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Baksidan av media
En studie om bullar och bakverk i tidningen
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Inledning
Länge har vi funderat över hur bakverken egentligen mår, när de får så liten uppmärksamhet i
media. Enda undantaget är tråkiga tanttidningar, men bullarna och kakorna vill ju även nå ut
till de unga.
Syfte och frågeställning
Syftet med rapporten är utreda vilken roll bakverk egentligen har i media. Mina
huvudfrågeställningar blir därför:
- Vilka bakverk är det som syns i tidningar?
- I vilka typer av tidningar syns bakverk?
Metod
Bakverkens roll i media har undersökts genom att välja ut en så kallad tanttidning, en så kallad
gamertidning och en hästtidning. Sedan har det noga kollats huruvida det förekommer bakverk
i tidningarna och genom anteckningar i ett kalkylark sammanställts antalet förekomster. På så
sätt har skillnaden blivit tydlig. Det kan också poängteras att det finns flera tidningar inom
varje genre och att de som nu studeras fått komma med för att de finns på det lokala
biblioteket. Dessutom har ordböcker och uppslagsverk använts för att definiera begrepp som
bakverk, gamer, tanttidning och häst.
Källkritik
Här följer några källkritiska resonemang kring de källor som använts:
Wikipedia
Wikipedia är en ideell organisation som tillhandahåller ett uppslagsverk som kan redigeras av
alla, Wikipedia.org. Detta innebär att felaktigheter kan smyga sig in, men också att dessa
snabbt kan justeras när de upptäcks. Även om det finns anledning att ibland ta innehållet med
en nypa salt är den information som tagits till vara på inte av känslig art, utan i huvudsak
begreppsdefinitioner som på Wikipedia stöds av källhänvisningar till tidigare verk.
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Bakverkens roll i media
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Viktiga begrepp
Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod
mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis
qui facit eorum claritatem.1 Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii
legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium
lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima.
Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
”Tanter har tid till bakning”
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait
nulla facilisi. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Tanttidningen2
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate (se figur 1) velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio
dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Gamertidningen
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est
etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum (se figur 1).
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit
litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi,
qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.
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Wikipedia, sökord: tant http://sv.wikipedia.org/wiki/Tant hämtad 2014-04-01
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FIGUR 1. Andel av alla bakverk i samtliga tidningar
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Hästtidningen
Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius (se figur 1).
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum.
Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit
litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima.
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Analys
Undersökningen visar tydligt att tanttidningen har klart många fler bakverk på bild jämfört
med gamertidningen och hästtidningen 3. Förmodligen beror det på att tanter bakar mer än
spel- och hästintresserade, eller som artikeln i pensionärstidningen lyfte fram; att tanter har tid
till bakning.
Den vanligaste formen av bakverk i tidningarna var pajer. Vid en närmare titt visade det sig att
pajer oftast går snabbare att göra än t ex bullar och andra bakverk som ska jäsa. Tidningarna
har antagligen full koll på att även pensionärerna vill hinna med så mycket som möjligt under
dagarna och att man därför ofta föredrar bakverk som går snabbt att baka.
Dessutom förekom det på ett nätforum diskussioner om pajer överhuvudtaget är bakverk.
Vissa menar att pajer är bara pajer.
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Vid ett tillfälle var det oklart om en bild föreställde hästens avföring eller en chokladrulltårta, men utifrån
texten framkom att det var det förstnämnda.
4

Källförteckning
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