort i denna avhandling kan tänkas 
framhäva likheter snarare än skillnader. 



 
 

 

  238 

Inte heller har andra förändringar i böckernas inramning tydligt några 
direkta följder för deras utformning. T.ex. utgör mitten av 1700-talet på flera 
sätt en brytpunkt för förändringar som man hade kunnat vänta sig skulle 
återspeglas i böckerna. Det är bl.a. då som antalet yrkesverksamma träd-
gårdsmästare börjar öka, ett skråväsen börjar formera sig med en institu-
tionalisering av mästarsystemet och samtidigt också vetenskapens tillväxt 
och intresse för det hushållsekonomiskt nyttiga slår igenom på allvar. Detta 
leder till en mängd småskrifter och artiklar med nyttiga rön på trädgårds-
området, men inte någon entydig förändring av handbokslitteraturen.234 

8.2.2 Förskriftligande 
En aspekt av textlandskapets förändring rör hur skriften har påverkat kun-
skapen i vidaste mening. Man har bl.a. pekat på att den utvidgade använd-
ningen av skriven text påverkat skapandet och spridningen av kunskap, och 
att den skrivna texten ger andra möjligheter att lagra och sprida kunskaper 
(se 1.3.2). Det är lätt att allmänt sätta in resultaten av undersökningen i ett 
sådant sammanhang. Precis som utbudet av tryckta texter i stort växer över 
århundradena blir även utbudet inom trädgårdslitteraturen större. 

Man kan tala om ett ”förskriftligande” som tar sig uttryck på flera sätt. 
Redan när man försöker fånga praktiska trädgårdskunskaper i skrift har i 
någon mening ett förskriftligande skett. Böckerna är därför i sig ett uttryck 
för ett förskriftligande som process om man med detta menar framväxten av 
ett utpräglat skriftspråkssamhälle. De representerar då en förskjutning från 
personligt buren kunskap som sprids via muntlig, visuell och fysisk interak-
tion (t.ex. mellan mästare och lärling i en konkret arbetssituation) till dis-
tanserad och indirekt mediering där även erfarenhetskunskaper måste kläs i 
ord. Dock har nog handböckerna i praktiken under många perioder (och 
säkert ännu i dag) snarare fungerat som komplement än ersättning. Man kan 
t.ex. jämföra med det intertextualitetsförhållande mellan handböcker och 
examinationen i trädgårdsmästarnas skråorganisation under mitten av 1700-
talet som Ahrland (2005:211, 243) beskriver. Examinationen var upplagd på 
ett sätt som visar på stora likheter med vissa handböcker, vilket antyder både 
att handböcker användes som ett slags läroböcker och att de skrevs för att 
kunna användas som läroböcker.235 

Intressant är då att man även i handböckerna ibland aktualiserar problem 
med att klä vissa kunskaper i ord. I 5.2.4.1 rapporterade jag en rad kommen-
tarer om problemen med att i skrift beskriva hur man genomför beskärning. 

                                                      
234 Någon större precision för slutsatser ger dock inte mitt glesa material, men inte heller den 
granskning grundad på fler böcker som redovisas i Nord ms ger vid handen att mitten av 
1700-talet skulle vara någon brytpunkt. 
235 Det visar också ett att boklig kunskap ansågs som giltig kunskap; i mångt och mycket 
verkar det ha varit utantillkunskaper som förväntats av den hugade gesällen (jfr Ahrland 
2005:211). 



 
 

 

  239

Många av dessa går ut på att det är svårt eller omöjligt att med ord uttömm-
ande beskriva hur man gör. Dessa svårigheter framstår dock å andra sidan 
som ganska tidlösa och aktuella under både 1700-tal och 1900-tal. 

En påverkan på kunskapsformen som kan tillskrivas ett förskriftligande 
kan möjligen urskiljas i böcker från 1800-talets andra hälft. Det handlar om 
att en del av dem (liksom böcker från senare århundraden) möjliggör ett mer 
systematiskt kunskapsuppbyggande i flera steg (exemplifierat med framställ-
ningar om beskärning i 5.2.4). Äldre böcker, som Rålamb 1690, erbjuder i 
högre grad tumregler och listor för inlärning, medan yngre böcker oftare be-
skriver bakgrunder och erbjuder möjligheter att systematiskt bygga upp en 
förståelse (men ibland också tumregler). Det kan ses som ett allmänt tecken 
på en ambition till ett mer komplett kunskapsförmedlande via skrift. Det 
innebär också att skriftmediets möjligheter att öppna för läsningar och om-
läsningar med andra läsmål tas till vara. 

Säljö (2000) skriver om hur övergången till ett skriftspråkssamhälle har 
inneburit förändringar i synen på kunskap på så sätt att memoriserande och 
uppräknande har ersatts av kunskap som kretsar kring samband mellan orsak 
och verkan (se 1.3.3). Den större tonvikten på systematisk grundning av kun-
skaper tycks kunna passa in i ett sådant kunskapsskifte. Inget av dessa sätt 
att se på kunskap är dock egentligen någon bra beskrivning av det förhåll-
ningssätt som handböckerna speglar. De ligger alla någonstans mellan dessa 
ytterligheter och i många avseenden förändras detta alltså mycket lite. 

Den förändring som Säljö skisserar ansluter till en tendens som har be-
skrivits som ett ”förvetenskapligande” (jfr 1.3.3) och som bl.a. innebär att 
kunskaper på allt fler områden teoretiseras. Något tydligt uttryck för ett för-
vetenskapligande i utformningen syns dock inte i de undersökta böckerna. 
Det närmaste man kommer är ett slags färgning av vetenskaplighet i den 
breda Lindgren m.fl. 1872–84 som förutsätter en mer kunskapskritisk läsare 
(jfr 7.3). Något mer uttalat uttryck för förvetenskapligande finns inte, och är 
nog inte heller väntat i handbokstexter. Det rör sig om texter med syfte att i 
någon mening tillhandahålla kunskaper, d.v.s. få läsaren att lära sig något. 
Kunskap skall däremot inte i första hand skapas diskursivt genom resone-
mang inom texten, som i vetenskaplig text. Om det yttersta målet är 
tillämpning torde det också helt enkelt vara ofunktionellt att teoretisera och 
problematisera alltför mycket. Detta tar sig uttryck i både kunskapsorganisa-
tion och tonläge. Förklaringarna är förhållandevis få och författarrösten 
framträder som en självklar kunskapskälla. 

8.2.3 Förkänslomässigande 
En förändring som tycks ge tydliga utslag kan – i brist på bättre uttryck – 
beskrivas som ett slags ”förkänslomässigande”. I jämförelsen mellan de sex 
böcker som utgjorde materialet i kapitel 7 framkom intressanta skillnader. 
Det är där den äldsta, Rålamb 1690, som närmast saknar värderingar, medan 
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de spelar en viktig i roll i den yngsta, Berglund 1996, där det är vissa typer 
av känslor som får större utrymme, nämligen sådana som aktualiserar 
känsloupplevelser. Visserligen utgör båda böckerna extremer för sin tid, den 
första som påfallande fattig på attityd, den andra som påfallande rik, men de 
visar trots allt vad som över huvud taget är möjligt i en handbok vid olika 
tider.236 Vad detta framför allt visar är att känslor blir mer centrala runt sekel-
skiftet 2000. Kress & van Leeuwen (2006:90) har iakttagit att läroböcker 
inbjuder till känslomässig identifikation i allt högre grad under senare år, och 
detta gäller uppenbarligen även trädgårdshandböcker. 

Möjligen kan detta kopplas till att den aktuella bokkategorin har utveck-
lats från facktexter till mer av vardagstexter, bl.a. genom förskjutningen av 
målgrupp från delvis professionella (trädgårdsmästare) till icke-profes-
sionella. Åtskillnaden mellan facktexter i meningen texter för kommunika-
tion mellan specialister och allmäntexter är visserligen inte så fruktbar för 
äldre tider när de flesta inte var specialister på det sätt man är i dag. Man kan 
ändå anta att denna inramning har påverkat texten. När man i dag i stället 
vänder sig till privatpersoner just i deras roll som privatpersoner är det ett 
tonläge som mer tar fasta på upplevelser och känslor funktionellt.  

Lite hårdraget kan man säga att 1600- eller 1700-talens läsare – kanske en 
trädgårdsmästare som läser i anslutning till yrkesutövande, kanske en träd-
gårdsägare som vill orientera sig för att kunna instruera sina underlydande – 
ville veta hur man gör, inte hur det känns. Dagens läsare – en privatperson 
som läser under sin fritid för att eventuellt genomföra något själv – kanske 
vill veta båda delarna, eller läser över huvud taget inte för att genomföra. Det 
framstår som att känslan och upplevelsen blivit en del av den relevanta kun-
skapen på området. 

8.2.4 Läsarterna 
I denna diskussion är det relevant att lyfta in frågan om läsarten, de avkod-
ningskonventioner en läsare följer. Vissa av resultaten kan tolkas som spår i 
texten av förväntade och avsedda läsarter, och det är relevant att jämföra 
med vad som har framkommit i andra sammanhang. I inledningen (1.3.4) be-
skrevs en förskjutning över tid i fråga om centrala läsarter i enlighet med vad 
Josephson & Melander (2003) med många garderingar har föreslagit. Den 
religiösa läsarten som de nämner är knappast relevant här. Mer intressanta är 
de båda centrala läsarter som de talar om som en ”faktisk, textorienterad läs-
art” med förmodad blomstringstid under 1800-talet och 1900-talet och en 
”faktisk, individorienterad läsart” med blomstringstid från sent 1900-tal. Den 
första karakteriseras av att man i texten förväntar sig att finna fakta, resone-
mang eller anvisningar som talar om hur det är (eller hur man skall göra). 

                                                      
236 Till mönstren finns också paralleller i andra böcker i materialet från samma tid (se 7.4). 
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Den andra innebär att man förväntar sig att finna fakta, resonemang eller an-
visningar som man kan kombinera själv för att skapa mening (2003:149). 

Tar man fasta på den direkta handlingsorienteringen och den genom-
gående accepterande läsarroll som skapas i handböckerna tycks det vara den 
faktiska, textorienterade läsarten som är den mest centrala: texten framstår 
som en självklar faktakälla, ibland också som en källa till estetiska normer. 
Denna läsarroll är utpräglad i böcker som Rålamb 1690 och Jörlin 1784–94, 
men den är fortsatt aktuell fram till nutid. Å andra sidan pekar den relativa 
friheten i läsordning som finns redan från början mot en mer individ-
orienterad läsart, som innebär att man som läsare själv förväntas skapa men-
ing. I grunden förefaller dock den textorienterade läsarten mest central, och 
det gäller även under 1900-tal och tidigt 2000-tal för denna typ av böcker. 

Samtidigt kan man också säga att moderna böcker snarare gör olika, 
parallella läsarter relevanta. En individorienterad läsart blir naturlig i 
passager som snarare handlar om individuell smakbildning än normer, som i 
de trädgårdsreportage som beskrevs i 5.2.5.4. Här framställdes de skildrade 
personerna distanserat. Valen och önskningarna knyts inte till författarrösten 
eller något text-jag, utan till en trädgårdsägare som framträder i tredje per-
son. En personifierad förebild som gör öppnar för ett friare val av för-
hållningssätt till det som framställs. Det som sägs framstår som en enskild 
persons synsätt. Läsaren erbjuds att identifiera sig med den som manifesterar 
sin smak, men också att låta bli. Den ”faktiska, textorienterade läsarten” 
tycks stämma bättre överens med hur det i t.ex. Nilsson 1948 fastslås vad 
som vad som är vackert och fult (se 5.2.5.3). En sådan läsart tillämpad på 
trädgårdsreportaget framstår däremot som märklig, närmast felaktig, och den 
rätta läsarten signaleras ju också genom distanseringen och understrykningen 
av att det som beskrivs är en anläggning som de flesta inte vill ha. Utveck-
lingen av en organisationsform som trädgårdsreportaget mot slutet av 1900-
talet tycks alltså hänga samman med en förändring i den privilegierade läs-
arten eller rättare sagt, en öppning för olika läsarter i olika avsnitt. För andra 
delar av framställningen (t.ex. om morotsodling, trädförädling och beskär-
ning) framstår den faktiska, textorienterade läsarten som mest relevant. 

Snarast en individorienterad läsart aktualiseras av det som jag i 7.3.1 
beskrev som ett inkännande tonläge i Berglund 1996. Det handlade om käns-
lor som speglar en läsares tänkta upplevelse vid genomförandet av det som 
texten beskriver, och det öppnar för en starkt identifikatorisk läsning – att 
läsa för att veta hur det känns. En sådan läsning närmar sig läsarter som 
brukar förknippas med skönlitterära texter, men är funktionell även vid en 
faktisk läsart. Redan i vanliga instruerande partier är det en förutsättning att 
läsaren identifierar sig med agenten för viss läsning, och det inkännande är 
bara ett sätt att dra denna förutsatta identifikation ett steg längre eftersom 
även känslan blivit en relevant del av det man behöver veta för att kunna för-
hålla sig till handlingsbeskrivningarna. 
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Diskuterar man i termer av satellit- och egentexter (Larsson 1978, 1984, 
Melander & Josephson 2003) kan man konstatera att trädgårdshandböckerna 
rör sig i ett gränsland. Funktionen som satellittexter till den praktiska verk-
samheten är alltid möjlig. Egentext blir texten i den mån man kan tänka sig 
att den med behållning kan läsas – användas – utan ett handlingsinriktat 
läsmål. Detta är svårare att bedöma då den förutsätter faktiska iakttagelser av 
läsprocesser, men i någon mening förefaller de yngre kunna användas så och 
också vara avsedda att användas så. 

8.2.5 Den flerfunktionella texten 
Ett resultat av undersökningen är alltså att de moderna böckerna är utform-
ade för att med behållning kunna användas på fler olika sätt. Det finns större 
möjligheter för en läsare att välja vilken information man vill ta till sig, i 
vilken ordning man vill läsa texten och även, i någon mån, hur man vill 
förhålla sig till den. Man skulle kunna tala om detta som hybriditet och 
minskad handbokskaraktär. Mer riktigt verkar dock vara att tala om olika, 
överlagrade funktioner. Detta stöder den tendens mot mer öppen och mer 
flerdimensionell flerfunktionalism som skisserades i inledningens översikt 
(1.3.5), och som innebär att texter (eller åtminstone vissa grupper av texter) 
ofta utformas så att de kan användas på flera olika sätt. Bl.a. refererade jag 
Per Ledins (2000) iakttagelser av en visualisering i veckopressen under 
1900-talet, som leder till att artiklarna kan ögnas i stället för att läsas rad för 
rad. Gunther Kress (2005) har också diskuterat upplägget i en bok för barn 
om elektronik från 1946, och hävdar att dess struktur, med linjärt ordnad 
kunskapsuppbyggande framställning förutsätter att författaren vet vad läs-
aren vill veta, men att ett sådant upplägg skulle vara omöjligt i motsvarande 
bok i dag. 

Detta har likheter med vad jag iakttar i trädgårdshandböckerna. Dagens 
författare anser sig uppenbarligen inte veta eller vilja styra vad läsaren vill 
veta, utan gör boken i hög grad sökbar och överblickbar med många in- och 
utgångar. Å andra sidan är detta inget riktigt nytt. Tvärtom antyder under-
sökningen att inte heller tidigare sekels författare visste riktigt vad läsaren 
vill veta, eller åtminstone inte i vilken ordning. Även böcker från tidigare år-
hundraden är anpassade för att kunna läsas i olika följder, även om de inte är 
det i lika hög grad som dagens böcker (jfr 6.4). I trädgårdshandböckerna har 
flerfunktionaliteten dock andra sidor än den rent strukturella. Det som jag 
ovan talade om som breddad kunskap och öppning för känslor kan också ses 
som uttryck för detta: boken kan i dag göras meningsfull för flera olika 
syften. I viss mån vänder sig böckerna också till läsaren i fler roller. Jag 
beskrev också olika möjliga parallella läsarter. Det kan ses som en allmän 
följd av textlandskapets diversifiering – att texter används i allt fler syften, 
att allt fler efter massläsandets genombrott över huvud taget använder texter 
och att läsesätten blir mer skiftande och oförutsägbara. Vill man vända sig 
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till en bred målgrupp, vilket är naturligt att göra med den typen av grund-
läggande böcker som jag har valt för undersökningen, är det ändamålsenligt 
att utforma texten så att den kan fungera på olika sätt.237 

Att dagens böcker tycks vara avsedda att vara funktionella i fler samman-
hang är sannolikt orsaken till de flesta andra skillnader man ser. Om dessa 
moderna böcker i någon mening är representativa för sina respektive 
perioder kan man tala om en diversifiering över tid: grovt sett kan man säga 
att konstansen består i att det gamla lever kvar, förändringarna i att nya 
aspekter kommer till. Det kan också kopplas till den förändring i konsum-
tionsmönster som sociologen Colin Campbell (1987) beskrivit. Grundtesen 
här är en förskjutning från begär till behov. Tidigare har behovet, nyttan, 
varit det grundläggande, men i ett materialistiskt överflödssamhälle som 
bygger på tillväxt och där de grundläggande behoven är tillfredsställda måste 
vi konsumera utifrån begär och inte utifrån behov. Tydligast kommer det till 
uttryck i den funktionella breddningen av den grundläggande litteraturen. I 
böcker från de senaste decennierna framstår nytta och nöje som förenliga 
inte bara i trädgården utan också i läsningen. En och samma bok skall kunna 
användas både för att ta reda på hur man förverkligar sin dröm och för att ut-
veckla själva drömmen – jämför formuleringen ur förordet till Berglund 
1996 om bokens syfte att både ”stimulera odlarglädjen” och ge ”utförliga råd 
om hur man gör för att nå sina drömmars mål i trädgården” (1996:9). 

8.3 Handboken i det semiotiska landskapet 
Jag har pekat på en stark funktionell kontinuitet och breddning. Jag har 
också i tidigare avsnitt (särskilt 5.3 och 7.4) jämfört med vad som kommit 
fram i studier av andra handboksgrupper. Det har framkommit att parallell-
erna med tidigare studerade textgrupper inte är så klara, och slutsatsen blev 
att varje textgrupp i någon mening har sin egen historia. Trädgårdshandböck-
erna har t.ex. en annan institutionell inramning än hushållshandböcker och 
soldathandböcker, och detta är säkert en av förklaringarna till skillnaderna.  

Ser man däremot på den semiotiska formen är den i många fall påfallande 
likartad över århundradena, och det finns också stora likheter med vad som 
                                                      
237 Det finns dock också i hög grad specialiserade böcker (jfr vad som sades i inledningen till 
kapitel 1), men det har det å andra sidan gjort sedan 1800-talet, och det är snarare 1800-talets 
andra hälft och runt 1900 som den smala målgruppsinriktningen för böcker är mest accentu-
erad (jfr 4.3.3). Sett enbart utifrån utvecklingen i textsamhället och kunskapsförmedlingen 
hade för övrigt kanske en tydlig funktionsuppdelning i stället varit väntad under 1900-talet. 
Man har t.ex. beskrivit specialisering och fragmentering som en samhällstendens i dag, t.ex. 
att tidningar eller radiokanaler blir allt mer nischade på en viss, snäv målgrupp. Ser man på 
hur litteraturspridningen på trädgårdsområdet har sett ut uppstår samma förväntning. I dag är 
handboken endast en bland en rad andra böcker och andra möjliga källor, såsom tv- och radio-
program och webbplatser. En trädgårdshandbok år 1800 eller 1900 kan däremot mycket väl 
ha varit den enda textbaserade källan till trädgårdskunskaper för dess ägare, och några stora 
boksamlingar på området förefaller enligt Ahrlands (2005:250–254) kartläggning inte ha 
funnits ens hos 1700-talets mer framstående trädgårdsmästare. 
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framkommit i tidigare studier av handböcker och instruerande texter. Sam-
tidigt ser man även här ett slags diversifiering och överlagring: fler resurser 
kommer i bruk efter hand, utan att de gamla faller ifrån. För detaljerna om 
detta hänvisar jag tillbaka till resultatkapitlen (5–7). Här vill jag dock lyfta 
fram några särskilda drag som har att göra med de grundläggande språkliga 
och visuella resurser som bygger upp handboken eller den instruerande 
texten. 

8.3.1 Handbokens form 
De båda organisationsformer som Mårdsjö (1992) skisserar – receptformen 
och lektionsformen – har i någon mening motsvarigheter i mitt material. 
Man kan säga att växtartikeln (se 5.1.3 och 5.2.2) på flera sätt har likheter 
med receptet, även om den inte är så klart avgränsad. En likhet är att det i 
första hand rör sig om en sammanhängande följd av moment.238 Växt-
artiklarna omfattar dock inte bara procedurbeskrivningar, utan även t.ex. ut-
seendebeskrivningar. Däremot saknas förstås sådant som ingredienslistor. 
Till lektionsformen i vid mening ansluter vissa framställningar, t.ex. vissa 
som berör beskärning av fruktträd och som diskuterades i 5.2.4. Den mer 
sammansatta framställningen där har likheter med lektionen som organisa-
tionsform (såsom den beskrivs av Mårdsjö 1992). Den är dock snarare multi-
sekventiellt än linjärt organiserad, och det blir alltså möjligt att välja att läsa 
hela boken eller gå direkt till de delar som är nödvändiga. I min undersök-
ning hittar jag också snarast narrativa organisationsformer.239 De ligger utan-
för vad man brukar mena med instruerande i snävare mening, även om jag 
har antytt att de kan ha en sådan funktion genom att de gestaltar förebilder 
och ger exempel (se 5.2.4.6 och 5.2.5.4). Jag urskiljer också tabelluppställ-
ningen som en relevant organisationsform. Den kan ersätta en mer tradi-
tionell artikel (se 5.2.2.5).240 

Ser man på de mer renodlat språkliga resurserna kan man konstatera att 
mycket är sig likt. En viktig resurs är det jag har kallat handlingsbeskrivande 
sekvenser som används för att beskriva hur något görs. På mer detaljerad 
nivå kan man jämföra med den kartläggning av receptets språkliga form över 
tid som Jan Anward (1994) och Lars Jäderberg (1995) gjort, och i stort sett 
kan deras mönster i fråga om växlingarna mellan imperativ och s-passiv över 
tid bekräftas, även om någon riktig konsekvens inte råder i mitt material. Här 
blir ett särskilt mönster tydligt i undersökningen, nämligen den roll som 
språklig underspecificering kan spela. I beskrivningar av hur en viss proce-
                                                      
238 T.ex. noterade jag i 5.2.2.3 att sådant som ligger utanför odlingsårets följd gärna uttrycks 
med particip, som något som redan skall vara gjort vid startögonblicket. 
239 Anward (1994) och Jäderberg (1995) för även instruktioner som recept till det narrativa 
baserat på att det rör sig om framställning som bygger på kronologisk ordning. Jag utgår från 
en något snävare förståelse av narrativitet. 
240 Även bildserier skulle kunna vara en sådan grundläggande organisationsform för instru-
erande text, men någon tydlig, självbärande sådan har jag inte hittat. Jfr not 130 på sidan 125. 
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dur går till används ofta man som agent eller en s-passiv utan utsatt agent. 
Detta gör att någon specifik referent inte specificeras, och som läsare kan 
man välja att identifiera sig med detta man eller med s-passivens agent, och 
då läsa texten som en instruktion för hur man själv skall göra, eller läsa det 
som en mer distanserad beskrivning av hur andra brukar göra. 

De särdrag som här framkommit har alltså i huvudsak paralleller i texter 
som tidigare har undersökts, samtidigt som vissa drag visar en påfallande 
konstans. Detta gör det relevant att återknyta till den diskussion om träd-
gårdshandböckernas eventuella genrestatus som fördes i 4.3. En slutsats av 
diskussionen här är att vad som utan jämförelsematerial skulle se ut som 
starka textnormer – t.ex. den handlingsbeskrivande sekvensens centrala roll 
– inte i första hand är knutna till textgruppen trädgårdshandböcker utan 
snarare utgör generella normer för instruerande text/handbokstext, eller möj-
ligen ännu mer generella normer. Ett utfall av jämförelsen är alltså att det är 
gruppen praktiska handböcker som tycks bilda den funktionellt relevanta 
gruppen. Skall man tala om en genre tycks det alltså vara frågan om en 
allmän handboksgenre, snarare än en specifik genre trädgårds(hand)böcker. I 
vart fall är det på denna mer allmänna nivå som de relevanta resurserna hör 
hemma. 

Många resurser som är centrala för de böcker jag undersökt framstår över 
huvud taget inte som knutna just till gruppen handböcker specifikt. Det rör 
sig snarare om mer allmänna resurser. Det finns dock skäl att kommentar 
även några av dessa. 

Texterna är i hög grad språkliga artefakter. Det är språket som på flera 
sätt gör texten till just en sammanhållen text och skapar dess grundstomme 
genom språkligheter som titel, rubriker, brödtext, bildtexter o.s.v. Även i de 
senaste decenniernas böcker där språket fått rent ytmässigt mindre roll har 
det trots allt fortfarande den bärande rollen i meningsskapandet genom sin 
betydelsemässigt inramande och preciserande förmåga: det är genom språket 
som tolkningsramar och ramar för lokala framställningsprojekt etableras, och 
globalt sett är meningsskapande genom andra modaliteter underordnat. 
Materialiteten har en avgörande roll för att hålla samman boken fysiskt, men 
är mer marginell som resurs (jfr 6.1 där materialitet som förutsättning disku-
terades utan att särskilt många entydiga slutsatser kunde dras). 

Bilder är en resurs som blir allt mer använd, även om det inte är någon ny 
resurs. Bilderna uppfattas som ett värdefullt redskap för framställningen. Det 
kan dokumenteras redan år 1795 av en hänvisning i Fleischer 1795 apropå 
hur man beskär fruktträd (jfr 5.2.4.1): 

(83) At föreskrifwa, huruledes alting härwid skal förrättas, så at det blir för 
alla begripeligt, är i synnerhet utan kopparstycken, omöjeligt, man må för 
öfrigt skrifwa så widlyftigt som hälst. (Fleischer 1795:374–375) 

Budskapet är att det är allmänt svårt att beskriva hur man beskär, men att det 
är särskilt svårt utan bilder (kopparstick). (I boken saknas bilder, troligen av 
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ekonomiska skäl.)241 När bilder används kan man också se att det finns en 
funktionsuppdelning så att de olika modaliteterna används för det de är bäst 
på att uttrycka. Bilder används för att visa utseendet på växter och artefakter 
och för att visa spatiala relationer, medan språket används för att beskriva i 
stort sett allt som innefattar en tidsrelation inklusive bakgrundsberättelser för 
bildbaserade reportage. 

Två huvudtyper av bilder diskuterades i 7.2: sakliga (som aktualiserar 
teknologiska eller teknologisk-naturalistiska kodningsorienteringar) och 
uttalat naturalistiska (som ibland har dragning mot det sinnliga eller hyper-
realistiska). De sistnämnda är framför allt vanliga i böcker från 1900-talet 
och 2000-talet, medan de förstnämnda finns under hela perioden. Bilderna är 
funktionella i handlingsinriktade texter eftersom de bygger på att irrelevanta 
detaljer abstraheras bort och att de relevanta aspekterna lyfts fram och 
kanske förstärks. De är dock en ganska allmän resurs. Motsvarande bilder 
finns t.ex. i de uppslagsverk som Pettersson (1997, 2000) undersöker. Som 
en resurs för att ersätta traditionella bildframställningar fungerar de typograf-
iskt bildade miniatyrfigurerna som används för att beskriva spatiala aspekter 
av okuleringsprocessen, främst i 1700-talslitteraturen (5.2.3).242 De utnyttjar 
tillgängliga materiella resurser, i det här fallet bokstäver och andra typograf-
iska tecken, för att bilda en atomär visuell framställning. Därmed blir det 
möjligt att visuellt åskådliggöra vissa spatiala relationer utan att behöva 
använda bilder av mer traditionellt slag (kopparstick, träsnitt) som kan ha 
varit uteslutna av kostnadsskäl. När senare mer elaborerade bilder genom 
teknisk utveckling (framför allt xylografiteknikens genombrott i mitten av 
1800-talet) blir en tillgänglig resurs kommer miniatyrfigurerna ur bruk. De 
ersätts alltså av en än mer funktionell resurs. 

Bilder kan ges en plats i direkt samverkan med det språkliga. Bilders plats 
i sekvensmönster diskuterades i 5.2.2.4 och 5.2.3. (Sådant som bildserier an-
vänds däremot inte.) Bilder ges vidare en roll för att introducera eller för-
stärka teman och organisera framställningen. Över huvud taget ges det visu-
ella element en allt viktigare roll för att skapa sammanhang och etablera 
gränser i böckerna från de senare åren. Även om språket står starkt som 
modalitet ännu i dag ser man alltså entydiga spår av en visualisering i likhet 
med den som Ledin (2000) diskuterar (jfr 1.3.5): det visuella får en allt 
starkare och allt mer mångfasetterad roll. I nästa avsnitt kommer detta att 
diskuteras vidare. Denna utveckling för med sig nya visuella resurser, som 
paratexter av olika slag, layoutmarkörer som pilar och rutor och färg. Figur-

                                                      
241 Användningen av bilder kan delvis knytas till teknologi. Det förefaller snarast som att de 
nya teknikerna möter ett uppdämt behov: så fort en billigare reproduktions- och tryckteknik, 
xylografin, slår igenom i mitten av 1800-talet ökar antalet bilder, och när ett mer omfattande 
bruk av färgbilder mot slutet av 1900-talet blir tryckekonomiskt möjligt ökar antalet färg-
bilder kraftigt. Möjligen är orsaken inte enbart uttrycksbehov utan även kommersialism. Det 
anges ofta på titelblad eller baksida hur många illustrationer som finns i boken. 
242 Det är oklart om de har paralleller i andra texter. 
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index och liknande som kan länka samman bild och skrift finns redan under 
1600-talet. De kommer visserligen i stort sett ur bruk under 1900-talet, men 
fortsätter att fungera som en resurs för sambandsskapande när kopplingen 
mellan bild och skrift behöver poängteras. 

8.3.2 Handboken och de semiotiska förändringarna 
I 3.1.3 skisserade jag sociosemiotikens syn på hur resurser uppstår och för-
ändras. Några iakttagelser av hur resurser uppstår går inte att göra. För detta 
skulle ett material med en annan sammansättning krävas, ett mer fullständigt 
material som kunde visa på olika steg i semogenesen. Däremot kan spår av 
semiotisk förändring synas genom förändringar i fråga om ibruktagna resur-
ser, alltså vad som ser ut att rutiniseras och konventionaliseras som resurser. 

Intressanta på sitt sätt är de typografiska miniatyrfigurerna, som framstår 
som en kreativ lösning på bristen på traditionella bilder. De representerar 
dock inte någon ny resurs; snarare utgör de en alternativ realisering av gan-
ska traditionell typ av bild. 

De stora förändringarna rör snarare andra visuella delar av texten. Färg 
börjar användas som en resurs i mitt material under 1900-talet. Man kan se 
att färgen tas i bruk för att visa samband på olika sätt (gula rutor, färgkoder 
för avsnitt, jfr 6.3.1.2). Layoutens roll förändras. I de undersökta böckerna 
blir sidan och uppslaget som enheter inte viktiga förrän under 1900-talet. 
Dessförinnan framstår texten med få undantag endast som en löpande bröd-
text som inte tar hänsyn till den materiella multisekventialiteten, d.v.s. 
textens materiella uppdelning på sidor och uppslag. Detta gör att layouten får 
en viktigare roll för att markera samband. Till visualiseringen hör också 
utvecklingen och konventionaliseringen av paratexter och enheter som rutor. 

Ett mer generellt skifte är förbundet med detta, nämligen det som Kress & 
van Leeuwen (2006) talar om som en övergång från gammal till ”ny” skrift-
kultur (”old” respektive ”new visual literacy”). Den gamla visuella skrift-
kulturen, som den framträder i böckerna, bygger på ett särhållande av det 
språkliga och det visuella, med det språkliga som överordnat och primärt; 
bilder är endast illustrationer till något språkligt. Dess höjdpunkt inträffar i 
mitt material under andra hälften av 1800-talet. Då är bilder alltid knutna till 
språklig framställning, och de är i stort sett alltid sakligt motiverade, d.v.s. 
motiverade utifrån att något som beskrivs språkligt också behöver illustreras 
för att göras tydligt eller preciseras. Detta gäller trots att bilderna i vissa av 
böckerna (särskilt Lindgren m.fl. 1872–84) är ganska många.243 

Vad som föregår detta är inte helt enkelt att sätta fingret på. Mönstret för 
särhållande förefaller gradvis ta form och bli mer konsekvent under 1700-
talet och 1800-talets första hälft. För 1600- och 1700-talen är det svårt att ge 

                                                      
243 Sådant som vinjetter och frontespiser faller utanför, men under 1800-talet har de å andra 
sidan kommit ur bruk. 
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en bestämd karakteristik av vad som utmärker relationen mellan språket och 
bilden som modaliteter, då mönstren skiftar mellan böckerna (jfr särskilt 
6.3.2.3) och materialet i min undersökning är för litet för att någon bedöm-
ning skall kunna göras. Den gamla visuella skriftkulturens uppkomst återstår 
ännu att beskriva. 

Skiftet till en ny visuell skriftkultur är tydligare. Det har för de svenska 
veckotidningarna beskrivits av Ledin (2000), och förändringen i mitt mate-
rial är i princip parallell, om än med en viss tidsmässig förskjutning. Ledins 
slutsats att det är veckopressen som tycks leda utvecklingen mot en visuali-
sering av skriftspråket motsägs inte eftersom skiftet i veckotidningarna sker 
före skiftet i mitt material. Det är dessutom mycket svårt att tidsfästa skiftet i 
trädgårdshandböckerna. De första konsekventa ansatserna till visualisering 
och kompositionell uppbrytning finns i Trädgården som hobby 1953, sam-
tidigt som Sonesson 1959 och Gréen 1969, och även i viss mån Robild 2005, 
snarare ansluter till ett äldre mönstret. Först i Gréen 1979 finns en visuali-
sering i mer genomförd form, som ungefärligen motsvarar den som präglar 
Året Runt 1955 i Ledins studie. Å andra sidan når åtminstone en av 2000-
talsböckerna, Hansson & Hansson 2005, i vissa avsnitt en grad av visuali-
sering som närmar sig den i Året Runt 1996 i Ledins studie (se den diskus-
sion av ett uppslag, återgivet i bild 9 i bilaga 3, som förs i 6.3.2). Man kan 
alltså konstatera att visualiseringen inte är ett absolut skifte utan att olika 
mönster kan finnas parallellt. Möjligen kan skiftet peka mot en intertextuali-
tet med periodisk litteratur som trädgårdstidningar, men hur denna relation 
ser ut kan jag inte utreda här. 

8.4 Handboken och dess sammanhang – en syntes 
Resultaten av undersökningen ger underlag för att konstatera att hand-
böckerna framstår som ganska likartade över tid om man tar fasta på deras 
funktionella kärna. Även språkligt är de förhållandevis likartade, och an-
sluter i stort till det som tidigare har skisserats av forskningen. Jag har dock 
också visat att bl.a. narrativa inslag kan göras meningsfulla som ett slags 
gestaltning. 

Mer allmänna, samhälleliga förändringar tycks dock, som jag visat, ha 
gett viss återklang i materialet. I stort sett kan man tala om fyra tendenser, 
som kan tidfästas på följande sätt: 

− ett förskriftligande, som tar sig olika uttryck, är löpande aktuellt, dels 
genom att handböcker på området över huvud taget ges ut, dels genom att 
man börjar vända sig till bredare folklager med handböcker från 1800-
talets mitt  

− en förskjutning i kunskapssyn som leder mot mer poängtering av bak-
grundskunskaper, med gradvis förändring från 1800-talets förra hälft till 
1900-talets slut 
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− en förändring i fråga om läsarter som gör att både den faktiska, textorien-
terade och den faktiska, individorienterade kan vara aktuella med bryt-
punkt under 1900-talets mitt eller andra hälft 

− en flerfunktionalism eller diversifiering, med tydligast uttryck i böcker 
från årtiondena runt år 2000. 

Dessa förändringar hänger naturligtvis samman på ett sätt som är svårt att 
utreda. De överlappar varandra och det är svårt att sätta fingret på vad som är 
orsak och verkan. Ett allmänt förskriftligande i meningen utveckling mot ett 
utpräglat skriftspråkssamhälle förefaller dock vara den mest övergripande 
förändringen. 

En semiotisk förändring som är knuten till åtminstone en förändring i 
läsart och en flerfunktionalism är den visualisering som man ser tydliga 
uttryck för i böckerna under 1900-talets andra hälft. Den inbjuder till ett mer 
diversifierat textbruk. 

8.5 Läsningen i texten – en reflektion 
Undersökningen har anlagt ett läsarperspektiv på texter. Jag har så att säga 
sökt efter läsningen i texten. Ytterst har detta grundats i antagandet att texter 
är dialogiska, de är alltid en del av en kommunikation, vilket innebär att de 
också är adressiva – att de vänder sig till någon. Till detta har knutits Ecos 
(bl.a. 1984) tanke om modelläsaren, den läsaridentitet som texten erbjuder. 
Jag har dragit detta ett steg längre och talat om en modelläsning, de signaler 
om lämplig användning av texten som erbjuds, och det jag har undersökt kan 
ses som aspekter av denna modelläsning. 

Undersökningen har belyst flera olika sidor av texten som multimodal 
artefakt och struktur vilket gjort något av komplexiteten i relationen mellan 
olika sidor av texten synliga. Värt att notera är alltså multimodalitetens roll i 
undersökningen. Jag har räknat med det visuella och det materiella som sidor 
av texten att ta hänsyn till, och kan konstatera att dessa också bidrar till att 
skapa förhållandet till läsaren (eller snarare textanvändaren). Relationen till 
läsaren skapas i texten på flera olika nivåer. Ett exempel är att läsordningen 
kan påverka hur känsloorientering i attityd och bilder på ett uppslag kan 
generaliseras (se 7.3.2.3). 

I avhandlingen har jag kartlagt vilka förutsättningar texterna utgör för ett 
textbruk. Undersökningen har visar att detta textbruk i texten sällan går att 
beskriva i särskilt specifika termer, åtminstone inte för det material som här 
varit aktuellt. Detta hänger säkert samman med att handböckerna utgör en 
textgrupp som inte skulle vara funktionell om textbruket styrdes alltför 
mycket. När jag har diskuterat vad som är den mest lojala läsningen har jag 
ofta undvikit att nagla fast ett enda alternativ som det rätta, utan snarare 
hävdat att olika läsningar görs möjliga. Detta aktualiserar dock ett princi-
piellt problem (som även gäller modelläsaren), nämligen att texten måste 
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bedömas utifrån de normer som är relevanta. Det handlar inte heller enkelt 
om en fråga om anakronistisk läsning eller inte, utan snarare om att olika 
möjliga tolkningar är knutna till olika situationer. En bärande tanke i under-
sökningen har varit att texter – och över huvud taget semiotiska resurser som 
tas i bruk i texter – har en betydelsepotential snarare än en fixerad betydelse, 
liksom att denna betydelsepotential inte bara är språklig utan att andra 
semiotiska resurser (visuella, materiella) bidrar till den. Betydelsepotentialen 
realiseras vid läsningen, men på något olika sätt vid varje läsning. I olika 
situationer finns något olika faktisk semiotisk potential, och därmed olika 
tolkningar. En undersökning av texter som inte samtidigt har tillgång till 
faktiska situationer har med nödvändighet en begränsad räckvidd. 

Något som framkommit i undersökningen är hur viktig den faktiska läs-
arens roll faktiskt är. På flera punkter har jag hävdat att en aktivt medskap-
ande läsning förutsätts, och att texten är möjlig att läsa på flera sätt utan att 
något framstår som fel eller sämre. Detta är också principiellt intressant. Jag 
beskrev i 3.1.4 hur multisekventiella texter genom sin uppbyggnad kan vara i 
olika grad styrande genom att antingen erbjuda en kanonisk läsväg eller för-
utsätta att läsaren väljer väg. Så är det i hög grad i de undersökta texterna, 
men jag har också pekat på andra områden där ett val också krävs. Vissa val 
är förstås alltid redan gjorda i en verklig situation, och läsaren är alltid i 
någon mening medskapande genom att i tolkningen av texten tillföra sina 
förkunskaper, intressen och läsmål och utgå från sin läsarposition, som dock 
också omformas under läsningen, i dialog med texten. Men läsaren kan alltså 
även göras mer aktivt medskapande om texten förutsätter aktiva, mer eller 
mindre medvetna, val, både vad gäller läsväg, läsmål och förhållningssätt. 

Undersökningen väcker därmed frågan hur texters betydelsepotential rea-
liseras i faktiska läsningar, alltså hur faktiska läsare förhåller sig och skapar 
mening med text. Det vore därför intressant att ställa mina textanalytiska 
resultat mot uppgifter om faktiskt textbruk, och uppgifter om hur de faktiska 
brukarna såg på saken, hur de uppfattade handböckerna, och hur detta då på-
verkade deras interaktion med dem. Vi vet dock mycket lite om hur texterna 
faktiskt användes och över huvud taget mycket lite om de konkreta aspekt-
erna av äldre tiders textbruk. Även vad gäller moderna förhållanden är dock 
denna typ av egenvald fritidsläsning ett i stort sett outforskat område. 

Därför vill jag här avslutningsvis understryka behovet av framtida forsk-
ning med ett mer radikalt läsarperspektiv, som drar in undersökningar av den 
faktiska realiseringen i läsningen, gärna autentiskt läsande i vardaglig kon-
text, och ställer den mot iakttagelser i texter. Experimentella eller deltagande 
undersökningar som innefattar faktiska brukare är förstås inte möjliga att 
utföra på ett historiskt material, men moderna undersökningar kan bidra till 
att pröva analysmodellers och tolkningsramars giltighet och är därför rele-
vanta även för historiska studier. Det bör även finnas källmaterial som gör 
att man åtminstone kan närma sig det faktiska textbruket några steg. 
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8.6 Slutord 
När jag inledde arbetet med denna avhandling föreställde jag mig att jag 
skulle upptäcka förändring. Jag väntade mig få se hur resurserna för att fånga 
svårfångad kunskap i tryckta texter växte fram efter hand som Sverige under 
de senaste 350 åren gick från ett samhälle dominerat av muntlighet och kun-
skapsförmedling via praxisgemenskap till ett skriftspråkssamhälle där sprid-
ande av många sorters kunskap i normalfallet görs via text. Det fick jag inte. 
Ett skäl är att många typer av kunskap som var svårfångade i skrift på 1600-
talet fortfarande är det. Som jag skrev i inledningen av avhandlingen är det 
många som har dåliga erfarenheter av att t.ex. försöka beskära träd utifrån 
beskrivningar. Ett annat skäl är att de flesta resurserna redan fanns där från 
början. Visserligen har tryckteknikens framsteg gett möjligheter till färg-
bilder och utvecklingen av en ny visuell skriftkultur till mer flexibla upp-
lägg. Men i grunden är de flesta resurserna desamma, och detta är förstås i 
sig lika intressant. 

Som en avslutning vill jag här ge ett citat som visar att även annat är sig 
likt över århundradena. Det kommer ur förordet till en avdelning i Ahlich 
1722. Förorden är värda en undersökning i sig (och så får det bli då de inte 
rymts i denna avhandling). Gemensamt för dem är att de ofta avviker i ton-
läge från resten av boken. 1700-talets förord är t.ex. ofta högstämt retoriska 
eller polemiska. I ett förord som inleder avdelningen om fruktträd anslår 
dock Ahlich (1722) snarare en känslosam, närmast sentimental ton, något 
som annars inte är särskilt vanligt. Känslor av detta slag hör som sagt främst 
hemma i böcker från de senaste decennierna. 

Han hänvisar till sig själv och sin mogna ålder (”jag/ som fyller snart 
mina 40. år”) och beskriver hur han från barnsben haft en böjelse för träd-
gårdsodling som bara blivit starkare. Och han beskriver en erfarenhet som 
många moderna trädgårdsodlare känner igen – hur den som en gång blivit 
biten av ”trägårdsbruket” inte kan upphöra att älska det: 

trägårdsbruket har det besynnerliga med sig/ at de/ som en gång fått lust där 
til/ icke kunna wända igen at älskat/ utan få med tiltagande år alt mer och mer 
lust och kärlek därtil. (Ahlich 1722:135) 
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Summary 

The first Swedish handbook on gardening was printed in 1643. The thesis 
examines this book and 31 of its successors up to 2005. The general aim of 
this case study is to shed light on the handbook as a multimodal resource in a 
changing context. The investigation has been divided into three sections that 
consider: 

− The reading goals afforded by the design. This part of the study takes as 
its starting point the thematic entry points provided in the texts as well as 
the text type patterns that shape the text. The aim is to identify what 
reading goals and what kinds of interests in knowledge are considered 
natural based on the design of the text. 

− The reading path and use afforded by the design. This part of the study 
considers what possibilities the materiality offers, whether the text is 
searchable and whether the text makes a given reading order natural or 
whether reading order is open. The aim is to show what use the text 
favours as a multimodal artefact and presents as natural through its design. 

− The reader role or roles afforded by the design. This part of the study 
examines how the authorial voice is conveyed and how the text provides 
approaches relative to the text as a source and as a text. The aim is to 
show what reader role or roles are suggested. 

The three sections focus on different aspects of the text, but all can be related 
to the intended use and how that is reflected in the design of the text. One 
aspect concerns the text as addressive. It is always addressed to someone and 
always intended to be read, and there are traces of this in the text. With these 
traces, the text also signals – so to speak – how it wants to be read and used: 
certain reading goals, reading behaviours and reader roles are made more 
natural than others. 

The choice of questions is justified by different observations of how chan-
ges in the use of the written text over the last few centuries have affected 
society, partly as a result of changes in how knowledge is viewed, changes in 
the pattern of organizing texts and changes in attitudes to written texts. This 
phenomenon might be labelled the diffusion of writing. 

With the development of a modern society predicated on written langu-
age, such changes, it is assumed, have affected handbooks; the major tenden-
cies of this shift are outlined in brief. The broader range of written texts and 
the expanded scope of written texts are discussed, and the impact of the dif-
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fusion of writing on various forms of knowledge that are considered relevant 
in society is described. There is also a description of the tendency toward 
multifunctional design in certain texts. This tendency in weekly periodicals 
was proposed by the findings of Ledin (2000), who connects a tendency 
toward the visualization of the design to an increased flexibility in readings. 
Reference is also made to Gunther Kress’s (2005) discussion about differen-
ces between the 1940’s and today. Kress, discussing a book about electricity 
for children from 1946, claims that a book in the 1940’s could be linear since 
writers knew the needs and the world of their audience, while many texts 
today must be more flexible in their design to meet the different needs of 
different readers. These changes in text structure are connected to the shift 
from an ‘old’ to a new visual literacy as proposed by Kress & van Leeuwen 
(1996). 

Chapter 2 places the study in a relatively Swedish research context and in-
cludes an overview of relevant results from previous research. Various 
strands of Swedish research on non-fictional prose are discerned, and the 
affiliation of the thesis with traditions of text linguistics, multimodal analysis 
(which focuses on the structure of multimodal texts) and multimodal dis-
course analysis is identified. 

A summary of the main results of previous research on Swedish hand-
books and instructive prose is provided. There are particularly good descrip-
tions of domestic handbooks/cooking books/recipes (Anward 1994, Jäder-
berg 1995, Mårdsjö 1996, 1998) and soldier’s handbooks (Wendt 1998). It is 
noted that a core function of handbooks and instructive prose is their action 
orientation (Mårdsjö 1992) yet, despite this, different handbooks tend to 
show functional differences over time. Nonetheless, another main finding is 
a striking formal consistency. 

Particular focus is given to the research on Swedish garden handbooks. 
There are several gaps in the research results, and the handbooks had never 
been studied previously as textual artefacts. However, some of the findings 
of previous research may shed light on the roles of such texts. Most impor-
tant is Ahrland’s (2005) investigation of literature diffusion in the 18th cent-
ury, which shows how this literature played a role in the education of gard-
eners. 

Chapter 3 introduces the theoretical framework and offers a methodo-
logical overview. The theoretical framework draws on social semiotics and 
multimodal discourse analysis (Halliday & Matthiessen 1999, 2004, Martin 
& White 2005, Kress & van Leeuwen 1996, van Leeuwen 2005), as well as 
dialogism (Linell 1998). 

One point of departure in this analysis is that communication is almost 
never limited to one type of semiotic resource (it is multimodal) and that 
these resources affect one another (Kress & van Leeuwen 1996, van Leeu-
wen 2005). This means that it is relevant to study both the linguistic and 
visual aspects of the text. 
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Another point of departure is that texts are dialogic and addressive 
(Bachtin 1997:200). They constitute parts of a communicative act and are 
always addressed in some sense to someone; otherwise, they are not texts. It 
is also understood from this that they are intended to be read. Eco (1984) has 
talked about the model reader, the representation of the reader encoded in the 
text. This is not simply a reflection of the author’s notion of his reader; it 
also has a formative power given that we as readers are looking for signals in 
the text for how we are to relate to it. 

A third point of departure is that a text – and semiotic artefacts in general 
– has meaning potential rather than fixed meanings and that this can be rea-
lized in somewhat different ways by different readers in different situations. 
At the same time, meaning potentials are never unlimited but are instead 
guided by norms and conventions. 

The conclusion is that texts themselves bear traces of their intended use, 
which also guides the reader by influencing the limits of the meaning poten-
tial of the text. The concept of model reading is introduced as a collective 
concept for how texts encode models for the intended use of the text. 

This leads to an introduction and survey of the methods applied in the 
three parts of the study, which all concern traces of intended use in the text. 
The methods used are qualitative. The analysis is meaning-based, with an 
emphasis on functional features in the design of the texts. The focus is 
mainly on the patterns in discourse semantics. 

Chapter 4 describes how the material was gathered, what bibliographies 
and catalogues were used in the selection, and what principles were applied 
in the process. The following definition was used: the text 1) was written in 
Swedish, 2) is printed, 3) constitutes a material unit (book or booklet), 4) is 
intended to convey practical knowledge about gardening, and 5) is addressed 
to a non-professional audience. The chapter includes a presentation of the 
individual books, 32 handbooks from the period 1643–2005. 

Following the information provided about author groups, target groups 
and titles in the presentation of the books is a brief discussion of whether the 
books constitute a genre. A socially oriented definition of genre leads to the 
conclusion that there is not enough evidence to label the group of texts a 
genre. 

Chapter 5 is the first chapter dealing with the results. The focus here is on 
the reading goals that are naturalized. The analysis consists of a close rea-
ding. 

First, the thematizations afforded by the titles and headings are studied, as 
they provide natural entry points into the text. Clear overarching themes 
relating to a given field are established throughout the text as potential entry 
points. Both the titles and headings are thematic. Organization is often by 
plant species. The clear thematic entry points in the text indicate that it is 
suitable for a reading that involves searching and is action-oriented, for  
instance, based on categories of plants. 
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Following this is a survey of text type uses, which are connected with 
different reading goals. There are four groups of examples, which are 
considered to illustrate relevant systematic features of the texts: instructions 
about the cultivation of carrots, instructions about grafting, instructions 
about the pruning of fruit trees and presentations of gardens, which function 
as examples of garden designs. In order to capture the discourse patterns 
being formed, the text type or sequence typology proposed by Jean-Michel 
Adam (1992) is used. It has been adapted following Ledin (2000), and one of 
the text types, the instructive or action-descriptive sequence, is further deve-
loped in order to effectively capture patterns in the gardening handbooks. 
Consideration is also given to the lexicogrammatical realization of the 
sequential patterns as well as to the ideational side of the pictures included. 
The results show that action orientation is central to the instructive parts, 
although a slight change over time can be noted. The earlier books concen-
trate on directly applicable action-oriented descriptions of procedures, while 
the more recent texts focus to an increasing degree on background know-
ledge, although directly applicable descriptions are still their main focus. It is 
also observed that the discourse is often systematically ambiguous, affording 
a reading both as instruction (reading in order to do) and as general descrip-
tion (reading in order to know how something is generally done). 

The resources for presenting examples of garden designs are then ex-
panded. In the books from the decades around 2000, a feature is identified 
which can be labelled garden reporting. They naturalize different, less 
action-oriented reading goals. They can be used, for instance, to form indi-
vidual aesthetic tastes. 

There is also a discussion of some metatextual comments about know-
ledge and the conveyance of knowledge related to pruning. These comments 
concern the difficulties of conveying and acquiring such knowledge through 
writing, and indicate that the book is intended to provide such knowledge. 

Chapter 6 focuses on the texts as material artefacts and the use afforded 
by the design. A survey of the materiality of the books indicates that there 
are major differences, but that it is difficult to reach any clear conclusions. A 
number of books from different periods (such as Mollet 1651, Lindgren et al. 
1872–84, and several of the books from around 2000) have a format which 
makes them less easy to handle, whereas a number of books from the mid-
twentieth century are clearly adapted for use in practical outdoor activities. 

Searchability is created through the use of tools such as indices and tables 
of contents. The books in general are quite searchable, and modern books are 
indeed highly searchable. 

The reading path is outlined in a study of multimodal cohesion and link-
ing (based on Kress & van Leeuwen 1996, Karlsson & Ledin 2000, Gunder 
2001). The reading path is only partly controlled in the older books, and is 
controlled to very limited extent in the more recent books. There is a 
difference between the general level and local level of the text – from the 
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very beginning, the reading path at the general level is not controlled to any 
significant extent, whereas linearity at the local level (chapter, section) only 
begins to break down in earnest in the mid-twentieth century. In some books 
from around 2000, there is no single potential linear reading path afforded by 
the text, the connection between the parts instead established by their 
location on the same page or spread. 

Chapter 7 considers how the authorial voice is presented and how the text 
projects an attitude to the text as a source and as a text. The aim here is to 
identify what reader role or roles are afforded. The analysis incorporates 
appraisal theory (Martin & White 2005) and explains engagement, gradu-
ation and attitude, describing patterns as evaluative keys, which are related 
to reader roles. 

The results indicate that the six books studied are rather similar in some 
aspects, but not all. They show that an authorial voice that reflects clear 
authority in terms of knowledge is present and presupposes a reader who 
accepts this authority. The reader is expected to be accepting and focused on 
the subject matter. However, one of the books (Lindgren et al. 1872–84) 
addresses a reader who is considered to be somewhat more critical of such 
knowledge. Being oriented to the subject matter – having an interest in facts 
and a focus on the content of the text – appears to be essential and is natural 
in the three oldest books (Rålamb 1690, Jörlin 1784–86 and Eneroth 1857). 
In the three other books, this is also essential, but at the same time an attitude 
that is more oriented toward an experience that is aesthetic or emotional is 
naturalized. In the most recent book (Berglund 1996), there is a section 
where the reader can choose between a content-oriented or aesthetics-orien-
ted reading, and the pictures provide a more emotionally-oriented observer 
perspective. This also allows for an identificatory reading. The older books 
are read in order to learn how to do things, while the more recent books also 
allow the reader to learn how it all feels. The text no longer functions simply 
as a source of facts and aesthetic norms but also as a source of inspiration 
and confirmation. 

In Chapter 8, the concluding chapter, the core characteristics of the hand-
books are identified: action orientation, searchability and factuality. These 
are stable over time. However, this does not mean that the 32 books consti-
tute a homogeneous group; there are differences. 

The general observation is that there is strong continuity in terms of the 
core, but that new functions have been, so to speak, layered on top of one 
other, with the most recent books being the most heterogeneous. 

Strong continuity in terms of semiotic form has also been observed. The 
linguistic and visual resources are in many ways remarkably similar over the 
centuries. This is also supported by the observations made in previous re-
search. At the same time, a kind of diversification and overlapping is also 
noted here: more resources gradually come into use. 
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The main tendency can be described as a tendency toward diversity and 
multifunctionality, as the modern books are intended to be useful for several 
different types of readings, including less action-oriented ones. A broadening 
of semiotic resources used is also noted, and the shift from an ‘old’ to a new 
visual literacy as proposed by Kress & van Leeuwen (1996) is shown to be 
relevant. 

 
Translated by Susan Long. 
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Bilaga 1. Bibliografiska data om 
materialet 

Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Een Nyy 
Träägårdz-
Book 1643 

1 uppl. 1643 36 
s., 3 uppl. 1654 

Liten oktavo 
(16 × 9) 

215 (s. 31) –  

Mollet 
1651 

1651 40 s. 
(svenska delen) 
samt planscheri 
(faksimilutgåva 
2006) 

Folio 
(40 × 24) 

588 (s. [S14]) 30 planscher 
i gravyr 

Utgiven även 
på franska 
och tyska, 
kungligt  
privilegium 

Rålamb 
1690 

1690 38 s.ii Stor oktavo 
(21 × 16) 

312 (s. 36) 10 planscher 
i gravyr 

 

Rålamb 
1694 

1694 37 s. Liten oktavo 
(15 × 9) 

155 (s. 9) – Kungligt  
privilegium 

Ahlich 
1722 

1 uppl. 1722 
192 s., 2 uppl. 
utökad av Sven 
Brehmer 1744 
240 s. 

Liten oktavo 
(16 × 9,5) 

148 (s. 169) 3 frontespiser 
i gravyriii 

Kungligt  
privilegium 

Kammeck-
er 1731 

1731iv 317 s. Liten oktavo 
(16 × 10) 

181 (s. 163) 2 planscher i 
gravyr, 1 bild 
i träsnitt, 
frontespis 

Kungligt  
privilegium 
på tio år 

Lundberg 
1754 

1 uppl. 1754 
222 s., 5 uppl. 
1798 222 s. 

Liten oktavo 
(16 × 10) 

249 (s. 42) 9 planscher i 
gravyr (enligt 
förordet 10) 

Översatt till 
danska, 
kungligt  
privilegium, 
rekommenda-
tion av  
Vetenskaps-
akademien 
citeras 

      

                                                      
i Boken saknar sidnumrering. 
ii Boken har 37 numrerade sidor, men första sidan är onumrerad (nr 0). 
iii Det finns hänvisningar till bilder som illustrerar melonodling (Ahlich 1722:120), men 
sådana bilder saknas i det undersökta exemplaret (tillhörigt KB) och tycks heller aldrig ha 
funnits där. 
iv Oklart utgivningsår. Tryckår är ej angivet; privilegiet är daterat 3 december 1731. 
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Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Jörlin 
1784–94 

Del I: 1 uppl. 
1784 48 s., 4 
uppl. 1796  
II: 1 uppl. 1786 
23 s., 4 uppl. 
1796  
III: 1 uppl. 
1794 14 s., 2 
uppl. 1796 120 
s.i 

Liten oktavo 
(I: 18 × 11,  
II: 17 × 11,  
III: 17,5 × 
10,5) 

290 (s. I:26), 
265 (s. II:12), 
230 (s. III:4) 

Del II: 1 
plansch i 
gravyr 

Fleischer 
1795 

1 uppl. 1795 
635 s., 3 uppl. 
1805 640 s. 

Liten oktavo 
(18 × 11) 

269 (s. 140) – Översatt från 
danska, 
kungligt  
privilegium 

Ihrström 
1808 

Del I: 1808 178 
s. 

Stor oktavo 
(19,5 × 11,5) 

172 (s. 48) –  

Lundström 
1831 

1 uppl. 1831 
403 s., 4 uppl. 
1852 431 s. 

Stor oktavo 
(21 × 12) 

250 (s. I:46) 4 planscher i 
gravyr 

 

Müller 
1848–53 

Del I: 1 uppl. 
1848 227 s.  
II: 1 uppl. 1850 
280 s.  
III: 1 uppl. 
1853 328 s.  
Totalt omfattar 
1 uppl. 835 s. 
3 uppl. 
omarbet. av 
Agathon 
Sundius 1886–
88 985 s. 

Stor oktavo 
(21 × 12,5) 

282 (s. I:113), 
377 (s. II:52), 
458 (s. 
III:129) 

Del I: 4  
litografiska 
planscher  
II: drygt 50 
xylografier  
III: nästan 20 
xylografier 

Pris del I:  
1 rdr 32 sk. 
b:ko  
II: 2 rdr b:ko  
III: 2 rdr  
16 sk. b:ko 

Eneroth 
1857 

1 uppl. 1857 48 
s., 4 uppl. 1867 
80 s. 

Stor oktavo 
(20,5 × 13) 

244 (s. 39)ii 8 xylografer, 
1 planritning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
i Upplagorna från 1796 är sammanbundna och samordnade genom gemensam sidnumrering 
och samlat register. I samutgåva finns också ett ”Tillägg”: en kort artikel om humleodling av 
Magnus Stridsberg, ursprungligen publicerad i Vetenskapsakademiens handlingar 1754. 
ii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
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Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Holm 1869 Del I: 1 uppl. 
1869 101 s., 2 
uppl. 1878 105 
s.  
II: 1 uppl. 1869 
93 s., 5 uppl. 
1897 93 s.  
III: 1 uppl. 
1869 173 s., 3 
uppl. 1892 152 
s. 

Liten oktavo 
(17 × 10,5) 

347 (s. II:73) Del I: 6  
xylografier 

Utgör All-
männyttigt 
handbibliotek 
N:r 29–31 
pris del I: 75 
öre  
II: 75 öre  
III: 1 rdr 50 
öre 

Lindgren 
m.fl. 1872–
84 

Del I: 1 uppl. 
1872 123 s. 4 
uppl. 1900 123 
s.  
II: 1 uppl. 1872 
122 s., 5 uppl. 
1903 136 s.  
III: 1 uppl. 
1872 136 s., 4 
uppl. 1900  
IV: 1 uppl. 
1874 108 s., 3 
uppl. 1896 
V: 1 uppl. 1874 
120 s., 3 uppl. 
1904, 120 s.  
VI: 1 uppl. 
1876 288 s., 3 
uppl. 1901, 
444 s.  
VII: 1 uppl. 
1883 361 s., 2 
uppl. 1890 409 
s.  
VIII: 1 uppl. 
1884 192 s., 2 
uppl. 1894 223 
s.  
IX: 1 uppl. 
1884 2 uppl. 
1903  
Uppl. 1 av re-
spektive del 
tillsammans 
1 728 sidor 

Stor oktavo 
(21 × 12,5) 

417 (s. I:29) Xylografier: 
del I: 76 
numrerade  
figurer,  
del II 15,  
del III 96  
figurer enligt 
titelblad,  
i del IV 33 
enligt titel-
blad,  
del V 12 
numrerade 
figurer,  
del VII 22 
numrerade  
figurer,  
del VIII 96 
xylografier 
litografier:  
del VIII 2 
planscher 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

  276 

Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Tamm 1889 1 uppl. 1889 
130 s., 4 uppl. 
1910 79 s. 

Liten oktavo 
(18 × 11,5) 

275 (s. 30) – Pris häftad: 
60 öre, 
kartonnerad: 
85 öre 

Abelin 
1902 

1 uppl. 1902 
127 s., 8 uppl. 
1932 184 s. 

Liten oktavo 
(16 × 10) 

248 (s. 80) – Översatt till 
finska 
pris häftad: 
1:25 

Lind 1910 1 uppl. 1910 
127 s., 3 uppl. 
1924 124 s. 

Liten oktavo 
(18 × 11,5) 

232 (s. 48) 24 figurer  

Bussler 
1922 

1 uppl. 1922 
140 s., 3 uppl. 
1926 140 s.  

Stor oktavo 
(19 × 14) 

370 (s. 82) Enligt titel-
sidan: 31 
illustrationer 
(teckningar, 
fotografier) 

I serien Åhlén 
& Åkerlunds 
handböcker 
pris inbund-
en: 4 kronor 

Berge 1933 1 uppl. 1933 
101 s., 15 uppl. 
1967 319 s. 

Stor oktavo 
(20,5 × 14) 

304 (s. 6) 19 numrerade 
figurer  
(fotografier, 
enstaka teck-
ningar) 

Pris: 1 krona 

Dahlmark 
1936 

1 uppl. 1936 
189 s., 9 uppl. 
1952 172 s. 

Stor oktavo 
(18,5 × 11,5) 

277 (s. 42) Enstaka teck-
ningar, foto-
grafier 

Pris 2:25 

Nilsson 
1948 

1 uppl. 1948 
209 s., 4 uppl. 
1959 209 s. 

Stor oktavo 
(23,5 × 16) 

351 (s. 49) 211 svartvita 
bilder (teck-
ningar, foto-
grafier), 20 
färgbilder på 
planschsidor 

Pris häftad; 
8:75, in-
bunden: 
12:50 

Trädgården 
som hobby 
1953 

1 uppl. 1953 
272 s., 6 uppl. 
1984 258 s.i 

Liten oktavo 
(16,5 × 11,5) 

425 (s. 126)ii Baksidesupp-
gift: 10 färg-
bilder (teck-
ningar), 245 
illustrationer 
(teckningar, 
fotografier)  
i svartvitt 

Pris häftad: 
9:50, in-
bunden: 
11:50 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                                      
i Möjligen finns ännu en ny upplaga 1989. I bibliotekskatalogerna anges posten med utgiv-
ningsår 1984 som upplaga 7 (manuella katalogen och Libris) och posten med utgivningsår 
1989 endast som ”Ny uppl.” (Libris). 
ii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
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Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Sonesson 
1959 

1 uppl. 1959 
256 s., 4 uppl. 
1974 256 s.i 

Stor oktavo 
(23 × 15,5) 

368 (s. 142) 136 figurer 
(svartvita 
teckningar), 
96 svartvita 
fotografier på 
planschsidor 

Pris häftad: 
16:75, in-
bunden: 
19:75 

Gréen 1969 1 uppl. 1969 
248 s., 4 uppl. 
1988 248 s. 

stor oktavo 
(20 × 13,5) 

253 (s. 63) 59 numrerade 
Figurer 
(teckningar), 
2 blad med 
figurer att 
klippa ut  

Översatt till 
finska, 
pris in-
bunden: 22 kr  

Gréen 1979 1 uppl. 1979 
576 s., 3 uppl. 
1995 576 s. 

Stor oktavo, 
liggande 
(21 × 22,5) 

994 (s. 147)ii Flera hundra 
teckningar 
och vissa 
fotografier; 
färg, svartvitt, 
”grönvitt”iii 

Bearbetning 
av engelskt 
original 

Nyblom-
Holmberg 
1983 

1 uppl. 1983 
421 s., 2 uppl. 
1990 424 s. 

Kvarto 
(26 × 19) 

686 (s. 110)iv Flera hundra 
fotografier, 
vissa teck-
ningar; över-
vägande färg 

Översatt till 
finska 

Samuelsson 
& Schenk-
manis 1995 

1 uppl. 1995 
322 s., 2 uppl. 
2003 324 s. 

Kvarto 
(26,5 × 21) 

736 (s. 266)v Flera hundra 
fotografier, 
vissa teck-
ningar; över-
vägande färg 

Översatt till 
danska, 
norska, finska 
och estniska 

Berglund 
1996 

1 uppl. 494 s.vi Kvarto 
(26 × 19) 

842 (s. 418)vii Flera hundra 
fotografier, 
vissa teck-
ningar; över-
vägande färg 

Översatt till 
danska, 
norska och 
finska 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                                                                                             
i Denna upplaga kom sedan att tryckas flera gånger. I KB:s manuella kortkatalog ”Alfabetisk 
katalog 1956–1986” och Libris förtecknas en andra tryckning 1975 och en tredje 1978. Sidan-
talet var oförändrat 256. 
ii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
iii D.v.s. motsvarigheten till svartvita bilder där det svarta ersatts av mörkt grönt. 
iv Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
v Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
vi Därefter flera gånger omtryckt (sannolikt i oförändrad upplaga). I Libris förtecknas en ”Ny 
utg.” från 1999 med samma sidantal som första utgåvan. 
vii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
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Uppgift 
 
 
Text 

Upplagor och 
sidantal 

Format 
(storlek i cm) 

Antalet ord 
på en sida 

Illustrationer 
(svartvitt om 
ej annat 
anges) 

Övriga data 

Hansson & 
Hansson 
2005 

1 uppl. 2005 
527 s.i 

Kvarto 
(27,5 × 22,5) 

495 (s. 347)ii Enligt bak-
sidesuppgift 
1 450 färg-
fotografier,  
ca 150 färg-
bilder 

Kvant & 
Palmstierna 
2005 

1 uppl. 2005 
574 s., 2 uppl. 
2007 574 s. 

Kvarto 
(27 × 19) 

781 (s. 311)iii Enligt bak-
sidesuppgift 
1 300 färg-
fotografier, 
samt teck-
ningar och 
trädgårds-
ritningar 

Fick utmärk-
elsen Årets 
trädgårdsbok 
2005 

Robild 
2005 

1 uppl. 2005 
126 s. 

Stor oktavo 
(23 × 16) 

322 (s. 37) Mer än 100 
färgfoto-
grafier 

 

 

                                                                                                                             
i En andra tryckning av denna upplaga från 2007 förtecknas i Libris. 
ii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
iii Det saknas sidor utan rubriker; uppgiften gäller en sida med få rubriker. 
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Bilaga 2. Uppgifter om analyserade 
utdrag 

Een Nyy Träägårdz-Book 1643: ympning s. 10–16, beskärning och mossa s. 19–20, 
gurka, melon m.m. s. 28–29, ”lachtuka” m.m. s. 31. 

Mollet 1651: ympning s. [S17]–[S19], köksväxter (rötter, örter) s. [S20]–[S22], me-
lon, gurka m.m. s. [S23]–[S25], lökväxter och tulpaner s. [S27], anläggningen 
av en formell trädgård s. [S32]–[S40], planscher. 

Rålamb 1690: morot, palsternacka s. 5, melon s. 20–21, gurka s. 21, beskärning 
s. 30–31, okulering och avläggning s. 38–39, vattning s. 52, lökväxter generellt, 
särskilt tulpan s. 60–61, fritillaria s. 62, tulpan s. 63. 

Rålamb 1694: gurka s. 14–15, morot s. 20–21. 
Ahlich 1722: tulpan s. 3–15, pion s. 23–24, morot s. 88–89, melon s. 119–121, gurka 

s. 121–122, okulering s. 147–149, beskärning s. 167–178. 
Kammecker 1731: vatten s. 36–38, okulering s. 108–112, beskärning s. 154–165, 

morot s. 289–290, melon s. 303–315, gurka s. 315–316. 
Lundberg 1754: morot, persiljerot s. 17–18, gurka s. 37, drivkurer, varmbänkar, 

melon, vattenmelon s. 53–58, okulering s. 62–68, beskärning s. 75–84, lök-
växter generellt s. 132–133, göromål i juni s. 204–206. 

Jörlin 1784–94: morot s. I:9–10, gurka s. I:24–25, melon s. I:25–28, beskärning 
s. II:19–20, okulering s. II:11–16, 18, 24, bildplansch, blomsterlökar s. III:3–5, 
exempelträdgård s. III:12–13. 

Fleischer 1795: morot s. 132–141, gurka, 178–185, melon s. 186, okulering s. 308–
322, beskärning s. 373–382, tulpan s. 615–622. 

Ihrström 1808: vatten s. 64–66, melon och gurka i bänkgård s. 79–85, morotens 
naturhistoria s. 124–125, odling av morot s. 127–128, fröskörd av morot, pal-
sternacka och beta s. 135–136, gurkans naturhistoria s. 153, odling av gurka 
s. 153–155, fröskörd av gurka s. 157. 

Lundström 1831: vatten och vattning s. 8–9, pioner s. 17–18, tulpan s. 25–26, gurka 
på bänk s. 50–51, morot s. 59–60, gurka på friland s. 89–91, beskärning s. 145–
147, okulering s. 135–140. 

Müller 1848–53: lökväxter s. I:107–108, pion (i tabell) s. I:145, exempelträdgård 
s. I:224–226, okulering s. II:51–56, beskärning s. II:66–69, vattning s. II:192–
193, morot s. II:229, gurka s. II:273–275, trädpion s. III:134–135. 

Eneroth 1857: exempelträdgård s. 3, plansch, vattning s. 12, luckring, rensning, gall-
ring, kupning s. 12–13, gurka s. 25–26, morot s. 28–29, plantering av fruktträd 
s. 39–40. 

Holm 1869: vattning s. I:5–6, morot s. I:33–34, gurka s. I:72–73, plantering av 
fruktträd s. I:96, pion, III:81–82, tulpan s. III:103–105, trädgårdskalender 
(blommor på friland), göromål i juni s. III:160–161. 

Lindgren m.fl. 1872–84: vattning s. I:67–72, gurka s. II:28–34, morot s. II:71–72, 
okulering s. III:24–27, fruktträds beskärning och uppdragning i kronform 
s. III:34–53, pion s. VI:176–179, tulpan s. VI:241–244, gångar s. VIII:72–76, 
blomster- och bladgruppsanläggningar i Stockholmsparker s. VIII:117–120, 
göromål i juni s. VIII:156–161. 
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Tamm 1889: vattning s. 20–21, gurka s. 29–31, morot s. 40–41, trädplantering, sköt-
sel av nyplanterade träd och skötsel av äldre träd s. 56–59. 

Abelin 1902: vattning s. 33, okulering s. 47–49 (fotnot), beskärning. s. 47–53 (bröd-
text), morot s. 75–76, gurka s. 79–80, blomsterfrön på kalljord samt krasse 
s. 86–87, exempelträdgård (plan af ett jägareboställe i Vestmanland) s. [129]. 

Lind 1910: beskärning s. 23–32, okuleringen s. 46, 48, gurka s. 81, morot s. 84–85, 
göromål i juni s. 127. 

Bussler 1922: vattning s. 28–29, morot s. 44–45, beskärning s. 81–86, gångar 
s. 110–111, fleråriga blomsterväxter s. 123–124. 

Berge 1933: planläggning s. 6–15, gångar s. 19–20, gurka s. 55–56, morot s. 57–58, 
beskärning s. 77–78. 

Dahlmark 1936: förädling s. 41–43, beskärning s. 80–84, gurkas s. 135–136, morot 
s. 145, gångar s. 158–159, lökväxter s. 179–180. 

Nilsson 1948: vägar, gångar, stigar s. 70–82, pion s. 178–179, 187, lökväxter 
generellt 197, trädgårdsexempel passim. 

Trädgården som hobby 1953: radhusträdgård som exempel s. 18–20, 32, färgbild 1, 
allmänt om perenna växter, några vår- och försommarblommande växter s. 56–
57, allmänt om köksväxtodling s. 76, köksväxter som sås på växtplatsen (in-
klusive morot och gurka) s. 77, gångväg av grus s. 96, plattor på vägar och 
planer s. 96–98, gödsling, allmänt och köksväxter s. 147–148, gallring och be-
skärning, allmänt s. 160, gallring av småplantor s. 160–161, vattning s. 174–
175, ympning s. 176, göromål i juni s. 239–242. 

Sonesson 1959: gurka s. 46, 120, 137, bevattning s. 56–58, beskärning av fruktträd 
s. 78–82, omympning s. 82, morot s. 141–142, vägar och gångar s. 163–165, 
pion s. 196, tulpan s. 198–199. 

Gréen 1969: exempelträdgård (anläggning) s. 8–9, 12, plattor, grusgångar och stäng-
sel s. 17–18, vatten och bevattning s. 36–37, morot s. 63, gurka s. 68, beskär-
ning s. 78–81, lök- och knölväxter allmänt s. 134–135, tulpan s. 138. 

Gréen 1979: ”Trädgården – uterummet” s. 10–13, terrasser, uteplatser och 
plattbelagda ytor s. 17–19, buskpion s. 126–127, pion s. 224–225, lökar och 
knölar allmänt s. 272–281, gurka s. 407–408, melon s. 417–419, morot s. 420–
421, beskärning av äppelträd s. 476–480. 

Nyblom-Holmberg 1983: ”I Bergakungens sal” [trädgårdsreportage] s.36–39, träd-
gårdens golv s. 92–95, pioner s. 214–215, lökar och knölar allmänt s. 229, 
tulpaner s. 233–238, gurka s. 274–275, melon s. 275, morot s. 280, ympning 
s. 293–294, beskärning s. 295 och 386–387. 

Samuelsson & Schenkmanis 1995: uteplatser och gångvägar s. 29–31, tulpan 197–
198, beskärning av fruktträd s. 222–226, omympning s. 227, morot 282, gurka 
292. 

Berglund 1996: markläggning och gångar s. 26–29, pioner s. 70–73, tulpaner s. 163–
166, lökväxter generellt s. 169–171, vattning s. 334–335, gurka s. 412–413, me-
lon s. 413, morot s. 417–419, beskärning s. 449–453, barkympning s. 457, träd-
gårdsexempel passim. 

Hansson & Hansson 2005: ”Rosenträdgård i havsbandet” [trädgårdsreportage] s. 36–
39, trädgårdens golv s. 88–95, pion s. 239–240, tulpan s. 291–295, gurka, 
pumpa, squash och melon s. 429–431, beskärning s. 471–473, trädgårdsexempel 
passim. 

Kvant & Palmstierna 2005: tulpan s. 216–217, lökar och knölar s. 217–218, pion 
s. 298–299, stenläggning s. 362–369, beskärning s. 446–449, gurka s. 479, 
morot s. 482, bevattning s. 543–545, trädgårdsexempel passim. 

Robild 2005: ”Jord att gå på och odla i” s. 20–23, tulpaner s. 63, morot s. 91, beskär-
ning s. 116, trädgårdsexempel passim. 
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Bilaga 3. Bilder 
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Bild 1. Avbildning av morot 
(Kvant & Palmstierna 2005:482) 
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Bild 2. Skolplansch med köksväxter (Berglund 
1996:418)  
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Bild 3. Radhusträdgård (Trädgården som hobby 1953:32a)  
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Bild 4. ”Sommarens matrum” (Trädgården som hobby 1953:32e)  
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Bild 5. Vårrabatt (Trädgården som hobby 1953:32f)  
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Bild 6. Kruka vid strand (Trädgården som hobby 1953:37 
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Bild 7. Sommarstuga med trädgård (Trädgården som hobby 1953:20)  
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Bild 8. Tulpaner bland andra blommor (Berglund 1996:164) 
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Bild 9. Beskärning av fruktträd (Hansson & Hansson 2005:472–473) 
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Bild 10. Exempel på hur anläggningsplan kan ritas (Hansson & Hansson 2005:70)  
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Bild 11. Sida (Kvant & Palmstierna 
2005:301)  

Bild 12. Sida i innehållsförteckning 
(Kvant & Palmstierna 2005:7) 

 

Bild 13. Närbild av sidrubrik och sidnummer 
mot tonplatta (Kvant & Palmstierna 2005:301) 
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Bild 14. Uppslag med titelsidan till huvudsegmentet ”Växterna” (Hansson & Hansson 
2005:162–163) 
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Bild 15. Pioner, första uppslaget (Berglund 1996:70–71) 
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Bild 16. Pioner, andra uppslaget (Berglund 1996:72–73)  
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Bild 17. Dillpion (Berglund 1996:72) 
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Bild 18. Pionbukett (Berglund 1996:72) 
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Bild 19. Beskärning av fruktträd, andra uppslaget (Berglund 1996:450–451) 

 

 



 
 

 

  293

    
   

Fo
to

gr
af

i: 
K

ar
in

 v
on

 S
ch

en
ck

 

Bild 20. Blommande fruktträd (Berglund 1996:450) 
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Bild 21. Person i fruktträd (Berglund 1996:453) 
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Bild 22. Trädgårdsreportaget ”Rosenträdgård i havsbandet”, första uppslaget 
(Hansson & Hansson 2005:36–37)  
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Bild 23. Bild ur trädgårdsreportaget ”Rosenträdgård i havsbandet” (Hansson & 
Hansson 2005:36) 
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Bild 24. Uppslag ur huvudsegmentet ”Prydnadsträdgården” (Nyblom-
Holmberg 1983:214–215) 
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