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Abstract

Yvonne Carlsson. 2012. Genericitet i text. (Genericity in text.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology.
New Series 56. 216 pp.
This dissertation examines genericity from a textual perspective. The
material consists of popular science texts about species of animals. The
investigation concerns both the distribution of different forms of generic
noun phrases and the boundary between generic and non-generic noun
phrases. The analytical tools are taken from Accessibility Theory and
Blending Theory.
Two separate studies have been undertaken. The results of the first study
indicate that generic reference on the whole follows the same principles of
accessibility as non-generic reference, although there are some differences
that can be attributed to the distinction between generic and non-generic
reference. Some results suggest that our mental representations of generic
referents are generally less accessible than those of non-generic referents.
Factors other than accessibility influencing the choice of generic noun
phrases are also identified.
While genericity is generally treated as an all-or-nothing phenomenon, an
important experience of this first study concerns the difficulties facing
anyone who tries to distinguish between generic and non-generic noun
phrases in authentic texts. These difficulties are the centre of attention in the
second study, which shows that genericity is an extremely context-dependent
phenomenon. The sentence context may clearly indicate a particular, nongeneric reference, while the wider context of the text reveals that the noun
phrase in question is in fact generic. Not infrequently, chains of reference
involve a great deal of shifting and slithering between a generic and a nongeneric meaning, although the references are seemingly coreferential. It is
sometimes difficult to decide on the real referents intended. At times there
are also clear cases where the noun phrase must be analysed as referring to
both generic and non-generic entities at the same time. This implies that it is
unlikely that we actually decide for every reference if it is generic or nongeneric.
Key words: Genericity, noun phrases, reference, anaphora, Accessibility
Theory, Blending Theory, conceptual integration, compression.
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1 Inledning

Subjektet i utsagan ”Min hund Ludde har enastående lukt och hörsel”
refererar till en partikulär hund och nominalfrasen är definit, specifik.
Subjektet i utsagan ”Hundar har enastående lukt och hörsel” refererar istället
till arten hund och är en så kallad generisk nominalfras. Partikulära människor, djur och saker omger oss hela tiden, och vi är hela tiden med om en
massa partikulära händelser, utför partikulära aktiviteter och befinner oss i
partikulära tillstånd. Men det är svårt att förstå hur vi skulle kunna fungera
och stå ut med våra liv om vi inte kategoriserade alla dessa partikulära
entiteter och generaliserade utifrån erfarenheten av dem.
Genericity enables agents whose information about the world is incomplete
to jump to reasonable conclusions, thereby helping them to act intelligently in
situations in which they don’t have unlimited time available for gathering
information. Since lions are normally dangerous, an agent will in general be
better off if, when confronted with a lion, he jumps to the conclusion that the
beast is dangerous, without waiting around long enough to find out properly.
An agent who is intelligent, and who has been informed that lions are
dangerous, will do just this. (Asher & Morreau 1995:305)

Med nödvändighet förenklar vi vår bild av världen genom att fösa ihop
partikulära entiteter till större enheter. Detta är livsnödvändigt i betydligt fler
och långt mindre dramatiska och konkreta situationer än i mötet med ett
lejon. Vår mentala värld består således både av en massa partikulära
entiteter, och till följd av kategoriserandet, också av en massa arter och
klasser. I vårt tänkande växlar vi hela tiden mellan det partikulära och det
generella – vi sluter oss till saker om ett särskilt exemplar av till exempel en
hund utifrån vår kunskap om arten hund, för att i nästa stund fördjupa vad vi
vet om arten utifrån mötet med en speciell hund. Den här avhandlingen
handlar om hur vi uttrycker oss om arter och klasser, hur vi använder och
förstår olika nominalfraser som syftar på arter och klasser – det vill säga
generiska nominalfraser. 1
Man kan tala om genericitet på olika språkliga nivåer. En väl etablerad
distinktion är den mellan generiska nominalfraser och generiska satser eller
1

När jag som här talar om ”arter och klasser” menar jag helt enkelt icke-partikulära entiteter,
och detta är i enlighet med det etablerade bruket när genericitet behandlas. Beteckningarna art
och klass används annars lite olika inom olika fackområden och vetenskapsfält. Eftersom texterna som analyseras i denna avhandlings två delundersökningar handlar om olika djurarter
kommer benämningen art i praktiken oftast att ha denna snäva biologiska innebörd. Jag tar
dock inte ställning till artbegreppets gränsdragning.
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meningar (se t.ex. Krifka m.fl. 1995). Undantagsvis har man också talat om
generiska texter (t.ex. Behrens 2000, 2005). Fokuset i den här avhandlingen
ligger på generiska nominalfraser, men eftersom det är näst intill omöjligt att
diskutera genericitet på en av dessa språkliga nivåer utan att komma in på
någon av de andra, kommer alla tre typer av genericitet i någon mån att
beröras. Framför allt kommer det att bli tydligt att genericitet hos nominalfraser är ett särdeles kontextberoende fenomen. Bara i yttersta undantagsfall
kan man veta att en nominalfras är generisk endast utifrån nominalfrasen
isolerad, och sällan räcker det att se nominalfrasen i endast en sats- eller
meningskontext för att avgöra om den refererar generiskt. Oftast krävs det
att vi har tillgång till den text nominalfrasen förekommer i, och även
bakgrundskunskap (om t.ex. genrer) kan behövas för att vi ska kunna sluta
oss till att vi har att göra med en referens till en art eller klass. Vi kommer
också att se att distinktionen mellan genericitet och icke-genericitet inte
alltid är så tydlig – även med tillgång till all tänkbar kontext går det inte
alltid att säga att en nominalfras är antingen generisk eller icke-generisk.
En genomgående strävan i denna avhandling är att visa hur vi använder
och förstår generiska nominalfraser i verkliga och hela texter. I tidigare
forskning om generiska nominalfraser har analysfönstret oftast begränsats
till en isolerad och i regel konstruerad mening. Studerar man genericitet i
hela texter får man dels syn på aspekter av genericitet som inte är uppmärksammade i tidigare forskning, dels får man anledning att ifrågasätta
vedertagna antaganden.
Vi refererar i svenskan till arter och klasser med samma nominalfrasformer som vi använder för att referera till enskilda medlemmar av en art
eller en klass – nominalfraserna en hund, hunden, hundar och hundarna kan
till exempel alla användas både när vi vill berätta om en respektive flera
enskilda hundar och när vi avser hundar i allmänhet. Det finns nominalfraser
som är lexikalt generiska (t.ex. arten), dit även de latinska artbeteckningarna
(t.ex. Canis familiaris) kan räknas, men de inherent generiska nominalfraserna är få till antalet och i allmänhet mycket lågfrekventa i jämförelse
med andra generiska nominalfraser.2 Naturligtvis är det stora skillnader i hur
genericitet uttrycks i världens språk, men man verkar inte känna till något
språk som har särskilda generiska nominalfrasformer (se t.ex. Carlson 2006).
Användningen av samma former för att referera såväl generiskt som ickegeneriskt är således på intet sätt något speciellt drag i svenskan. Men det
faktum att samma former används gör det intressant att se närmre på valet av
nominalfrasform vid generisk referens i förhållande till icke-generisk sådan,
och även på gränsdragningen mellan en generisk och en icke-generisk
nominalfras.
2

Krifka m.fl. (1995:6) nämner engelska uttryck som this kind (of tiger), each species of (fish)
och man i ”Man has lived in Africa for more than 2 million years” som exempel på nominalfraser som bara kan referera till en art/klass.
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Det finns en hel del forskning om användningen av olika nominalfrasformer vid icke-generisk referens, men vilka faktorer som påverkar distributionen av olika nominalfraser när vi skriver eller talar om en art eller klass
har det skrivits förhållandevis lite om. De faktorer som påverkar valet av
nominalfrasform är naturligtvis i viss mån gemensamma vid generisk och
icke-generisk referens, men det finns också skillnader. Att byta ut en
beskrivande substantivfras (t.ex. hunden) mot en annan (t.ex. hundar),
innebär till exempel i allmänhet en större betydelseskillnad vid icke-generisk
referens än vid generisk – generiska nominalfraser är i högre grad utbytbara
mot varandra. Att anlysera vad som styr distributionen av olika former av
generiska nominalfraser i svenskan är det ena huvudsyftet med denna
avhandling.
Det andra huvudsyftet är att karaktärisera gränsen mellan generiska och
icke-generiska nominalfraser. I majoriteten av den tidigare forskningen om
genericitet utgår man, explicit eller implicit, från att en nominalfras är
antingen generisk eller icke-generisk. I verkliga texter visar det sig dock att
många nominalfraser kan beskrivas som flertydiga, halvgeneriska eller vaga.
Mitt undersökningsmaterial består av olika texter som handlar om en
djurart, dels skrivna texter hämtade från en bok och några olika tidskrifter,
dels berättartexten till en naturfilm. Alla texter kan karaktäriseras som
populärvetenskapliga. Behrens (2005) talar om en generisk text som en text
vars tema är en art/klass eller en stereotyp situation, och som förmedlar
generell kunskap om detta tema (2005:289). Texterna som ingår i mitt
material kan således karaktäriseras som generiska. Undersökningens fokus är
de nominalfraser som refererar till temat i dessa texter. Eftersom texterna
behandlar olika djurarter kommer det naturligt att handla mycket om hur vi
refererar till djur i populärvetenskapliga texter med en djurart som tema. De
iakttagelser som jag kommer att göra torde ändå i stor utsträckning vara
generaliserbara för hur vi refererar även till andra typer av arter eller klasser
i andra typer av (skriftliga eller talade) texter.
Avhandlingen består av två delundersökningar som redovisas i kapitel 3
och 4. Den första delundersökningen (kap. 3) är kopplad till det första
huvudsyftet, det vill säga att analysera vad som styr distributionen av olika
nominalfrasformer vid generisk referens. Även i den andra delundersökningen (kap. 4) ställs frågor kopplade till detta syfte, men här ligger fokus
främst på gränsdragningen mellan genericitet och icke-genericitet, det vill
säga på avhandlingens andra huvudsyfte. Tillkomsten av den andra
delundersökningen (Genericitet och komprimering) är i mycket ett resultat
av erfarenheter från den första delundersökningens genomförande.
Kapitel 2 består av en genomgång av tidigare forskning om genericitet
samt några övergripande teoretiska utgångspunkter. De teoretiska modeller
som jag tar min utgångspunkt i (åtkomlighetsteori respektive blendteori)
redogörs för i samband med de två delundersökningarna, det vill säga i
inledningarna till respektive analyskapitel (avsnitt 3.2 resp. 4.1). Samman15

fattning och avslutande diskussion för de två delundersökningarna återfinns i
respektive analyskapitel (avsnitt 3.7 resp. 4.8). Avhandlingen avslutas med
en kort övergripande diskussion i kapitel 5.
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2 Tidigare forskning och övergripande
teoretiska utgångspunkter

Genericitet har behandlats ganska ymnigt i litteraturen de senaste årtiondena.
Det råder dock stor oenighet kring beskrivningen av fenomenet.
[...] as far as genericity in English is concerned, there is no agreement at all
among linguists as to how to deal with it. [...] It would not be an exaggeration
to say that there are divergent opinions on practically every fundamental
question [...] (Behrens 2005:281)

Många aspekter av ämnet är därtill antingen otillräckligt beskrivna eller inte
ens berörda. Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av forskningsläget (avsnitt 2.1), varefter forskning som anknyter till syftena med
mina undersökningar behandlas i avsnitt 2.2 och 2.3.
Den allmänna översikten i avsnitt 2.1 är aningen svepande. Genericitet
har främst diskuterats inom det formella semantiska paradigmet, medan
mina undersökningar tar sin utgångspunkt i kognitiv semantik. Eftersom
forskningen inom den formella semantiken inte är central för mina undersökningar sammanfattas den här relativt kortfattat. Översikten avser alltså
inte att vara fullständig, men den behövs för att ge en allmän bild av tidigare
genericitetsforskning.
Det finns mycket lite forskning gjord om genericitet i svenskan. I detta
kapitel redovisas den del av diskussionen som faller in under återkommande
teman i den internationella diskussionen om användningen av olika generiska nominalfraser (avsnitt 2.2). Inför analysen i kapitel 3 finns också ett
avsnitt (3.3) som handlar om den svenska genericitetsforskningen specifikt.
Där tar jag särskilt upp sådana antaganden om genericitet i svenskan, som
man antingen inte är överens om, eller som det finns anledning att titta
närmre på i verkliga texter.

2.1 Genericitetsforskning – en kort översikt
Den dominerande teoretiska inriktningen i genericitetsforskningen har som
sagt varit och är fortfarande den formella semantiken. Diskussionen handlar
därför ofta om hur en viss betydelse lämpligast representeras med formalism
från logiken. De olika former som generiska nominalfraser kan ha, och de
eventuellt olika betydelser eller användningar som kan kopplas till dessa
former, är sällan det primära i formella semantiska analyser. Och gränsdrag17

ningen mellan genericitet och icke-genericitet är inte en fråga i den formella
semantiska diskussionen – en nominalfras är antingen generisk eller ickegenerisk. Oftast antas det också att vi självklart vet vilka nominalfraser som
är generiska respektive icke-generiska.
En central fråga inom genericitetsforskningen har varit vad för slags
generalisering som generiska utsagor egentligen uttrycker, eller som de
formella semantikerna formulerar det: hur ser semantiken hos den generiska
operatorn ut? 3 Ingen genericitetsforskare hävdar längre att betydelsen hos en
generisk mening med ett subjekt refererande till en art eller klass handlar om
universell kvantifiering, det vill säga att den är en utsaga om alla medlemmar
av arten eller klassen ifråga (även om sådana definitioner av genericitet
ibland dyker upp i grammatikor och litteratur som inte primärt behandlar
genericitet). Visst förekommer det att utsagan i generiska meningar är giltig
för alla medlemmar av en art/klass (t.ex. Hundar är däggdjur), men betydligt
oftare innebär utsagan något slags restriktion i giltigheten – det som prediceras gäller endast en delmängd av arten/klassen (som i exempel (1)–(2)
nedan). 4
(1)

Vithajen föder fullt utvecklade ungar.

(2)

Svenskarna är bra på engelska/återvinning/handikappidrott.

Det är ju bara honorna bland vithajarna som kan föda ungar över huvud
taget. Och visserligen kan nog många svenskar anses vara bra på engelska,
och förhoppningsvis är vi också duktiga på återvinning, men det gäller långt
ifrån alla. Och att bli bra på handikappidrott är av förklarliga skäl bara
potentiellt möjligt för en minoritet av svenskarna. Generiska utsagor ter sig
vid närmare betraktande mycket heterogena. Att man bör kunna hitta en
generell semantisk beskrivning för det man betraktar som generiska utsagor
verkar trots allt många vara överens om, men oenigheten om vilken beskrivning som är bäst är stor forskare emellan. I viss mån kan denna oenighet
antagligen förklaras av att olika forskare utgår från olika exempelmeningar
och ser olika typer av generiska utsagor som mer centrala än andra.
3

Operatorn används för att beskriva det generiska elementet i en utsaga.
Subjektet i utsagan ”Hundar har enastående lukt och hörsel” refererar alltså till arten hund
och hundar är en generisk nominalfras, samtidigt som hela utsagan också är generisk, det vill
säga den rapporterar inte en enskild iakttagelse utan beskriver en generell egenskap hos
hundar. Även ”Min hund Ludde har enastående lukt och hörsel” är en generisk utsaga (den
beskriver en generell egenskap hos Ludde), trots att subjektet är en (icke-generisk) definit,
specifik nominalfras. ”Hunden har fått sin arvsmassa kartlagd” är ett exempel på en partikulär
utsaga med ett generiskt subjekt. En generisk sats/mening beskriver Carlson som ”any sentence expressing a generalization” (1995:224). Det förekommer att ”generic sentence” istället
används i betydelsen utsaga om en art/klass, inkluderande såväl generiska som partikulära
utsagor om en art eller klass. Papafragou använder termen såväl för utsagor rapporterande
generella egenskaper som för utsagor innehållande en generisk nominalfras (1996:2). Se även
Krifka m.fl. för en inventering av olika typer av utsagor i vilka generiska nominalfraser kan
förekomma (1995:78–85).
4
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Man kan urskilja en skiljelinje mellan de forskare som argumenterar för
någon form av induktiv analys och de som hävdar att en generisk utsaga
uttrycker något slags regel. Bland dem som tillämpar induktiva angreppssätt
finner man både de som hävdar att den generiska operatorn i generiska
utsagor kvantifierar över faktiska entiteter och de som arbetar inom möjliga
världar-semantik och menar att kvantifieringen gäller möjliga entiteter (se
t.ex. Declerck 1991 resp. Schubert & Pelletier 1989). Forskare som anlägger
det andra huvudsakliga perspektivet kopplar inte betydelsen hos en generisk
utsaga på samma sätt till egenskaper hos de enskilda instanserna av arten/
klassen (se t.ex. Asher & Morreau 1995). 5
Två tongivande namn inom genericitetsforskningen under det senaste
årtiondet är Ariel Cohen (t.ex. 1999, 2001, 2004a, 2004b) och Yael Greenberg (t.ex. 2003, 2006, 2007). De föreslår båda att den generiska operatorn är
flertydig. De är till exempel överens om att en generisk utsaga med ett
generiskt subjekt i obestämd singular form i engelskan bara kan tolkas som
uttryckande någon form av regel, medan samma utsaga med subjekt i
obestämd plural form även kan tolkas induktivt, beskrivande en inte tillfällig
men inte heller nödvändig generalisering (se t.ex. Cohen 2001 och Greenberg 2003, 2006). Se exempel (3)–(4) nedan (från Greenberg 2006: 200).
(3)

A gentleman opens the door for a lady. (deontic/normative)

(4)

Gentlemen open the door for a lady. (Reading 1: descriptive. Reading 2:
deontic/normative)

Heterogeniteten hos generiska utsagor med generiska subjekt hanteras bättre
om man antar att den generiska operatorn är flertydig, men det finns andra
problem med denna hållning, och denna diskussion fortsätter med stor
sannolikhet att vara livaktig länge än. Eftersom denna fråga inte är central
för mina syften lämnar jag den här.
En annan fråga som ofta har ställts i diskussionen om genericitet är när
och varför en viss nominalfras tolkas som generisk (eller inte). Diskussionen
om när syntaktiska objekt kan vara generiska har varit särskilt livaktig (t.ex.
Sam hatar/äter lax) (se t.ex. Laca 1990, Byrne 1998, Glasbey 2007). Faktorer
som ofta antas ha betydelse för om en nominalfras tolkas som generisk eller
inte är typen av predikat och informationsstruktur i den utsaga som
nominalfrasen ifråga ingår i (se t.ex. Cohen & Erteschik-Shir 2002 och
Glasbey 2007).
Byrne (1998) antar i sin förklaring av förekomsten av generiska objekt ett
kognitivt lingvistiskt perspektiv. Han identifierar två alternativa konstrueringar (”construals”). För att ett objekt ska kunna vara generiskt måste
utsagan vara en generalisering som gäller både subjektets och objektets
5

Se till exempel Krifka m.fl. 1995, Pelletier & Asher 1997 och Cohen 2002 för översikter av
hur man har angripit frågan om semantiken hos generiska utsagor.
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referent. Det är fallet i ”characterizing relations” (t.ex. ”Sam hates salmon”).
I ”characterizing properties” gäller generaliseringen däremot bara subjektets
referent (Byrne exemplifierar med ”Sam eats salmon”). I sin argumentation
använder Byrne som belägg utfallet av Lawlers (1972) så kallade ”upward
entailment test” samt förekomsten av bestämdhet hos motsvarande objekt i
den spanska översättningen av utsagan ifråga (utifrån antagandet att
generiska nominalfraser alltid har bestämd form i spanskan, vilket dock har
ifrågasatts av t.ex. Moreno & Pérez (2001)). Lawlers test handlar om att
generiska nominalfraser i icke negerad kontext inte kan bytas ut mot en
hyperonym utan att utsagan blir falsk (”Sam hates salmon” ≠> ”Sam hates
fish”, ”Sam eats salmon” => ”Sam eats fish”). Resultaten är inte invändningsfria men framför allt är det långt ifrån självklart att distinktionen kan
användas för att skilja generiska objekt från icke-generiska.
Det finns en del generella problem med diskussionen om när en nominalfras är generisk. Till exempel verkar man utgå från att genericitet är en
självklar storhet som det gäller att hitta (de språkliga) kriterierna för. En
följd av detta är att olika forskare avgränsar genericitet olika, vilket i sig inte
är ett stort problem så länge det framgår vad man uttalar sig om. Problemet
är att gränsdragningarna inte diskuteras och motiveras. Man bestämmer sig
sedan för vissa kriterier, men det blir väldigt oklart vad kriterierna ska fånga.
Det är som att man börjar i fel ände.
Ett uttryck för grundantagandet att en generisk nominalfras är självklart
antingen generisk eller icke-generisk är konstruerandet av olika typer av test
för att avgöra om en nominalfras är generisk eller icke-generisk. Liksom i
fallet ovan med Lawlers test, är det ofta oklart vad testet ifråga testar, om det
ger utslag för genericitet eller för något annat. Krifka m.fl. redogör för ett
antal test som har använts både för att skilja generiska nominalfraser från
icke-generiska och generiska utsagor från icke-generiska (se 1995:8–14).
Man anför bland annat att vissa predikat bara kan ta generiska argument, så
kallade ”kind predicates” (se vidare avsnitt 2.2.2.1). Förutom att dessa
predikat är få till antalet, kommer vi (i den andra delundersökningen – kap.
4) att se att det är mycket vanskligt att bedöma huruvida en nominalfras är
generisk eller inte endast utifrån vilken utsaga den ingår i. Man har också
använt sig av förenligheten med den bestämda singulara formen i engelskan
för att skilja ut generiska från icke-generiska nominalfraser. Krifka m.fl.
medger dock att det är oklart huruvida detta test ger utslag för referens till en
art/klass eller bara för referens till en väletablerad art/klass (1995:12). Se
vidare avsnitt 2.2.1.1.
Declerck (1991) för en intressant diskussion om varför vi tolkar en
nominalfras som generisk. Han lyfter fram hur kontextberoende vår tolkning
av en nominalfras som generisk (eller icke-generisk) är, att vi använder oss
av många och olika kunskapskällor. Utifrån såväl lexikal semantik, en vidare
språklig och utomspråklig kontext, som (Grices) pragmatiska principer, gör
vi vår tolkning. Det finns dock inte heller i Declercks resonemang något som
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antyder att han inte omfattar antagandet att vi alltid kommer fram till
antingen en generisk eller en icke-generisk tolkning av en nominalfras, ett
antagande som det enligt mig finns anledning att ifrågasätta.
Forskningen om genericitet har oftare fokus på generiska utsagor än på
generiska nominalfraser, något som antagligen kan förklaras av att den
formella semantiken är den dominerande teoretiska inriktningen. Eftersom
genericitet hos utsagor respektive nominalfraser har tydliga beröringspunkter
och ofta förekommer tillsammans, behandlas emellertid båda typer av
genericitet i någon mån i samtliga arbeten.6 De båda fenomenen är dock
tydligt åtskiljbara – generiska nominalfraser förekommer inte bara i
generiska utsagor, och generiska utsagor behöver inte innehålla en generisk
nominalfras (se t.ex. Krifka m.fl. 1995). I de studier som har tydligt fokus på
generiska nominalfraser är det likafullt främst fråga om analyser av generiska nominalfraser i just generiska utsagor. Analyser av när och hur
nominalfraser i utsagor om partikulära förhållanden kan betraktas som
generiska är ganska sällsynta (t.ex. Myskoxen kom tillbaka till Sverige
1971). ”Kind predicates” (eller ”kind predications”) diskuteras naturligtvis
en del i litteraturen. Det är alltså fråga om sådana predikat som man menar
måste ha generiska argument (t.ex. Dronten är utdöd). Det är till exempel
arter, inte enskilda individer, som dör ut. Olika predikat tenderar förvisso att
ha generiska respektive icke-generiska argument i olika utsträckning, men
det är ytterst få (om ens några) predikat som aldrig någonsin förekommer
tillsammans med icke-generiska argument. Och även om det finns många
predikat som utan kontext inte verkar kunna ha ett generiskt argument, är det
slående hur många sådana predikat som faktiskt har det när man analyserar
genericitet i hela, naturligt förekommande texter. Detta kommer att bli
tydligt längre fram, särskilt i den andra delundersökningen (kap. 4).
Delvis som en följd av fokuseringen på generiska utsagor varierar inte de
undersökta nominalfrasernas syntaktiska funktion särskilt mycket i de
analyser vi finner i den tidigare forskningen – mestadels är de generiska
nominalfraserna i de generiska meningarna syntaktiska subjekt. Undantag
utgör den tidigare nämnda diskussionen om när syntaktiska objekt kan vara
generiska. Radden (2009) konstaterar att den bestämda singulara formen
skiljer sig från de övriga i engelskan genom att den inte påverkas av
nominalfrasens syntaktiska funktion. Han menar att de andra formerna
främst är generiska när de är syntaktiska subjekt, medan den bestämda
singularen i större utsträckning är generisk även i andra funktioner (2009:
213). Varför de andra formerna inte förekommer i vissa syntaktiska funktioner redogör han dock inte för. Någon systematisk genomgång av sam6
Studier som främst behandlar generiska utsagor är till exempel Cohen 1999, 2004, Dahl
1975, 1985 och Schubert & Pelletier 1989. Carlsons mycket refererade arbete Reference to
kinds in English (1980) behandlar såväl generiska nominalfraser som generiska utsagor.
Ibland blir det i studier som behandlar båda dessa typer av genericitet oklart vad man uttalar
sig om – nominalfrasens eller utsagans betydelse (ett sådant exempel är Declerck 1991).
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bandet mellan genericitet och syntaktisk funktion har mig veterligt inte
gjorts.
Den generiska nominalfrasens referent i de exempel som diskuteras i
litteraturen är påtagligt ofta en så kallad naturlig art. Djur är den klart dominerande referenttypen. Ganska frekvent förekommer även olika mänskliga
kategorier (t.ex. nationaliteter och yrkeskategorier), men anmärkningsvärt
sällan döljer sig andra referenttyper bakom de analyserade nominalfraserna.
De flesta studier av generiska nominalfraser i litteraturen är vidare språkspecifika undersökningar av engelskan. Detta är naturligtvis inte förvånande,
men eftersom generella antaganden ofta har gjorts utifrån distinktioner som
är specifika för engelskan, har denna sneda forskningsinsats knappast gagnat
den teoretiska diskussionen. Exempel på större studier av andra språk är
Chur (1993), Marmaridou (1984) och Oosterhof (2008), vilka i tur och
ordning behandlar genericitet i tyska, grekiska respektive nederländska. En
del kontrastiva studier finner vi också i litteraturen (där engelska nästan
alltid är det ena språket) (t.ex. Zamperelli 2002). Mer övergripande typologiska perspektiv på genericitet är ovanliga (se dock Behrens 2000, 2005
och Chierchia 1998). 7
Att genericitet är ett särdeles kontextberoende fenomen är nog egentligen
ett ganska okontroversiellt påstående. Ändå har genericitet hos nominalfraser
med ytterst få undantag studerats i isolerade och ofta konstruerade utsagor.
Detta kan dock inte enkelt förklaras av att diskussionen om genericitet
huvudsakligen har förts utifrån ett formellt semantiskt perspektiv. Även i
deskriptiva och kognitivt inriktade undersökningar av genericitet har
introspektiva analyser av isolerade meningar varit gängse. Och Oosterhof
(2008), som ansluter sig till det formella semantiska paradigmet, är mig
veterligt ensam om att använda sig av ett egentligt korpusmaterial i studiet
av genericitet. Därutöver använder Behrens (2000, 2005) den franska
originaltexten samt översättningar av Antoine de Saint-Exupérys Lille
prinsen som underlag för sin typologiska undersökning. Textanalyser av
generisk referens, i den mening att man följer hur referensen till en art eller
klass utvecklar sig genom en text, saknas så vitt jag har kunnat finna i
tidigare forskning.
Introspektiva analyser av isolerade meningar har genererat mycket
kunskap om genericitet, men viss omedvetenhet om de problem som är
förenade med denna analysmetod har också lett till en del tveksamma
antaganden om olika nominalfrasers betydelse och användning. Det är ofta
lätt att vederlägga sådana antaganden genom att föreställa sig en (annan)
kontext till en isolerad mening. I bästa fall anför forskaren i fråga en så
kallad defaultläsning i en neutral kontext (se t.ex. Byrne 1998). Den neutrala
7
I artikeln från 2005, publicerad i Linguistics, diskuterar Behrens hur genericitet uttrycks i
engelska, tyska, franska, ungerska och grekiska. I det arbetspapper från 2000 som tidskriftsartikeln bygger på diskuteras även arabiska, finska, tagalog och vietnamesiska.
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kontexten existerar dock bara som en idealisering och ofta finns anledning
att undra över hur överens vi egentligen är om de antagna defaultläsningarna. Naturligtvis har vi i viss mån likartade erfarenheter av världen
och språkbruket, vilket gör att en språkforskare med god språklig intuition
kan ställa upp vettiga hypoteser. Antaganden gjorda utifrån bedömningen av
isolerade utsagors betydelse, acceptabilitet eller grammatiskhet bör betraktas
som just hypoteser att testa i naturligare kontexter. Som det har varit och
fortfarande är i mycket av genericitetsforskningen, det vill säga att belägg i
verkliga och hela texter förekommande i ett naturligt språksammanhang för
det mesta saknas, finns det ofta anledning att ifrågasätta antaganden om
olika nominalfrasformers användning (eller omöjlighet att användas) i en
viss språklig kontext.
Traditionen att analysera generiska nominalfraser i minimal kontext, ofta i
konstruerade utsagor, har också gjort att den uppsättning nominalfrasformer
som har studerats är begränsad. Intresset har främst varit inriktat på enkla
beskrivande substantivfraser med ett ensamt huvudord, som hunden, hundar
och så vidare. Generiska nominalfraser förekommer dock i alla tänkbara
olika former i naturliga texter (t.ex. olika typer av pronomen eller mer
komplexa substantivfraser som t.ex. den lilla strävhåriga borderterriern).
Utifrån ovanstående översikt kan vi beskriva den typiska generiska
nominalfras som är föremål för undersökning i tidigare forskning – en
engelsk beskrivande substantivfras utan attribut refererande till en djurart i
subjektsposition i en generisk utsaga (t.ex. ”Beavers build dams”). Förutom
att generiska nominalfraser naturligtvis inte förekommer mer i engelskan än
i något annat språk, är det inte helt uteslutet att den beskrivna nominalfrasen
är en ganska typisk generisk nominalfras även i ett vidare perspektiv, utanför
metalitteraturen. Det ter sig ändå angeläget att också titta på andra typer av
generiska nominalfraser, och att göra det utifrån andra teoretiska perspektiv
än det formellt semantiska. Framför allt behöver den teoretiska diskussionen
om genericitet förankras bättre i autentiskt språkbruk än vad som har varit
fallet i den tidigare forskningen.
Den fråga som har varit mest pockande när jag tagit del av tidigare
forskning om genericitet har varit just huruvida de antaganden som har gjorts
kan beläggas i verkliga texter. I och med mina undersökningar kommer jag
att kunna belägga en del av dessa antaganden och vederlägga andra. Det
textuella perspektivet på genericitet har dock inte bara den förtjänsten att jag
empiriskt kan belägga respektive vederlägga befintliga teoretiska antaganden. Genom att analysera generiska nominalfraser i autentiska hela texter
blir aspekter av genericitet som inte tidigare har uppmärksammats synliga,
och viktiga frågor som inte tidigare har ställts genereras.
På grund av att man i tidigare forskning om genericitet oftast har haft ett
”kontextlöst” analysperspektiv, har jag funnit ett egenvärde i att undersöka
hur generiska nominalfraser uppträder i hela verkliga texter. Det blir då
ganska lite av den tidigare forskningen som är direkt relevant för mina fråge23

ställningar och analyser. Det mesta har dock i viss mån en mer indirekt
relevans. I den redogörelse som följer av tidigare forskning har jag valt att
endast ta med sådant som relativt tydligt kan kopplas till mina två delundersökningar. Antaganden om distributionen av olika nominalfrasformer vid
generisk referens redogörs för i avsnitt 2.2, och forskning som kan kopplas
till frågan om gränsdragningen mellan genericitet och icke-genericitet
diskuteras i avsnitt 2.3.

2.2 Distributionen av olika nominalfrasformer vid
referens till en art eller klass
Antaganden om hur olika former av generiska nominalfraser används förekommer i nästan all litteratur om genericitet, även om sådana antaganden,
beroende på syfte, frågeställningar och teoretiska perspektiv, görs mer eller
mindre explicit och i större eller mindre omfattning. Som tidigare nämnts har
man i den tidigare forskningen i allmänhet diskuterat en begränsad uppsättning former av generiska nominalfraser: enkla art-/klassbetecknande
beskrivande substantivfraser i bestämd eller obestämd singular eller plural
form (en hund, hunden, hundar, hundarna). 8 Ofta fokuseras analysen på en
form eller på två som kontrasteras, särskilt i den formella semantiska
litteraturen. Se t.ex. Cohen 2001 (behandlar engelskans obestämda singulara
form) och Greenberg 2003, 2007 (kontrasterar obestämd singular och plural
form i engelskan).
Många iakttagelser och antaganden om distributionen av olika art/
klassbetecknande substantivfraser finner man i språkspecifika grammatikor
(vad gäller svenskan t.ex. SAG) och i litteratur som handlar om något mer
övergripande, som artikelbruk eller bestämdhet (t.ex. Christophersen 1939,
Chesterman 1991, Lyons 1999).
Några forskare har studerat andra former än de enkla beskrivande
substantivfraserna. Bowdle & Ward (1995) undersöker till exempel användningen av art/klassrefererande demonstrativa nominalfraser i engelskan, och
både Wilkinson (1995) och Zamperelli (1998) behandlar konstruktioner med
kind. Beskrivningar av andra nominalfrasformers generiska användning (än
de olika substantivfrasernas) är dock sällsynta.
8

Dividuativa nominalfraser kan naturligtvis också ha generisk referens (t.ex. guld, guldet),
men de kommer ofta i skymundan i diskussionen. I SAG kan man läsa dels att artbetydelsen
inte tydligt kan avskiljas från annan betydelse vid dividuativa substantiv (SAG 2:22), dels att
speciesvalet vid dividuativa substantiv i många sammanhang är fixerat till antingen bestämd
eller obestämd form, beroende på referenttyp eller typ av lexikaliserad fras (SAG 2:112).
Detta kan förklara att valet av form på dividuativa nominalfraser inte diskuteras så mycket i
litteraturen (se dock Wijk-Andersson 1988). Eftersom generiska dividuativa nominalfraser i
engelskan normalt bara kan ha obestämd form blir formvalet där en icke-fråga (Svartvik &
Sager 1996:166).
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Det ska också sägas att det långt ifrån råder enighet kring vilka nominalfrasformer som ska betraktas som generiska. På grund av att den obestämda
singularen (i t.ex. engelskan) inte är förenlig med ”kind predicates” betraktar
till exempel inte Krifka m.fl. (1995) denna form som potentiellt refererande
till en art/klass (förutom i taxonomisk betydelse). Eftersom obestämd
singular med icke-taxonomisk betydelse dessutom kräver att utsagan är
generisk, menar man att genericiteten snarare hör till utsagan än till
nominalfrasen (1995:10, 14). Den potentiellt generiska användningen av
bestämd plural form i engelskan är också omdebatterad (se vidare avsnitt
2.2.1.2). Se till exempel Behrens (2000) och Jacobsson (1998) för en mer
utförlig diskussion om oenigheterna kring genericitet i engelskan.
Även om många forskare inte redogör för hur de ser på relationen mellan
den generiska och den icke-generiska användningen av en viss nominalfrasform, framgår det ändå ofta att man betraktar dem som relaterade. För till
exempel Radden (2005, 2009), som ansluter sig till ett kognitivt semantiskt
paradigm, är den icke-generiska betydelsen hos en viss form den primära
och den generiska användningen kan härledas ur denna. Även om det som
sagt inte alltid blir tydligt vilken ståndpunkt man intar, verkar detta vara den
vanligaste, även utanför det kognitiva paradigmet. Men det finns också de
som tvärtom menar att den icke-generiska användningen bör ses som härledd
ur den generiska (se t.ex. Krifka 1995:399), och till exempel Behrens (2005)
ser den generiska och icke-generiska användningen som alternativa. Hon
menar att ingen av användningarna bör härledas ur den andra (2005:290–
291).
Det förekommer att man försöker ringa in en betydelse för var och en av
de olika substantivformernas generiska användning. Det är i sådana fall mer
eller mindre tydligt hur dessa betydelser härleds och huruvida de är
förankrade i någon förklaringsmodell. Raddens (2009) analys av de olika
formerna är ett av de tydligare exemplen. Han är explicit och systematisk när
han diskuterar engelskans obestämda respektive bestämda singulara respektive plurala form. Han benämner betydelserna ”representative generic”
(obestämd singular), ”proportional generic” (obestämd plural), ”kind generic” (bestämd singular) och ”delimited generic” (bestämd plural). Beskrivningen kan intuitivt tyckas vara giltig men den är samtidigt väl abstrakt. De
formulerade betydelserna kan gälla flera av formerna, och det blir då inte
heller helt lätt att skilja alla fyra betydelser åt. Som påpekats tidigare verkar
det vara svårt att hitta en semantisk beskrivning för generiska meningar, och
det finns kanske också anledning att ifrågasätta det eftersträvansvärda i att
försöka fånga en viss nominalfrasforms generiska användning i en betydelse.
Det finns som sagt gott om antaganden om distributionen av olika
nominalfrasformer i litteraturen om genericitet. Dessa antaganden beläggs
dock sällan i autentiskt språkbruk. Påtagligt ofta är även den teoretiska
förankringen otydlig. Bristen på förankring i autentiskt språkbruk är som jag
tidigare nämnt ett problem för genericitetsforskningen i stort.
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Bland iakttagelser och antaganden om valet av nominalfrasform vid
generisk referens kan man urskilja två huvudgrupper: dels antaganden om
kopplingar mellan nominalfrasform och typ av referent, dels antaganden där
den typ av utsaga som nominalfrasen ingår i är avgörande för om en viss
nominalfrasform tenderar att förekomma eller inte. I avsnitt 2.2.1–2.2.2
redogörs för några sådana faktorer som antas påverka valet av form som har
med typ av referent eller typ av utsaga att göra, sådana som man återkommande finner i litteraturen. Därefter redogörs i avsnitt 2.2.3–2.2.4 dels för
Behrens (2000, 2005) antaganden om språktypologiska skillnaders påverkan
på användningen av olika nominalfrasformer vid generisk referens, dels för
Borthens (2007) försök att förklara den begränsade generiska användningen
av vissa former i termer av ”givenness” eller kognitiv status.

2.2.1 Typ av referent
De nominalfraser som förekommer i diskussionen om genericitet i litteraturen är som tidigare nämnts begränsade till en liten uppsättning referenttyper, och sambandet mellan referenttyp och nominalfrasform har således
heller inte varit föremål för någon uttömmande diskussion. Några iakttagelser av referenttyp som påverkande valet av nominalfrasform vid
generisk referens är dock återkommande i litteraturen. Främst är det den
bestämda singulara formen (i engelskan) som har iakttagits vara oförenlig
med vissa typer av referenter.

2.2.1.1 Etableringsgrad
Många har gjort iakttagelsen att den bestämda singulara formen i engelskan
bara verkar kunna användas för att referera generiskt till så kallade ”wellestablished kinds” (se t.ex. Krifka m.fl. 1995, Radden 2009). 9 Begreppet
”well-established kind” har dock inte gjorts tydligt i litteraturen. Krifka m.fl.
skriver till exempel:
We will not attempt to offer any sort of analysis of the notion ’well-established kind’. The distinction is real enough and is quite striking in its effect
on example sentences, but we have no well-formed thoughts as to what the
contrast owes its origins. (1995:11)

Fenomenet illustreras ofta med exemplet i (5), hämtat från Krifka m.fl.
(1995:11).
(5)

9

a. The Coke bottle has a narrow neck.
b. ??The green bottle has a narrow neck.

Oosterhof (2008) konstaterar att detsamma verkar gälla i nederländskan.
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Liksom i detta exempel blir illustrationer av fenomenet ofta otydliga på
grund av att nominalfrasen som ska referera till en icke-etablerad klass
förekommer i en utsaga som inte intuitivt är självklart sann – i den begränsade kontexten i (5) är det svårt att hålla med om att gröna flaskor i
allmänhet har smala halsar, alldeles oavsett om subjektet har obestämd eller
bestämd singular eller plural form. En besläktad kontrast är den mellan
”natural kind terms” och ”nominal kind terms”. Även här antas endast den
förra kategorin vara förenlig med bestämd singular form i engelskan. 10 Vad
man kan tänka sig att betrakta som en (väletablerad) klass och således
referera till med bestämd singular form antas variera med kontexten, mellan
språkbrukare och eventuellt över tid (se t.ex. Krifka m.fl. 1995:107–113).
Den obestämda plurala formen (i engelskan) antas, till skillnad från den
bestämda singularen, kunna referera till icke väletablerade klasser. Men
huruvida den obestämda plurala referensen ska betraktas som generisk eller
icke-generisk när den refererar till icke väletablerade klasser är otydligt i
litteraturen (se Krifka m.fl. 1995:11–12, Oosterhof 2008:146–152). 11

2.2.1.2 Begreppshierarkisk placering
I den litteratur som behandlar valet av nominalfrasform vid generisk referens
i svenskan antas den bestämda singulara formen vara känslig för referentens
placering i begreppshierarkin. Svartholm menar att en förutsättning för
användningen av den bestämda singulara formen är att klassen ifråga
befinner sig förhållandevis lågt ned i begreppshierarkin, ett överordnat
begrepp behöver ligga nära till hands (1978:54). I SAG konstateras det också
att den bestämda singularen inte gärna används när det är svårt att tänka sig
en hyperonym till nominalfrasen (SAG 2:109). Att olika djurarter gärna
benämns i bestämd singular form kan således förklaras av att vi lätt
avgränsar djurarter mot varandra under det överordnade begreppet djur. 12
Radden (2009) påpekar i sin diskussion om engelskan kopplingen mellan
en väletablerad klass och hierarkisk placering. Han menar att graden av
homo- eller heterogenitet hos klassen är viktig. Liksom väletablerade klasser
tenderar underkategorier att vara homogena, medan kategorier högt upp i
10

Distinktionen mellan ”natural” och ”nominal kind terms” kan enkelt beskrivas som en distinktion mellan icke-kompositionell och kompositionell betydelse. Medan till exempel häst
betecknar en inherent klass kan hingst delas upp i oberoende egenskaper (att vara häst resp.
hanne) (Frawley 1992:9).
11
Se vidare redogörelsen i avsnitt 2.2.4 av Borthens (2007) försök att förklara kopplingen
mellan bestämd singular form och referens till väletablerade arter/klasser som en konsekvens
av att de olika formerna markerar olika antagen kognitiv status för referenten ifråga hos
läsaren/lyssnaren.
12
Se även Oosterhofs (2008) korpusstudie av nederländskans lemman ijsbeer, beer, roofdier
och zoogdier (isbjörn, björn, karnivor och däggdjur) som subjekt i generiska utsagor. Den
visar att den bestämda singularen används mindre frekvent ju högre upp i begreppshierarkin
man kommer (2008:93–100).
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hierarkin är heterogena. Och medan homogena klasser alltså gärna refereras
till i bestämd singular form, så gör heterogena klasser inte det enligt Radden.
Med exempel (6) och (7) vill Radden visa att överordnade kategorier inte
gärna har bestämd singular form medan formen är fullt acceptabel vid
underkategorier (2009:216).
(6)

??

(7)

The long-tailed tailor bird builds its nest out of leaves.

The bird builds a nest.

Exemplen är dock inte helt parallella och det finns flera faktorer som
påverkar acceptabiliteten, till exempel graden av specificitet och utsagans
faktiska giltighet. Men att den bestämda singularen, såväl i engelskan som i
svenskan, kräver någon form av enhetlighet hos referenten verkar intuitivt
riktigt, men det är lite oklart hur denna enhetlighet ser ut.
Radden diskuterar också vår benägenhet (och icke-benägenhet) att
använda den bestämda singularen för att referera till olika typer av referenter
på grund av deras placering på ett slags ontologisk skala (”the great chain of
being”) – hur vi ser på och förhåller oss till olika typer av referenter (som
människor, djur, växter, komplexa resp. naturliga objekt) påverkar vår
benägenhet att välja bestämd singular form när vi behöver tala om dessa
referenter som arter/klasser. Djur finner Radden vara den kategori som vi
helst benämner i bestämd singular form, både när det gäller basnivåkategorier och underkategorier, till skillnad från andra referenttyper som kan
benämnas i bestämd singular som underkategori men inte gärna på basnivå,
och ytterligare andra som inte gärna benämns alls i bestämd singular. Det
blir inte alldeles tydligt vad som är den egentliga förklaringen till denna
skillnad men även här verkar det handla en del om hetero- respektive homogenitet. Medan människor i allmänhet upplevs vara mycket individuella och
heterogena ser vi på djur som mycket mer homogena. Att vi inte gärna
benämner växter på basnivå i bestämd singular form och i princip inte alls
naturliga objekt som berg, förklarar Radden snarast som att vi inte finner det
relevant att generalisera om växter på basnivå och till exempel berg över
huvud taget (2009:217–219). En sådan icke-benägenhet att generalisera
borde dock inte bara drabba den bestämda singularen.
Användningen av bestämd plural form vid generisk referens verkar skilja
sig ganska mycket åt mellan svenskan och engelskan. Man betraktar oftast
den bestämda pluralen som potentiellt generisk i engelskan men med mycket
begränsad användning. 13 Hur denna begränsade användning ser ut finns det
lite olika uppfattningar om, men bestämda plurala nominalfraser betecknande mänskliga kategorier – särskilt nationalitetsbeteckningar (t.ex. the
13
Ibland erkänns den bestämda pluralen endast som möjlig vid taxonomisk användning i
engelskan, det vill säga när man refererar till de olika underkategorierna (se t.ex. Chesterman
1991:37, Borthen 2007:158).
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Italians) och nominaliserade adjektiv (t.ex. the rich) – brukar ofta anges som
möjliga att använda generiskt i engelskan.14 Vad gäller svenskan brukar man
hävda en vidare potential för den bestämda pluralen att referera generiskt. I
SAG påpekas dock att den bestämda pluralen inte gärna används vid referens
till klasser som inte existerar i en mer konkret och bestående mening.
Formen fokuserar individerna av en art/klass (SAG 2:109–110). Aktioner
benämns således inte gärna i bestämd plural form (se exempel (8)).
(8)

{Devalveringar/*Devalveringarna} skapar som regel oro på marknaden.
(SAG 2:110)

När det gäller tendenser för användningen antas det ibland i litteraturen om
generisk referens i svenskan att även förekomsten av den bestämda plurala
formen (liksom den bestämda singularen) påverkas av referentens position i
begreppshierarkin. Tvärtemot den bestämda singularen menar man att den
bestämda pluralen gärna används vid överordnade begrepp (se t.ex.
Henriksson m.fl. 1983:36). Svartholm menar att vi använder bestämd plural
form när vi vill avgränsa klasser som befinner sig högt upp i begreppshierarkin mot varandra (t.ex. Fiskarna andas med gälar) (1978:60).
Svartholm beskriver ändå avgränsningen av klassen ifråga som densamma
som vid bestämd singular, det vill säga liksom vid bestämd singular ser vi
klassen som en avgränsad enhet.
[...] artikeln markerar att klassen ses som en enhet. Vi ser inte längre till de
många mer eller mindre olikartade underklasserna utan är i stället inriktade
på det som är gemensamt för dem, den högre klassen och dess gränser.
(1978:60)

Hos Bowdle & Ward (1995) kopplas även den generiska användningen av
demonstrativa nominalfraser i engelskan till var arten/klassen i fråga
hierarkiskt befinner sig, även om de menar att kopplingen ska ses som
indirekt. För användningen av plurala demonstrativer har man iakttagit ett
krav på homogenitet hos klassen, och när det gäller användningen av
singulara demonstrativer menar Bowdle & Ward att medlemmarna av
arten/klassen ifråga till och med måste framstå som identiska (1995:3–8). 15
(9)

A (kontext): My roommate owns a(n) X.
B: Those/that X is/are pretty versatile.

14
Se Jacobsson (1998) för en genomgång av vad som har sagts i litteraturen om den bestämda
pluralens användning i engelskan.
15
Exemplen är redigerade utifrån Bowdle & Wards egna exempel. Förutom dessa restriktioner finner man att demonstrativer främst förekommer i samband med värderande utsagor
och att användningen kräver att arten/klassen är bekant för adressaten (1995:2–3).
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Om X = ”laptop computer” är endast den plurala demonstrativen those
acceptabel, medan även den singulara demonstrativen that fungerar med en
mer specifik sorts laptop som i ”that IBM ThinkPad”.

2.2.2 Typ av utsaga
Att den utsaga som en generisk nominalfras ingår i har betydelse för vilken
form nominalfrasen får verkar rimligt, och man hade nog kunnat vänta sig att
diskussionen kring detta skulle vara ännu mer omfattande i litteraturen om
genericitet än den faktiskt är. En förklaring är antagligen att man så gott som
aldrig studerar generiska nominalfraser i verkliga och hela texter. De antaganden som görs är ganska grundläggande och handlar till stora delar om den
obestämda singulara formens oförenlighet med vissa typer av utsagor.

2.2.2.1 ”Kind predicates”
Den obestämda singulara formen (i engelskan såväl som i svenskan) är
oförenlig med så kallade ”kind predicates” (t.ex. *En dront är utdöd), eller
snarare: den obestämda singularen måste tolkas taxonomiskt i sådana utsagor. Det handlar alltså om predikat som bara kan ha en art eller klass som
argument. Den obestämda singularen refererar alltså med nödvändighet
taxonomiskt, det vill säga till en underkategori, när den förekommer
tillsammans med ”kind predicates” (t.ex. En räv är akut utrotningshotad i
Sverige, nämligen fjällräven). 16
Man brukar för det mesta anse att engelskans obestämda plural (eller
”bare plural”) är kompatibel med ”kind predicates” (t.ex. ”Gorillas are on
the brink of extinction”) (Radden 2009:204). Ibland påpekar man att
benägenheten att acceptera den obestämda pluralen tillsammans med denna
typ av utsagor (särskilt som syntaktiska objekt) varierar mellan olika
språkbrukare (se t.ex. Borthen 2007:165). I SAG står det att den obestämda
pluralen i svenskan inte gärna används vid utsagor som mycket tydligt gäller
arten eller klassen i dess helhet (SAG 2:109). Vi kan utgå ifrån att det finns
en skillnad mellan engelskan och svenskan vad gäller den obestämda
pluralens förenlighet med ”kind predicates” – vi är sannolikt påtagligt
mindre benägna att använda obestämd plural icke-taxonomiskt tillsammans
med ”kind predicates” i svenskan, såväl när nominalfrasen förekommer som
syntaktiskt subjekt som objekt (t.ex. ?Gorillor håller på att dö ut./?Vi håller
på att utrota gorillor). 17
De predikat som man menar bara kan ha en art eller klass som argument
är väldigt få till antalet, men de skiljer sig ändå åt vad gäller förenlighet med
16

Huruvida det verkligen finns predikat som bara tar antingen generiska eller icke-generiska
argument kan ifrågasättas (se vidare diskussionen i avsnitt 4.8).
17
Den taxonomiska tolkningen av utsagorna (≈ några underarter av gorillor) är inte särskilt
framträdande här, men möjlig.
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olika former. I svenskan verkar den bestämda singularen mest användbar.
Den bestämda pluralen fungerar bra med predikat som utrota, vara utdöd
och så vidare, men inte med till exempel uppfinna (*Bell uppfann
telefonerna). Här är en taxonomisk tolkning den enda möjliga (om än osann i
detta fall, dvs. ≈ alla typer av telefoner).

2.2.2.2 Nödvändiga eller mer tillfälliga egenskaper
Många har antagit att en viktig skillnad mellan universella och generiska
utsagor är att de generiska alltid innebär en icke tillfällig generalisering
medan universella utsagor även kan vara generaliseringar om tillfälliga
samband (t.ex. Dahl 1975, Lyons 1977:195, Carlson 1982:147). Att något
gäller om alla exemplar av en art/klass är alltså inte tillräckligt för att en
generisk utsaga ska vara sann. Det krävs något slags ytterligare samband.
Men man har också konstaterat att den icke tillfälliga karaktären hos
generiska utsagor är av olika styrkegrad, och att detta påverkas av vilka
nominalfrasformer som förekommer i dem.
Radden (2009) skriver att de egenskaper som tillskrivs en referent
benämnd i obestämd singular (i engelskan) måste vara nödvändiga eller
karaktäristiska för arten/klassen ifråga, eftersom en arbiträr medlem
representerar arten/klassen vid referens med obestämd singular form (2009:
205). Av denna anledning används också gärna obestämd singular i definitioner (Radden 2009:206). Även Henriksson m.fl. (1983:41) nämner den
obestämda singularens tendens att användas i definitioner (i svenskan).
Som nämndes tidigare (i avsnitt 2.1) har Cohen (t.ex. 1999, 2001, 2004a,
2004b) och Greenberg (t.ex. 2003, 2006, 2007) jämfört den obestämda
singularen och den obestämda pluralen i engelskan, och då konstaterat att
den obestämda singularen har en begränsad användning i förhållande till den
obestämda pluralen. Medan generaliseringen i en utsaga med obestämd
plural kan läsas både som en induktiv eller kvantitativ beskrivning av
världen och som en beskrivning av inherenta eller nödvändiga egenskaper
hos referenten, kan en utsaga med obestämd singular bara tolkas som
angivande inherenta eller nödvändiga egenskaper hos referenten ifråga.
Radden (2009) konstaterar att obestämd singular (i engelskan) kan
användas i utsagor angivande mer tillfälliga (inte nödvändiga) egenskaper då
nominalfrasen refererar en mänsklig kategori, men att utsagan då tolkas
snarast som angivande av en stereotyp (2009:206–207).
(10) An Englishman drinks tea, even underwater. (Radden 2009:206)

I litteraturen förekommer inte sällan påståenden om i vilken utsträckning
generiska utsagor med olika substantivformer som subjekt omfattar artens/
klassens enskilda medlemmar. Generiska utsagor med obestämd plural som
subjekt (i engelskan) nämns ofta som tillåtande undantag i högre utsträckning än utsagor innehållande de andra formerna som subjekt. Obestämd
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plural form anses således också vara den mest användbara av de olika
formerna (se t.ex. Radden 2009:212–213).
Declercks (1991) diskussion om de olika nominalfrasformernas markerade generiska eller icke-generiska användning i engelskan drar åt samma
håll. Declerck beskriver hur olika pragmatiska principer samspelar i vår
tolkning av en nominalfras som generisk eller icke-generisk. Skilda processer antas gälla för de olika formerna. Även om det inte är självklart hur
principerna samspelar och vilka som slår ut vilka blir en konsekvens enligt
Declerck att den generiska tolkningen är omarkerad för obestämd plural men
markerad för bestämd singular (1991:87, 90).
Även beträffande svenskan konstateras i SAG att den obestämda pluralen
nästan alltid kan användas generiskt (SAG 2:109). Wijk-Anderssons slutsats
är också att artikellös plural form för individuativa substantiv är den mest
gångbara formen vid generisk referens i svenskan (1988:85). I SAG menar
man att det endast är den bestämda singularen i svenskan som har en direkt
generisk betydelse. Den generiska betydelsen hos obestämd singular och
plural form samt bestämd plural form kan härledas ur deras icke-generiska
betydelser. Det är den obestämda pluralens betydelse av diffust flertal som
bidrar till dess användbarhet då den kan tolkas som gällande för hela arten
(SAG 2:23).

2.2.2.3 Samordningar, jämförelser och kontraster
Både vad gäller engelskan och svenskan finner vi i litteraturen iakttagelser
av att den obestämda singularen ogärna förekommer i samordningar.
(11) *A beaver and an otter build dams. (Radden 2009:203)
(12)

?

En bäver och en utter bygger dammar. (SAG 2:109)

Radden förklarar detta på samma sätt som han förklarar den obestämda
singularens icke-kompatibilitet med ”kind predicates” och med engelskans
progressiva form (t.ex. ”*A cat is dying before the age of 15 these days”). I
och med den obestämda singularen profileras en enskild instans av arten/
klassen (Radden kallar den obestämda singularen ”representative generic”).
När det gäller samordningar, ”kind predicates” och ”progressive aspect”
krävs istället en fokusering av arten/klassen i sin helhet. Eftersom bävrar och
uttrar bygger sina respektive typer av dammar fungerar det inte att fokusera
de enskilda individernas byggande, som man gör med obestämd singular
form i exempel (11) och (12) (2009:203–204).
Henriksson m.fl. (1983) menar att den föredragna formen vid jämförelser
är bestämd plural i svenskan, och man illustrerar med:
(13) Hyresgästerna har fått det allt svårare, medan villaägarna har klarat sig
rätt bra. (1983:35)
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Min intuition säger att åtminstone obestämd plural form fungerar lika bra i
detta exempel, och någon egentlig förklaring till den föreslagna kopplingen
mellan bestämd plural form och jämförelser framförs inte. Henriksson m.fl.
konstaterar bara att den bestämda pluralen verkar leda till en mer begränsad
och konkret tolkning (än vid bestämd singular form som man menar får en
mer allmängiltig och abstrakt betydelse) (1983:35–36). Raddens (2005)
iakttagelse av den bestämda pluralens (om än begränsade) användning i
engelskan är att denna form för med sig en kontrasterande betydelse (2005:
131). 18
Wijk-Andersson (1988) formulerar en pragmatisk regel vad gäller formanvändningen vid jämförelser i svenskan som lyder:
Använd singular suffixartikel vid räknebara substantiv som betecknar biologiska arter när du måste markera kontrast mellan enskilda individer och
arten som sådan eller mellan flera arter. (Wijk-Andersson 1988:85)

Eftersom Henriksson m.fl. illustrerar med mänskliga kategorier och WijkAndersson talar om biologiska arter är en möjlig slutsats att typen av referent
har betydelse här. Hos Svartholm (1978) kan vi notera att den bestämda
artikelns avgränsningsmöjligheter, såväl i singular som i plural, antas leda
till att den används i såväl samordningar av som jämförelser eller kontraster
mellan arter/klasser. När vi samordnar, jämför eller kontrasterar arter/klasser
lågt ned i begreppshierarkin använder vi bestämd singular form och när vi
behöver avgränsa högre klasser mot varandra använder vi bestämd plural
(1978:52–60) (se också avsnitt 2.2.1.2 ovan).

2.2.3 Språktypologiska skillnader
Det kan naturligtvis även finnas mer generella språktypologiska skillnader
som förklarar distributionen av olika nominalfraser vid generisk referens.
För att kunna undersöka genericitet typologiskt menar Behrens (2000, 2005)
att man behöver bryta ner begreppet i mindre och lättare igenkännbara
semantiska komponenter. Behrens ser på genericitet som ett semantiskt och
pragmatiskt komplext fenomen och föreslår att typologiska skillnader vad
gäller användningen av olika former av nominalfraser vid generisk referens
kan beskrivas utifrån en flerdimensionell analys där mer grundläggande och
ömsesidigt oberoende distinktioner lyfts fram. Denna analys kan enligt
Behrens också belysa gränsfall och grader av genericitet.19
18

Jämför Nickels (2010) analys av jämförande generiska utsagor där det är tydligt att han
betraktar den obestämda pluralen som defaultmässigt förekommande, eller till och med som
den enda möjliga formen, i denna typ av utsagor i engelskan (2010:210).
19
Det flerdimensionella angreppssättet utvecklade Behrens först för distinktionen mellan
individua och dividua (1995), och i Behrens & Sasse 1999 utvidgades analysen bland annat
till generiska nominalfraser.
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De för genericitet relevanta semantiska distinktionerna är kopplade till
skilda grammatiska realiseringar i olika språk. Olika språk antas skilja sig åt
vad gäller vilka av dimensionerna som framhävs som särskilt relevanta för
genericitet. Detta får konsekvenser för markeringen av genericitet, det vill
säga vilka nominalfrasformer som används vid generisk referens i ett språk
(2005:294–295). Det blir enligt Behrens genom denna uppdelning i dimensioner möjligt att förklara intrycket att olika språk drar gränsen mellan
genericitet och icke-genericitet på olika ställen (2005:300–301).
De olika dimensioner som Behrens antar är relevanta för analysen av
genericitet, och alltså för om en nominalfras ska tolkas generiskt eller inte,
är: 20
− ”propositional function” (TOPIC – ATTRIBUTE – PREDICATE)
− ”discourse function” (DISCOURSE REFERENT – NON-DISCOURSE
REFERENT)
− ”spatio-temporal location” (S-T CONCRETE – S-T ABSTRACT)
− ”individuality” (OBJECT – QUALITY)
De värden som är markerade med fetstil ovan förknippas med genericitet och
utgör tillsammans den prototypiska konfigurationen för en generisk nominalfras (se vidare avsnitt 2.3.1). Istället för den traditionella distinktionen
mellan ”types” och ”tokens” skiljer Behrens mellan dimensionerna individualitet och spatiotemporal placering. Värdena ”object” respektive ”quality” på
dimensionen individualitet motsvarar extensionell respektive intensionell
betydelse (2005:294–301).
Behrens argumenterar för en grundläggande typologisk skillnad mellan
”QUALITY-marking languages” (t.ex. engelska) och ”DISCOURSE-marking
languages” (t.ex. franska, ungerska, grekiska). 21 Språk tillhörande dessa båda
grupper fokuserar alltså olika semantiska/pragmatiska aspekter relevanta för
genericitet. ”QUALITY-marking languages” väljer dimensionen individualitet
som relevant för att markera genericitet, medan ”DISCOURSE-marking
languages” istället väljer diskursfunktion som den relevanta dimensionen. I
till exempel engelskan, som alltså är ett ”QUALITY-marking language”, blir
således obestämd form omarkerad vid generisk referens, eftersom denna
form används för att signalera intensionell betydelse (hos såväl generiska
som icke-generiska nominalfraser). I ”DISCOURSE-marking languages” som
franskan, där alltså distinktionen mellan diskursreferenter och icke diskursreferenter är den viktiga, har istället generiska nominalfraser (liksom ickegeneriska diskursreferenser) omarkerat bestämd form (2005:306–308).

20

En femte dimension som Behrens redogör för, nämligen ”the dimension of form”, har inte
direkt relevans för huruvida en nominalfras tolkas generiskt (värdena SHAPE och SUBSTANCE
motsvaras av individua och dividua i svenskan) (2005:300).
21
I Behrens 2000 skiljs även ”TOPIC-marking languages” ut (t.ex. tagalog).
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Behrens typologiska perspektiv på genericitet är värdefullt, särskilt med
tanke på att diskussionen ofta har haft ett för snävt engelskspråkigt perspektiv; utan tvivel finns det skillnader vad gäller vilka nominalfrasformer
som tenderar att användas olika språk emellan. Komplexiteten och variationen i olika språks markering av genericitet försvinner dock otillbörligt
mycket hos Behrens. Det tas liten hänsyn till att det kan skilja sig väldigt
mycket inom ett språk när det gäller hur genericitet markeras, till exempel
beroende på typ av referent, utsaga, genre och så vidare. I avsnitt 4.8
återkommer jag också till det problematiska med Behrens val av material i
förhållande till hennes syfte. Hon analyserar det franska originalet samt
översättningar av Antoine de Saint Exupèrys Lille prinsen. Denna berättelse
visar sig istället vara intressant i diskussionen om gränsdragningen mellan
generiska och icke-generiska nominalfraser.

2.2.4 Referentens kognitiva status
Borthen (2007) försöker visa att givenhetshierarkin ”the givenness hierarchy” (se Gundel m.fl. 1993) är giltig även vid referens till arter och
klasser, och särskilt att vissa egenskaper hos art/klassrefererande nominalfraser som verkar ad hoc-mässiga kan förklaras om man beaktar teorins
anspråk på olika nominalfrasformers koppling till olika kognitiv status.
Teorin om en givenhetshierarki går ut på att olika nominalfrasformer
signalerar olika kognitiv status hos den aktuella diskursreferenten – eller
snarare vilken mental representation adressaten förväntas ha av referenten.
Med rätt vald nominalfrasform hjälper alltså avsändaren adressaten att
begränsa antalet möjliga tolkningar, det vill säga att förstå referensen.22
Ingen skillnad görs i teorin mellan olika typer av referenter, men författarna
diskuterar endast icke-generiska nominalfraser (Gundel m.fl. 1993). Om
teorins anspråk på de olika nominalfrasformernas koppling till olika kognitiv
status kan beläggas även vid generisk referens vore det således önskvärt för
teorins förklaringsvärde.
Borthen fokuserar två egenskaper hos generiska nominalfraser (i engelskan) som i tidigare forskning har framstått som ad hoc-mässiga. Dels är
det den tidigare nämnda ofta gjorda iakttagelsen att nominalfraser i bestämd
form singular verkar begränsade till att referera till så kallade väletablerade
klasser. Dels är det att vissa former i större utsträckning än andra ger upphov
till en taxonomisk tolkning, det vill säga refererar till en eller flera underarter
av den referent som bokstavligen betecknas.
22
Stegen i hierarkin är ”in focus > activated > familiar > uniquely identifiable > referential >
type identifiable”. Den kognitiva status som en viss form associeras med är den lägsta status
som krävs för att referens med denna form ska kunna förstås. Att en viss form normalt inte
används då den mentala representationen har en högre status än vad formen kräver är ett
resultat av Grices konversationella implikaturer (Gundel m.fl. 1993:294–303).
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Borthen likställer begreppet ”well-established” med den kognitiva
statusen ”familiar” – vi har representationer av väletablerade klasser lagrade
i vårt medvetande. Borthen menar därför att en bestämd singular nominalfras
som refererar till en väletablerad klass (t.ex. the blue whale) uppfyller kravet
att den bestämda formens referent som lägst måste ha den kognitiva statusen
unikt identifierbar, oberoende av kontexten. Detta gör däremot inte en
bestämd singular nominalfras refererande till en icke väletablerad klass (t.ex.
the big whale). För att sådana referenser ska fungera krävs en kontext som
”etablerar” klassen ifråga eller gör den unikt identifierbar (2007:155–157).
Varför det finns en konsekvent korrelation mellan bestämd singular vid
generisk referens och den kognitiva statusen ”familiar”, istället för unikt
identifierbar som givenhetsteorin föreskriver, förklarar inte Borthen.23
Ett problem för Borthens argumentation är att betydelseskillnaden mellan
generiska utsagor med olika former av generiska subjekt är mycket liten
(t.ex. ”A horse/Horses/The horse has/have four legs”). Givenhetshierarkin är
visserligen implikationell och en obestämd form kan således referera till en
referent med högre kognitiv status än den med formen normalt associerade,
men givenhetsteorin tillför i dessa sammanhang knappast något vad gäller
valet av form på den generiska nominalfrasen. Borthen visar att bestämd
singular form inte refererar till arten/klassen på exakt samma sätt som
obestämd singular och plural (2007:162–165), men detta är på intet sätt
kontroversiellt. Hur de obestämda formerna refererar och förankringen i
givenhetsteorin förblir oklar.
De olika nominalfrasformernas förekomst tillsammans med så kallade
”kind predicates” förutsägs bättre av givenhetsteorin än deras förekomst i
andra typer av utsagor, men ”kind predicates” är som tidigare nämnts få och
de är också betydligt mindre frekventa i verkliga texter i förhållande till
predikat som potentiellt kan gälla både partikulära referenter och
arter/klasser. 24
Borthens beskrivning av kopplingen mellan olika nominalfrasformer och
en taxonomisk tolkning i givenhetstermer innehåller också en del oklarheter.
The taxonomic interpretations come about if the form or content of the NP
suggests that one does not have reference to the uppermost available kind that
satisfies the descriptive content in the phrase. (Borthen 2007:160)

Utifrån denna beskrivning av hur en taxonomisk tolkning uppstår är det svårt
att förstå varför en obestämd singular eller plural nominalfras i en generisk
utsaga inte regelmässigt tenderar att tolkas taxonomiskt.
23
I texter med ett generiskt tema har en referent benämnd i bestämd singular inte sällan ännu
högre kognitiv status (”activated”, ibland t.o.m. ”in focus”).
24
Borthen verkar anta att de så kallade ”kind predicates” är många fler än de faktiskt är, och
att det främst är predikatet som avgör om vi har att göra med en generisk eller en ickegenerisk betydelse (2007:154).

36

2.2.5 Konklusion
En del antagna restriktioner för en viss nominalfrasforms förekomst vid
generisk referens i ett visst sammanhang (i engelskan resp. svenskan) råder
det förvisso delade meningar om, men i det stora hela är man faktiskt ganska
överens kring detta i litteraturen. Man gör mycket liknande iakttagelser av
olika nominalfrasformers begränsade generiska användning. Ibland försöker
man förklara gjorda iakttagelser men inte sällan är dessa förklaringar
otillräckliga.
På grund av att man i tidigare forskning främst analyserat generiska
nominalfraser i isolerade och ofta konstruerade utsagor finns det få
iakttagelser av och förklaringar till varför en viss nominalfrasform faktiskt
används i ett visst sammanhang när andra är möjliga. Som konstateras i SAG
kan vid generisk referens i svenskan ”i många fall både obestämd och
bestämd form och singular och plural form användas utan egentlig betydelseskillnad” (SAG 2:108) (se även Wijk-Andersson 1988). Men när man
analyserar genericitet i verkliga texter kan man ändå ofta ana olika skäl till
att just den form som förekommer har valts.

2.3 Gränsdragningen mellan en generisk och en
icke-generisk nominalfras
Som tidigare nämnts antar man i allmänhet i den tidigare forskningen om
genericitet (om än oftast implicit) att gränsen mellan genericitet och ickegenericitet är absolut. Det framgår inte i tidigare forskning att en hel del
nominalfraser i verkliga texter faktiskt förblir flertydiga eller vaga beträffande specificitet/genericitet. I samband med diskussionen om semantiken
hos generiska utsagor har det uppmärksammats att dessa utsagors egentliga
giltighet kan gälla väldigt varierande antal medlemmar av en art eller klass
som refereras till med utsagans subjekt – från väldigt få medlemmar till alla
medlemmar. Jämför till exempel ”Krokodiler lever länge” och ”Ormar är
kräldjur” (Pelletier & Asher 1997:1132). 25 Man antar dock inte att det är
någon skillnad i graden av genericitet mellan nominalfraserna i dessa olika
utsagor. Gränsdragningen är i princip aldrig en fråga i tidigare forskning.
Gränsen antas också vara självklar, trots att det ibland framgår att man har
olika uppfattningar om vilka nominalfraser som ska betraktas som generiska
och inte, var gränsen ska gå.
Ett fåtal forskare föreslår ändå att genericitet hellre bör ses som ett
gradfenomen (t.ex. Chesterman (1991:38), Jacobsson (1998:151), Radden

25

Majoriteten av alla krokodilungar blir uppätna under deras första levnadsveckor (Pelletier
& Asher 1997:1132)
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(2009:199)). 26 Sällan utvecklar man dock hur gradualiteten bör beskrivas.
Behrens (2005) diskussion om prototypisk respektive icke-prototypisk
genericitet är emellertid i högsta grad relevant för frågan om gränsdragningen mellan genericitet och icke-genericitet, och även Links (1995) och
Dahls (1988) diskussion om olika typer av generiska nominalfraser utgående
från begreppet referentiell dependens belyser frågan (se avsnitt 2.3.1 och
2.3.2).

2.3.1 Prototypisk genericitet
Som redogjorts för i avsnitt 2.2.3 föreslår Behrens (2000, 2005) en flerdimensionell modell för analys av genericitet. Genom att de olika dimensionerna i Behrens modell har värden med olika koppling till genericitet
identifierar hon en prototypisk konfiguration där en prototypisk generisk
nominalfras har värdena: {TOPIC, DISCOURSE REFERENT, S-T ABSTRACT,
QUALITY}. Den prototypiska konfigurationen förekommer i vad Behrens
betecknar som ”classic generic expressions”, exemplifierat i (14).
(14) The boa constrictor is a very dangerous creature. (2005:300)

I Behrens & Sasse (1999:6) kommenteras dessa ”klassiska” fall av generiska
nominalfraser: ”[...] i.e. all cases which undisputedly count as generics in the
literature”. Det är onekligen fråga om skolexempel på generiska nominalfraser, det vill säga en nominalfras refererande till en väletablerad klass med
subjektsfunktion i en generisk utsaga.
Icke-prototypiska generiska nominalfraser beskrivs som ”slight changes
in this feature configuration (e.g. as taking the value of ATTRIBUTE instead of
TOPIC)” (Behrens 2005:300).
Motiveringen av de valda dimensionerna och de olika värdenas koppling
till genericitet blir inte helt tydlig hos Behrens. Varför är TOPIC mer generiskt i sig än ATTRIBUTE? Vad gäller dimensionen individualitet går det nog
inte att helt skilja OBJECT från QUALITY, eller extension från intension, det
ena associerar ju till det andra, man kan bara lägga olika tyngdpunkt. De
olika dimensionerna verkar vara gradskalor, men Behrens behandlar dem
inte som sådana. Kopplingen mellan S-T ABSTRACT och genericitet är nog
just en följd av att man har utgått från en generisk nominalfras förekommande i en generisk utsaga. Subjektet i ”Dronten dog ut på 1600-talet”
är S-T CONCRETE, och det ter sig inte intuitivt riktigt att betrakta dronten i
denna utsaga som mindre generisk än the boa constrictor i exempel (14).27
26

I SAG uppmärksammas också att gränsen mellan generisk och icke-generisk betydelse kan
vara vag i svenskan vid obestämd singular och plural form, samt vid bestämd plural med vid
identifikationsram (SAG 2:110–111, 3:175).
27
Jämför med Wikström (1984) som uttrycker att species är helgeneriskt för individuativa
substantiv när såväl bestämd som obestämd singular och plural form är gångbara (1984:306).
Detta kan bara gälla subjekt i generiska utsagor. Pettersson (1976) menar däremot att det inte
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Man anar att Behrens anser att de olika dimensionerna är olika viktiga för
genericiteten, men detta blir aldrig explicit i hennes diskussion.

2.3.2 Beroende och ärvd genericitet
Link (1995, se även 1988) diskuterar vad han kallar ”dependent generic
noun phrases”. Man kan tolka benämningen som att han anser dem icke
fullvärdigt generiska, men det är ändå inte fråga om någon glidande skala,
utan en tredelad kategoriindelning med absoluta gränser: icke-generiska
nominalfraser – beroende generiska nominalfraser – icke-beroende generiska
nominalfraser. Ett par exempel på beroende generiska nominalfraser är
objekten i exempel (15)–(16).
(15) Lions have manes. (1995:372)
(16) Cowboys carry guns. (1995:372)

I teorier om generiska (syntaktiska) objekt (se t.ex. Declerck 1987, Laca
1990, Byrne 1998) skulle de flesta av Links exempel på beroende generiska
nominalfraser falla ut som icke-generiska. Byrne (1998) skulle till exempel
hävda att generaliseringen bara gäller subjektets referent i exempel (15) och
(16), vilket enligt honom gör objekten icke-generiska.
Dahl (1988) utgår, liksom Link (1988, 1995), från begreppet referentiell
dependens i sin artikel ”Inherited genericity”. Han riktar ljuset på en typ av
nominalfraser som vanligen inte uppmärksammas i litteraturen, trots att de
måste antas vara frekvent förekommande i naturliga texter. Förenklat handlar det om nominalfraser som i sammanhanget tolkas i förhållande till ett
generiskt korrelat. 28 Det händer dock att sådana nominalfraser dyker upp i
exemplifieringar av genericitet, och man skulle kunna dra slutsatsen att dessa
författare inte erkänner den distinktion som Dahl gör mellan generiska och
ärvt generiska nominalfraser – att man anser de senare generiska utan
förbehåll. Det finns också forskare som uppmärksammar och diskuterar
sådana nominalfraser som Dahl kallar ärvt generiska nominalfraser, men
som kommer fram till att dessa bör betraktas som icke-generiska (se t.ex.
Kleiber 1981, 1990 och Krifka m.fl. 1995).
Ärvd genericitet är, som antyddes ovan, en sorts beroende referens. I
exempel (17) förstås his wife i förhållande till John och får därför definit
specifik referens, medan his wife i (18) är referentiellt beroende av nobody
och således blir referensen här icke-specifik. 29
är någon skillnad i genericitet mellan subjekten i utsagorna ”Lärkan har kommit” och ”Hundar
skäller” (1976:122).
28
Termen korrelat används här i en utvidgad betydelse, mer i överensstämmelse med Frauruds
term ”anchor” (1990).
29
Det finns också en oberoende tolkning av (18) där his wife syftar på någons specifika fru,
till exempel Johns.
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(17) John loves his wife. (Dahl 1988:86)
(18) Nobody loves his wife. (Dahl 1988:86)

Dahl menar att nominalfraser på liknande sätt kan vara referentiellt beroende
av ett (explicit eller implicit) korrelat som gör nominalfrasen ifråga generisk
– ärvt generisk.
(19) Any normal year it snows on Christmas Day. (Dahl 1988:87)
(20) The nose is between the eyes. (Dahl 1988:89)

I exempel (19) är det adverbialet any normal year som gör Christmas Day
generiskt medan kopplingen till människokroppen är upphovet till genericiteten hos nominalfraserna the nose och the eyes i exempel (20).
Substantiv med relationell betydelse (inherent eller av pragmatiska
orsaker) är, inte förvånande, oftare än andra ärvt generiska (Dahl 1988:92).
Även om det finns möjligheter att beskriva sådana substantiv såsom oberoende, görs det ganska sällan. Men referenter kan också knytas till varandra
genom en generell/återkommande situation. Även exempel (21) är hämtat
från Dahl (1988:88).
(21) The tiger male is bigger than the tiger female.

De båda referenterna the tiger male och the tiger female kan förekomma
oberoende av varandra och utsagan i (21) kan läsas som att en typisk
tigerhanne är större än en typisk tigerhona. Men utsagan kan läsas på två
sätt, eftersom man också kan tolka den som att ”in every possible situation
where two tigers mate, the male is bigger than the female” (Dahl 1988:88),
och i den senare läsningen ärver alltså the tiger male och the tiger female sin
genericitet från denna implicita generiska situation.
Ärvd genericitet uppstår ofta i generiska referenskedjor då en situation
byggs upp, som i exempel (22), där tigern övergår från att vara vilken tiger
som helst till en tiger som har ätit ett rejält skrovmål.
(22) A/the tiger can eat as much as fifty pounds in one meal. Then the tiger/it
does not have to eat again for several days. (Dahl 1988:91)

Ärvda generiska nominalfraser är alltid bestämda och denna bestämdhet
liknar mer bestämdheten hos beroende icke-generiska nominalfraser än hos
oberoende bestämda generiska nominalfraser (Dahl 1988:90).
Sådana beroendefenomen som Link och Dahl diskuterar är svåra att
avgränsa från ”normal” genericitet, både begreppsligt och vad gäller möjligheten att operationalisera distinktionerna i empiriska analyser. Därför
använder jag sällan deras termer, även om beroende och ärvd genericitet är
vanligt förekommande i det material som analyseras i denna avhandlings två
delundersökningar.
40

2.3.3 Konklusion
Gränsdragningen mellan genericitet och icke-genericitet är nästan aldrig en
fråga i litteraturen. Vad som är och vad som inte är en generisk nominalfras
antas oftast vara givet. Det finns dock exempel på forskning som uppmärksammar att det nog inte är så enkelt, som till exempel Behrens (2000, 2005)
diskussion om prototypiska generiska nominalfraser och Dahls (1988)
uppmärksammande av ärvd genericitet. Att det inte är självklart vad som är
respektive inte är en generisk nominalfras blir också tydligt i varje försök att
identifiera generiska nominalfraser i verkliga texter. Gränsdragningsproblematiken kommer att diskuteras särskilt i denna avhandlings kapitel 4.

2.4 Övergripande teoretiska utgångspunkter
Den dominerande teoretiska inriktningen inom genericitetsforskningen är
som tidigare nämnts den formella semantiken. Den formella semantikens
utgångspunkter gör det dock svårt att få syn på och förklara flera intressanta
aspekter av genericitet. Analyserna i denna avhandlings två delundersökningar har därför istället sin utgångspunkt i grundläggande hypoteser inom
den kognitiva semantiken.
Som Radden (2005) påpekar finns det uppenbara skäl att undersöka
genericitet utifrån ett kognitivt perspektiv. Ett skäl som Radden anger är den
systematiska polysemin hos olika uttryck som används vid generisk referens,
då de även används vid icke-generisk referens (med enstaka undantag som
t.ex. arten). Eftersom man i kognitiva studier av polysemi har visat att
relationerna mellan olika betydelsevarianter hos ett polysemt uttryck är
motiverade, är det till exempel intressant att se hur den generiska användningen av ett uttryck kan motiveras ur den icke-generiska användningen av
samma uttryck (2005:121).30 Att det finns en kognitivt motiverad koppling
mellan den generiska och den icke-generiska användningen av en nominalfras är en viktig utgångspunkt i denna avhandling.
En kognitiv utgångspunkt motiveras också av min upplevelse av genericitet som ett graduellt fenomen. Den kognitiva semantikens syn på kategorier (även språkliga) innebär att medlemmar av en kategori är mer eller
mindre centrala eller perifera medlemmar av denna kategori (mer eller
mindre prototypiska eller icke-prototypiska medlemmar), och att det kan
finnas gränsfall – det vill säga att gränserna för en kategori kan vara vag (se
t.ex. Taylor 2003).
Två grundläggande utgångspunkter i kognitiv semantik är särskilt viktiga
för analyserna i denna avhandling. Det är dels hypotesen att semantisk
30

Detta försöker också Radden göra för engelskans bestämda respektive obestämda singulara
respektive plurala form (se Radden 2005, 2009 och ovan (avsnitt 2.2)).
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struktur är konceptuell struktur, dels antagandet att betydelse konstrueras av
språkbrukaren i kommunikationssituationen (se t.ex. Croft & Cruse 2004).
Med ett kognitivt synsätt kan semantisk struktur inte reduceras till
sanningsvillkor kopplade till verkligheten – semantisk struktur är konceptuell struktur. Det vi kommunicerar innebär alltid ett konstruerande, en
konceptualisering av det kommunicerade. Ofta möjliggör också språket flera
alternativa uttryckssätt, och således också olika konstrueringar (”construals”), för vilka sanningsvillkoren är desamma (Croft & Cruse 2004:40).
När det gäller förhållandet mellan våra möjligheter att uttrycka oss
språkligt kring en situation, ett fenomen etcetera och hur det påverkar vårt
tänkande, kan kognitiva lingvister i allmänhet sägas omfatta en svag version
av Sapir-Whorfs hypotes om språklig determinism och relativism (Evans &
Green 2006:101). De språkliga resurser vi har att tillgå (och de konstrueringar vi väljer) kan påverka vårt sätt att tänka kring situationen eller
fenomenet ifråga, men trots att språket (eller vi själva genom vårt val av en
viss konstruering) frammanar en viss konceptualisering, är vi inte oförmögna
att tänka utanför denna. Vi kan uppleva något på ett sätt som överensstämmer med hur vi utrycker detta språkligt, samtidigt som vi mycket väl vet
att konceptualiseringen egentligen inte stämmer. När vi säger att solen går
upp eller ner uttrycker vi oss till exempel i svenskan som om det är solen
som rör sig upp och ner i förhållande till jorden, och även om vi uttrycker
oss så och också upplever det så, vet vi i allmänhet samtidigt att det i själva
verket är jorden som roterar. Man lägger stor vikt vid konstruering och dess
betydelse för vårt tänkande inom kognitiv semantik, men man är samtidigt
mån om att inte hamna i fullständig språklig determinism och relativism
(Croft & Cruse 2004:72–73).
Antagandet att betydelse konstrueras av språkbrukaren i kommunikationssituationen leder till att man inom kognitiv semantik inte gör någon strikt
åtskillnad mellan semantisk och pragmatisk betydelse. Istället för en språksyn där betydelsen ses som specificerad i lexikon och där variation förklaras
med hjälp av pragmatiska regler, menar kognitiva lingvister att ord och
uttryck har betydelsepotentialer som får sin bestämda betydelse i kommunikationssituationen. Vi konstruerar betydelse i en situation utifrån såväl den
språkliga som den fysiska och sociala kontexten och vår bakgrundskunskap
(Croft & Cruse 2004:97–104).
Den användningsbaserade teoretiska utgångspunkten blir också tydlig i
synen på hur vi tillägnar oss språklig kunskap. Vår språkliga kunskap emanerar ur språkanvändning och språklig erfarenhet. Inom kognitiv semantik
söker man därför heller inte efter högsta möjliga generalitet och abstraktion i
representationen. Man är inkluderande snarare än exkluderande. Man poängterar att till synes idiosynkratiska mönster inte bör betraktas som undantag,
de är lika viktiga som de till synes generella mönstren. Variation snarare än
konstans fokuseras (Croft & Cruse 2004:3–4).
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Som jag antydde i avsnitt 2.1 diskuteras sällan genericitetsbegreppet i
tidigare forskning. Vad som är en generisk nominalfras tas oftast för givet,
och avgränsningar framgår i bästa fall implicit. Gränsen mellan en generisk
och en icke-generisk nominalfras behandlas som sagt också oftast som
absolut – en nominalfras är antingen generisk eller icke-generisk. Eftersom
ett av syftena i den här avhandlingen är att karaktärisera gränsen mellan det
generiska och det icke-generiska är min utgångspunkt snarast en negativ
definition av genericitet: generiska nominalfraser refererar till icke-partikulära entiteter. Jag utgår inte ifrån att vissa typer av nominalfraser är inherent
generiska eller icke-generiska – jag ser alla typer av nominalfraser som
potentiellt generiska. Att den syntaktiska funktionen subjekt verkar vara
gynnsam för en generisk tolkning är tydligt, men jag ser ingen anledning att
utesluta andra positioner som möjliga för generiska nominalfraser. Naturligtvis finns det anledning att göra specifika avgränsningar utifrån en specifik undersöknings syfte, frågeställningar och material, vilket blir tydligt i den
första delundersökningen i kapitel 3.
Slutligen har jag i de två inledande kapitlen förenklat talat om generiska
nominalfraser som refererande till arter eller klasser. Vad man menar med
detta skiljer sig åt mellan olika teoretiska inriktningar, och som vi ska se är
det inte heller självklart att betrakta generiska nominalfraser som refererande
(se t.ex. Ariel 2001, Lundquist 1995, se även Krifka m.fl. (1995:64) för
alternativa hållningar). Min utgångspunkt är att generiska nominalfraser
refererar, inte direkt till en referent i verkligheten, utan via en mental representation av referenten ifråga. Jag kommer dock ofta för enkelhets skull att
tala om referens till en art/klass även i fortsättningen.
De teoretiska modeller som jag tar min utgångspunkt i (åtkomlighetsteori
och blendteori) redogörs för i samband med de olika delundersökningarna i
kapitel 3 och 4 (avsnitt 3.2 resp. 4.1).
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3 Genericitet och nominalfrasform
i textperspektiv

Analyser av hur generiska referenter benämns genom en text har mig
veterligt saknats i tidigare forskning om genericitet. Att den teoretiska
diskussionen främst har förts utifrån ett formellt semantiskt perspektiv är en
förklaring till detta, men en annan tolkning av det bristande intresset för den
här typen av undersökningar kan också vara att man inte anser att det finns
anledning att förvänta sig några egentliga skillnader mellan icke-generisk
och generisk referens när det gäller anaforisk struktur. Och visst verkar
villkoren för till exempel pronominalisering vid generisk referens vid en
första anblick vara desamma som vid icke-generisk sådan. I diskursteoretiska arbeten finns dock en del antydningar om att generiska nominalfraser ”ställer till det”: ”For simplicity, we have excluded proper names,
generics, and indefinite plurals from our study” (Gundel m.fl. 1993:283).
Behrens (2005) erfarenhet är att det finns stora likheter, men också
betydande skillnader vad gäller hur icke-generiska och generiska referenter
benämns genom en text: 31
Generic texts have their peculiar discourse structure. According to my experience with genericity in different languages of the world, discourse structure
in generic texts is usually assimilated to a certain extent to the discourse
structure found in texts on particular individuals and particular events and
facts. For example, in languages possessing an explicit device for definite
anaphora (e.g. definite pronouns), this device is put to use for anaphoric
reference to kinds basically in the same way as it is employed in texts dealing
with specific participants [...] However, several significant differences
between generic and non-generic texts with respect to reference tracking may
also be observed. Thus, in generic texts, there is in general a significantly
higher frequency of nominal mentions (instead of pronominalizations) in a
sequence of mentions with the same referent. (Behrens 2005:290)

31

Som nämndes i inledningen (kap. 1) är distinktionen mellan genericitet på fras- och satsnivå, det vill säga mellan generiska nominalfraser och generiska utsagor, allmänt vedertagen.
Behrens talar även om genericitet på textnivå, och hennes definition av en generisk text lyder:
”A generic text comprises generalized knowledge about a particular kind or about a particular
stereotype situation. This kind or this situation constitutes the paragraph topic of the generic
text in question.” (2005:289.) Om det är hela texter eller mindre textsekvenser/stycken som
enligt Behrens är generiska framgår dock inte.
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Behrens diskuterar inte möjliga orsaker till sin iakttagelse av en lägre andel
pronomen vid upprepad referens till en art/klass, i jämförelse med till en
eller flera partikulära entiteter.
En möjlig förklaring till skillnaden i förekomst av pronomen respektive
substantivfraser vid generiska respektive icke-generiska referenskedjor
skulle kunna vara att våra mentala representationer av generiska referenter i
allmänhet är mindre åtkomliga för oss, något som Ariel (2001) antyder i
samband med att hon konstaterar att det vore intressant att undersöka
kopplingen mellan åtkomlighet och icke-refererande uttryck (dit hon för
generiska nominalfraser).
[...] as antecedents, nonreferential entities (e.g., ”whoever”, generic NPs,
impersonal ”you”) are on the whole less accessible, and hence should have
prompted relatively lower accessibility anaphoric expressions. (2001:68–69)

Ariels antagande att generiska referenter är mentalt svåråtkomligare än ickegeneriska för med sig att hon förväntar sig att generiska nominalfraser i
högre grad än icke-generiska markerar låg åtkomlighet – det vill säga att
andelen beskrivande substantivfraser generellt är högre i förhållande till
pronomen vid generisk referens till exempel. Den antagna skillnaden i
åtkomlighet mellan generiska och icke-generiska referenter och konsekvenserna denna antas få för förekomsten av olika nominalfrasformer
förutsäger alltså den iakttagelse som Behrens gör beträffande generiska
texter.
Att olika typer av referenter inherent är olika åtkomliga har föreslagits
även av andra forskare. Maes (1997) kommer till exempel fram till att
abstrakta referenter är mer svåråtkomliga än konkreta. Att inherenta egenskaper (som till exempel animathet) påverkar valet av nominalfrasform har
också Fraurud argumenterat för (t.ex. 1992, 1996, se även Dahl & Fraurud
1996). Men Fraurud är noga med att framhålla att inherenta egenskaper hos
referenten är en faktor att räkna med i sin egen rätt. Fraurud betonar att de
inherenta egenskaper hon identifierar bör ses som oberoende faktorer som
påverkar nominalfrasens form snarare än som faktorer som påverkar
referentens åtkomlighet.
Det faktum att villkoren för generisk och icke-generisk referens är olika –
på så sätt att det vid generisk referens finns större möjlighet att, som Behrens
(2005) uttrycker det, formulera sig oberoende av textstrukturen – måste antas
påverka förekomsten av olika nominalfrasformer i referenskedjor.
Someone who produces a generic text may, in principle, choose between
these two alternative strategies: he may either adjust his generic statements to
the text structure or opt for a more universal formulation independent of the
respective text structure. (Behrens 2005:321)

En anpassning till textstrukturen innebär att bestämda nominalfraser (pronomen och bestämda beskrivande substantivfraser) används i högre grad än
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då man formulerar sig oberoende av textstrukturen (mer universellt), vilket
istället leder till fler beskrivande substantivfraser i obestämd form (Behrens
2005:320–322). Användningen av den förra strategin gör således att förekomsten av olika referentiella uttryck liknar den i icke-generiska referenskedjor betydligt mer än då man formulerar sig mer oberoende av textstrukturen. Varför och i vilka sammanhang man väljer den ena eller den
andra strategin diskuteras inte av Behrens. Sammanfattningsvis kan vi
konstatera att generiska och icke-generiska referenskedjor både liknar
varandra och skiljer sig åt. Vi kan också konstatera att det fortfarande finns
en hel del att förstå kring mekanismerna bakom denna variation.

3.1 Syfte och frågeställningar
Som framgår i kapitel 2 har man i den tidigare forskningen om generiska
nominalfraser främst diskuterat enkla beskrivande substantivfraser (bestående av ett enskilt substantiv + ev. bestämmare). Diskussionen har också
främst gällt engelskan. Även om det finns stora likheter mellan engelskan
och svenskan vad gäller restriktionerna för och tendenser vid användningen
av en viss nominalfrasform, finns det också vissa skillnader i acceptabilitet
och tendenser språken emellan. Som vi såg i genomgången av tidigare
forskning är de beskrivningar som finns av distributionen av olika generiska
nominalfraser behäftade med en del oklarheter (se även avsnitt 3.3).
Jag vill med undersökningen i detta kapitel bidra till en bättre förståelse
av användningen av olika former av generiska nominalfraser. Distributionen
av olika generiska nominalfraser undersöks i det följande i populärvetenskapliga texter om olika djurarter. Diskussionen utgår från Ariels åtkomlighetsteori (”Accessibility Theory”) (t.ex. 1990, 1994, 1996, 2001). De frågor
som ställs i relation till denna teori är:
− I vilken mån är principerna för sambandet mellan åtkomlighet och
nominalfrasform i Ariels åtkomlighetsteori användbara för att förutsäga
förekomsten av en viss generisk nominalfras i en viss textposition?
− Är det motiverat att utifrån olika typer av nominalfrasers förekomst i
olika textpositioner upprätta en särskild åtkomlighetshierarki för generisk
referens?
− Finns det indikationer på att våra mentala representationer av generiska
referenter är svåråtkomligare än representationerna av icke-generiska
referenter?
I tolkningen av resultaten kommer jag att vara uppmärksam på andra
faktorer än åtkomlighet som kan förklara distributionen av olika nominalfraser som refererar till arten ifråga – i synnerhet sådana faktorer som kan
antas uppkomma genom att nominalfraserna förekommer i ett särskilt textu46

ellt sammanhang. Det är ju ändå så vi i allmänhet möter generiska nominalfraser – i en speciell kontext. Som beskrivits i kapitel 2 tas det dock mycket
liten hänsyn till detta i tidigare forskning om genericitet. Visst kommer man
ganska långt med introspektiva analyser av isolerade meningar, men djupare
empirisk förankring behövs för en fylligare och sannare bild av hur olika
generiska nominalfraser faktiskt används. I viss mån kommer jag att söka
belägg i mitt material för antaganden gjorda utifrån introspektion – särskilt
sådana antaganden som det finns motstridiga bud om och sådana som strider
mot min egen intuition. Se vidare avsnitt 3.3.

3.2 Åtkomlighetsteori
De referenter som aktualiseras för oss i en text eller ett samtal är i olika grad
aktiverade under den tid vi läser texten eller under samtalet, det vill säga hur
åtkomliga våra mentala representationer av olika referenter är varierar under
läsningen/samtalet. Teorier som korrelerar valet av referentiellt uttryck och
hur aktiverad vi antar att adressatens mentala representation av en referent
är, har haft stort genomslag i forskningen om diskursreferens. Hit hör till
exempel Ariel (t.ex. 1990, 1994, 1996, 2001), Chafe (t.ex. 1994, 1996),
Givón (t.ex. 1983, 1992) och Gundel m.fl. (t.ex. 1993).32

3.2.1 Ariels teori för åtkomlighet
I min undersökning av generiska nominalfrasers form och funktion har jag
valt att utgå från Ariels åtkomlighetsteori. Motiveringen till detta val är att
jag finner hennes modell mest tydligt operationaliserbar. Ariel använder
också relativt väl redovisade kvantitativa undersökningar i sin argumentation
för teorin. Även om dessa undersökningar gäller engelskan kan de i viss mån
användas för jämförelser med mina resultat.
Ariels åtkomlighetsteori beskriver hur olika typer av nominalfraser
markerar olika grader av åtkomlighet. Talaren/skribenten antas indikera för
lyssnaren/läsaren genom valet av en viss form hur åtkomlig den mentala
representationen av en viss referent förväntas vara vid det tillfälle i texten/
samtalet som referensen förekommer.
The various types of referring expressions, then, each represent different sets
of instructions for the search process. We could almost say that they represent

32

Koreferentiella mönster har ofta beskrivits olika på sats- respektive diskursnivå. I syntaxteori har begränsningar vad gäller valet av anaforiskt uttryck på satsnivå beskrivits i termer av
”c-command” (se t.ex. Reinhart (t.ex. 1976, 1981) och Chomsky (t.ex. 1981, 1995). Ariel
menar att restriktioner vad gäller förekomsten av anaforiska uttryck är kognitivt motiverade
även på sats-/meningsnivå (vilket naturligtvis inte utesluter att en ”syntaktisering” skett i
språket) (se även t.ex. van Hoek 1997).
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different ”price tags”, indicating the processing effort (i.e. cost) involved in
the retrieval of the intended entity. (Ariel 1990:16)

Ariels åtkomlighetshierarki ser ut som i figur 1. Formen ”full name +
modifier” är den form som antas användas för att benämna de mest svåråtkomliga referenterna, och de former som följer över denna används för att
markera relativt mer och mer åtkomliga referenter.33
High accessibility
Zero
Verbal person inflections
Cliticized pronoun
Unstressed pronoun
Stressed pronoun
Stressed pronoun + gesture
Proximate demonstrative (- NP)
Distal demonstrative (- NP)
Proximate demonstrative + NP
Distal demonstrative + NP
Proximate demonstrative + modifier
Distal demonstrative + modifier
First name
Last name
Short definite description
Long definite description
Full name
Full name + modifier
Low accessibility
Figur 1. Ariels åtkomlighetshierarki (efter Ariel 2001:31)

Alla kategorier i figur 1 blir naturligtvis inte aktuella för alla typer av referenter (t.ex. namnkategorierna), och det är ju främst i talade texter man kan
skilja mellan betonade och obetonade pronomen, och endast i talade texter
det blir aktuellt om ett betonat pronomen åtföljs av en gest eller inte. I sin
argumentation för att längden på en bestämd beskrivande substantivfras är
åtkomlighetsindikerande skiljer Ariel på fraser med ett till två innehållsord
(”short definite description”) och fraser med flera (”long definite description”) (1990:43). ”Distal” och ”proximate demonstrative + modifier” innebär
en substantivfras med ett demonstrativt attribut som dessutom har ytterligare
en bestämning, till exempel i form av en relativsats (t.ex. ”That holiday we
spent in Cyprus was really something”) (1990:53).

33
Som synes ingår bara bestämda nominalfraser i Ariels åtkomlighetshierarki. Jämför till
exempel med Gundel m.fl. (1993), vars givenhetshierarki även innehåller obestämda nominalfraser.
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De specifika nominalfrasformerna i åtkomlighetshierarkin (figur 1) gäller
engelskan, men principerna för sambandet mellan nominalfrasform och
åtkomlighet antas universellt giltiga. Det är enligt Ariel tre faktorer som avgör vilken åtkomlighetsgrad en nominalfras markerar:
− mängden lexikal information hos uttrycket
− vilken möjlighet det finns att peka ut en unik referent med formen
− hur fonologiskt försvagad formen är
Ariel benämner dessa tre egenskaper ”informativity”, ”rigidity” och ”attenuation”. Ju mer informativ, entydig och icke fonologiskt försvagad en form är,
desto lägre åtkomlighet indikerar den. Och tvärtom menar Ariel att en
informationstunn, flertydig och fonologiskt försvagad form används vid
benämning av en referent vars mentala representation antas ha hög åtkomlighet (se t.ex. 1990:84–88). I sin argumentation för åtkomlighetshierarkins
giltighet visar Ariel främst på resultat av undersökningar av skrivet språk,
men teorins anspråk gäller alltså såväl skrift- som talspråk.
Vad är det då för faktorer som påverkar hur åtkomlig en referent är för
oss? Man kan säga att det dels handlar om förhållandet mellan korrelat och
anafor, dels om egenskaper hos referenten i fråga och den mentala representationen av denna (se t.ex. Ariel 1990:22–30 och 2001:32–38). 34 Eftersom
Ariel använder undersökningar av avståndet mellan anaforen och dess
korrelat flitigt i sin argumentation för att en viss nominalfrasform markerar
en viss grad av åtkomlighet får denna faktor något av en särställning, även
om hon är noga med att påpeka att åtkomlighet är ett komplext begrepp.
Åtkomligheten påverkas också av om det råder konkurrens om rollen som
korrelat. Likaså antas olika strukturella avgränsningar (såsom styckegräns)
inverka på åtkomligheten, liksom om ramen eller perspektivet är detsamma
för korrelat och anafor. Antalet föregående pronominella benämnanden av
referenten ifråga är ytterligare en påverkande faktor. Ariel antar att vi
behöver bli påminda om innehållet i referensen efter ett antal benämnanden
med pronomen (1990:223, not 10). Enligt von Heusinger (2007) är det
typiska scenariot som nedan (se även Swanson 2003:97). 35
[...] there is a general observation that we often find anaphoric chains such
that a full noun phrase introduces an item which is subsequently picked up by
34
Ariels motsvarande term för korrelat är engelskans ”antecedent”. ”Antecedent” brukar användas om det språkliga uttryck som föregår en anafor, och i förhållande till vilket anaforen
tolkas. Ariel använder termen i den betydelsen, men hon benämner även den mentala representationen av en referent ”antecedent” – titeln på hennes monografi från 1990 är ”Accessing
noun-phrase antecedents”. Sammanhanget gör det oftast tydligt vilken betydelse hon avser,
men ibland blir den dubbla användningen av termen förvirrande. Jag använder termen korrelat
endast i betydelsen språkligt uttryck som föregår en anafor, och i förhållande till vilket anaforen tolkas.
35
De olika nominalfrasformerna antas alltså indikera åtkomlighet samtidigt som de påverkar
den.
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pronouns. After two or three pronouns another full noun phrase seems
necessary to keep the activation level of the item high. So we generally find
anaphoric chains of the following type: (in)definite noun phrase1, pronoun2,
pronoun3, (… prounounn,), definite noun phrasen+1, pronounn+2 etc. with n
not much greater than 3. (2007:126)

Vad referenten har för roll i diskursen spelar också in – talare och lyssnare
(eller skribent och läsare) är till exempel mer åtkomliga än tredje person, och
särskilt topikhet verkar kunna slå ut flera samverkande faktorer som drar åt
motsatt håll.36
[...] although distance, for instance, is a crucial factor determining degree of
accessibility, it cannot be taken to perfectly represent the overall degree of
accessibility involved. For instance, pronouns (high accessibility markers)
can sometimes (over 25 % in my data [...]), refer to mental entities last
mentioned in a previous rather than a current paragraph (entailing a lower
degree of accessibility in terms of distance). The reason is that these distant
references are mostly references to the global discourse topic (92 %).
Discourse topics can maintain a relatively high degree of accessibility despite
the larger distance. (Ariel 2001:34)

Ariel för en diskussion om de olika åtkomlighetspåverkande faktorernas vikt
och hur de samspelar, men det är tydligt att det återstår en hel del att förstå
vad gäller detta. Toole (1996) operationaliserar Ariels teori genom att tilldela
olika poäng för olika konfigurationer av faktorer. Hon beaktar faktorerna
avstånd mellan korrelat och anafor, stycke-/episodgräns, korrelatkonkurrens
och topikhet. Samtidigt är hon snar att påpeka att hon inte gör anspråk på att
viktningen av faktorerna är kognitivt giltiga.
Ariel menar också att inherenta egenskaper hos referenten, till exempel
animathet, påverkar distributionen av olika nominalfrasformer. Till skillnad
från Fraurud (1996) och Dahl & Fraurud (1996) antar dock Ariel att
åtkomligheten är den primära faktorn – att våra mentala representationer av
till exempel animata referenter är åtkomligare än av icke-animata (Ariel
2001:70).
Den kritik som har riktats mot Ariel handlar främst om att man anser att
hon lägger för stor vikt vid faktorn åtkomlighet, att det finns många andra
faktorer som har betydelse för förekomsten av en viss nominalfras i ett visst
sammanhang – det är knappast någon som hävdar att åtkomlighet inte är en
viktig faktor. 37 Även om Ariel naturligtvis anser att åtkomlighet är den
36
Hellberg (1984) illustrerar att avståndet mellan ett korrelat och en pronominell anafor kan
vara mycket stort om referenten i fråga är topik och dess perspektiv/empati behålls – i ett
avsnitt i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom förflyter ungefär en boksida mellan ett
korrelat refererande till Martin och ett anaforiskt han, utan att det finns anledning att tro att
detta vållar läsaren problem (1984:61).
37
Några exempel på forskare som har lyft fram andra faktorer som påverkar valet av referentiellt uttryck är Fraurud (1996), Fox (1987), Ledin (1996) och Maes & Noordman (1995).
Fraurud (1996) lyfter fram betydelsen av inherenta egenskaper hos referenten ifråga för valet
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centrala faktorn i valet av nominalfrasform tillstår hon också, särskilt i
senare texter (se t.ex. 2001), att det finns andra faktorer som påverkar detta
val. Hon nämner bland annat att sociala normer kan göra att åtkomligheten
blir sekundär. Även i samband med beskrivningen av sådana andra faktorer
tenderar dock Ariel att se dessa som orsak till medvetna eller omedvetna
brott mot bedömningen av adressatens åtkomlighetsstatus gällande referenten ifråga.
Such considerations may sometimes even dictate violations of accessibility
theory for special effects [...] Thus, I have argued that women and minorities
are consistantly referred to by higher accessibility markers than are called for
given the specific (relatively low) accessibility assessment (initial references), because speakers are not careful enough in making sure their addresses
actually identify the referents intended. (2001:38–39)

3.2.2 Generiska nominalfraser och åtkomlighet
Enligt Ariel är distributionen av olika nominalfrasformer inte direkt kopplad
till vilken kunskapskälla vi använder oss av vid tolkningen – det vill säga om
vi använder oss av encyklopedisk kunskap, situationskontexten eller av den
språkliga kontexten för att förstå ett uttryck (se t.ex. 2001:30–31). Följaktligen är Ariel också kritisk till Levinsons pragmatiska teori (1987a,
1987b, 1991) som lägger stor vikt vid distinktionen anaforisk – ickeanaforisk referens vid produktionen och receptionen av olika refererande
uttryck. Ariel understryker att i princip inga bestämda nominalfrasformer
kan kopplas till antingen en anaforisk eller en icke-anaforisk tolkning.
I would like to argue that referring expressions, whether disjointly or coreferentially interpreted, do not occur in perfectly complementary environments.
Moreover, I believe that referential systems of natural languages do not
specifically code the coreference/disjointness dichotomy. Although such
decisions are invariably reached by addressees, and not accidentally at all, the
primary function of the various referring expressions, I claim, is to mark
different degrees of accessibility in memory. Thus, in her choice of a referring expression, the speaker does not indicate to the addressee whether a
particular expression is to be interpreted coreferentially or disjointly. Rather,
av nominalfrasform. Hon identifierar tre huvudkategorier: ”individuals” benämns typiskt med
egennamn medan ”functionals” och ”instances” helst refereras till med bestämda respektive
obestämda nominalfraser. Fox (1987) undersöker singulara mänskliga referenser i tredje
person. Hon pekar till exempel på textstrukturerande och interaktionella faktorer som påverkar valet av referentiellt uttryck. Hon menar också att detta val är genreberoende. Ledin
(1996), som undersöker nyhetsartiklar, tar också upp textstrukturerande faktorer (som att ny
aspekt av ämnet eller byte av ämne påverkar nominalfrasformen), men han finner också
sociala och ideologiska förklaringar som kan kopplas till nyhetsvärdering. Maes & Noordman
(1995) slutligen, argumenterar för att demonstrativa nominalfraser används för att modifiera
referenten på något sätt – det kan till exempel handla om att ytterligare information om referenten tillförs eller att referenten klassificeras.
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she signals how accessible to him the mental entity represented by the referring expression is (according to her best judgement). (Ariel 1996:15)

Ändå verkar Ariel förutsätta att lyssnaren/läsaren alltid försöker sluta sig till
om talaren/skribenten avser en anaforisk eller en icke-anaforisk tolkning (se
även 1996:25–26). I argumentationen för att graden av åtkomlighet styr
formen på en bestämd nominalfras även då denna är ett förstabenämnande
verkar Ariel också något förvånande anta ett tydligt samband mellan
nominalfrasform och den källa som möjliggör åtkomsten av den mentala
representationen av referenten ifråga (1996:28–31).
Vid analysen av förstabenämnanden i form av bestämda nominalfraser i
två tidningsartiklar i hebreiska Haaretz finner Ariel att vad hon kallar
”permanent generics” är en kategori med relativt hög åtkomlighet bland de
olika typerna av förstabenämnda entiteter (1996:27–31). 38 I andra sammanhang antar dock Ariel att generiska nominalfraser är icke-referentiella (2001:
38), och entiteter benämnda med icke-referentiella nominalfraser påstår hon
generellt är svåråtkomligare än referentiella (icke-generiska) entiteter (2001:
68–69). Ariel nämner sambandet mellan grader av åtkomlighet och ickereferentiella nominalfraser (dit hon alltså för generiska nominalfraser) som
intressant vidare forskning (2001:68–69). Det är med andra ord oklart vilka
anspråk Ariel har på att sambandet mellan åtkomlighet och nominalfrasform
enligt hennes åtkomlighetshierarki ska gälla generiska (särskilt anaforiska)
nominalfraser.
Borthen (2007) menar dock att ”the givenness hierarchy” (se Gundel m.fl.
1993), som bygger på en teori med samma grundantaganden som Ariels
åtkomlighetsteori, borde vara applicerbar på referens till arter och klasser –
att det inte finns något i denna teori som gör skillnad på nominalfraser
refererande till olika typer av referenter. Borthen försöker som tidigare
nämnts (se avsnitt 2.2.4) visa att vissa (till synes ad hoc-mässiga) egenskaper
hos art/klassrefererande nominalfraser kan förklaras om man beaktar teorins
anspråk på de olika nominalfrasformernas koppling till olika kognitiv status.
Borthens undersökning är dock mycket begränsad och hennes analys vilar
uteslutande på introspektiv bedömning av betydelsen hos beskrivande
substantiv (med eller utan attribut i bestämd eller obestämd singular eller
plural form) i isolerade konstruerade utsagor.
Det finns således anledning att ytterligare undersöka förhållandet mellan
olika typer av generiska nominalfraser och den mentala representationen av
referenten ifråga. Det finns också anledning att använda ett större material
38

”Permanent generics” definierar Ariel som ”permanent registry stereotypic, nonspecific
entities” och exemplifierar med hebreiskans ha-cibur ”the public” och ha-briut ”health”
(1996:29). De olika kategorier av förstabenämnda entiteter Ariel diskuterar är (från relativt
lättåtkomliga till relativt svåråtkomliga): ”frame-induced”, ”permanent generics”, ”locally
inferred”, ”specific same storage”, ”knowledge inferred” och ”permanent different storage”
(1996:30).
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bestående av hela, autentiska texter som underlag för en sådan undersökning,
vilket är vad den här delstudien handlar om.

3.3 Tidigare forskning om generiska nominalfrasers
form i svenskan
Som nämndes i kapitel 2 finns det inte mycket skrivet om genericitet i
svenskan, men nedan refereras kort några arbeten som behandlar valet av en
viss generisk nominalfras i ett visst sammanhang. Några ganska grundläggande antaganden lyfts fram, som det antingen råder oenighet om eller
som det av andra skäl finns anledning att titta närmre på i autentiska texter.
När valet av form på nominalfrasen vid generisk referens diskuteras i
litteraturen handlar det som sagt nästan alltid om valet mellan olika typer av
beskrivande substantivfraser (obestämd eller bestämd singular eller plural).
Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att den mest uppenbara
skillnaden mellan generisk och icke-generisk referens är att man vid
generisk referens är friare att använda obestämda substantivfraser för att
referera till en entitet redan tidigare nämnd i texten. Som tidigare också
nämnts redogör man i första hand för de restriktioner som man har iakttagit
för en viss forms användning. Ganska sällan försöker man förklara varför en
viss form faktiskt används i ett visst sammanhang (snarare än en annan
möjlig form).
I SAG lyfter man fram utbytbarheten mellan de olika nominalfrasformerna.
Vid referens till samtliga individer som stämmer med det individuativa
substantivets beskrivning (hela klassen) kan i många fall både obestämd och
bestämd form och både singularis och pluralis användas utan egentlig betydelseskillnad. (SAG 2:108)

Man fokuserar således också främst restriktionerna för de olika substantivformernas användning (se SAG 2:108–111, 3:161–162, 3:173–175). Betydelsen hos de fyra formerna parafraseras som nedan: 39
Bestämd singular = företeelsen som sådan
Bestämd plural = alla
Obestämd singular = vilken som helst
Obestämd plural = vilka som helst
(SAG 3:150)

39

När jag talar om de fyra olika substantivformerna eller om artikelanvändningen vid generisk referens avses alltså enkla beskrivande substantivfraser i singular (med obestämd
framförställd artikel eller bestämdhetssuffix) eller plural (med eller utan bestämdhetssuffix),
till exempel en hund/hunden/hundar/hundarna.
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Erik Hansens (1994) beskrivning av danskan ligger till grund för SAG:s
beskrivning (Staffan Hellberg, personlig kommunikation).
Henriksson m.fl. (1983) och Wijk-Andersson (1988) har likartade syften
med sina framställningar – nämligen att beskriva vilka regler man kan
formulera gällande artikelanvändningen vid generisk referens för inlärare av
svenska som andraspråk. Henriksson m.fl. formulerar utifrån några tidigare
arbeten en hypotes om artikelanvändningen vid generisk referens.40 Denna
hypotes gäller både singulara och plurala former.
Den bestämda formens huvudsakliga funktion vid generisk referens tycks
vara överförande av fakta, medan den obestämda formens funktion snarare är
överförande av emotiva budskap och värderingar. (1983:31)

Genomgången i Henriksson m.fl. (1983) är intressant i det att man försöker
se mönster vad gäller när en viss form faktiskt används och inte bara när den
inte kan användas. Jag finner det dock utsiktslöst att försöka belägga
hypotesen ovan empiriskt i verkliga texter. Det är lätt att finna motexempel
som visar att distinktionen mellan överförande av fakta och emotiva
budskap/värderingar är mycket mer komplext och indirekt kopplad till
nominalfrasform än vad Henriksson m.fl. antar. Att formulera ”regler” för
när de olika formerna tenderar att användas är svårt, och särskilt vanskligt är
det då att som Henriksson m.fl. bara utgå ifrån konstruerade exempelmeningar.
Wijk-Anderssons (1988) analys är ovanlig på så sätt att den bygger på
naturligt förekommande textavsnitt som behandlar generiska teman. 41 Hon
prövar utbytbarheten i textavsnitten vid varje förekomst av en substantivform refererande till texttemat. Av detta följer att, liksom i SAG, restriktionerna för en viss forms användning hamnar i fokus. En intressant
iakttagelse som Wijk-Andersson gör är att när det finns risk för flertydighet
verkar bestämd form undvikas för att den generiska betydelsen ska framstå
tydligt (1988:82, 85). Denna typ av kontextuella faktorer som påverkar
formvalet blir tydliga först när man tittar på hur genericitet förekommer i
verkliga texter.
Svartholm (1978) förklarar de olika formernas användning utifrån hur vi
uppfattar arten/klassen ifråga. Om vi uppfattar klassen som en avgränsad
enhet använder vi bestämd form (singular om klassen är underordnad och
plural om den är överordnad). Om de olika klassmedlemmarna är framträdande i vår uppfattning om klassen använder vi vidare obestämd singular
form enligt Svartholm. Slutligen använder vi obestämd plural form om vi
uppfattar klassen som vagt avgränsad mot andra klasser. Vår uppfattning om
klassen påverkas av dess inherenta egenskaper och också till stor del av vad
som prediceras om den, även om vi inte är helt styrda av detta. Vi kan enligt
40
41

Dessa arbeten är Teleman 1969, Pettersson 1976, Wikström 1977 och Svartholm 1978.
Dessa teman är kärlek, vänskap, hundar, mynt, människor, guld och bärnsten.
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Svartholm i ganska stor utsträckning välja hur vi vill se på klassen ifråga i ett
visst sammanhang (1978:47–62).
I en tidigare studie (Carlsson 2002) kopplar jag också valet av form på
den generiska nominalfrasen till vår uppfattning om arten/klassen ifråga,
eller snarare till hur vi upplever och vanligen erfar den. Tre hypoteser testas
på ett material bestående av 19 populärvetenskapliga artiklar om olika djurarter. Den första hypotesen handlar om att ett förmänskligande av djurarten
skulle kunna leda till bestämd singular form. Enligt hypotes 2 skulle vanliga,
farliga djur som förekommer i flock tendera att benämnas med plural form,
medan sällsynta, ofarliga och ensamlevande djur hellre benämns i singular.
Ett närmande till djuret, som när man beskriver dess anatomi, borde också
leda till en preferens för singular form (hypotes 3). Ett dominansförhållande
antas råda mellan hypoteserna så att hypotes 1 och 3 ogiltiggör hypotes 2. På
så sätt antas att vad som prediceras om djurarten är viktigare för valet av
form än artens inherenta egenskaper (2002:150–152). Resultaten är långt
ifrån tydliga, men tenderar att ge visst stöd åt såväl hypotes 1 som 3.
Hypotes 2 kan inte beläggas som helhet i materialet, men om man delar upp
de olika delaspekterna kan man se en ganska tydlig tendens att ensamlevande djur hellre benämns i (bestämd) singular form medan man refererar
till flockdjur i plural (2002:158–168). 42
Som vi såg i avsnitt 2.2.1.2 är en återkommande iakttagelse att en klass
som det är lätt att tänka sig en hyperonym till (p.g.a. att den befinner sig lågt
ned i begreppshierarkin) gärna benämns med bestämd singular form (t.ex.
Svartholm 1978, SAG). En sådan klass kontrasterar mot andra klasser på
samma nivå, och Wijk-Anderssons (1988) råd till inlärare av svenska som
andraspråk är att använda den bestämda singularen vid individuativa nominalfraser refererande till biologiska arter när man vill markera en kontrast
(antingen mot en annan art eller mot enskilda individer) (1988:85). Henriksson m.fl. (1983) menar dock att bestämd singular används när man vill
meddela information om en art eller klass som inte innebär jämförelse med
någon annan klass (1983:31). Vid explicita jämförelser mellan två klasser
menar Henriksson m.fl. att man istället använder bestämd plural form
(1983:35). Vilken/vilka typer av nominalfraser som förekommer vid explicita jämförelser mellan olika arter är således något som finns anledning att
undersöka empiriskt.
Pettersson (1976) hävdar att det är mycket ovanligt att plurala generiska
substantiv har bestämd artikel i svenskan (1976:132). Och i övrigt är det lätt
att få intrycket i litteraturen att bestämd plural form främst används
taxonomiskt. Svartholm (1978) skriver att denna form används ”när man vill
42

Eftersom denna tendens kvarstår även om man inte räknar bort referenser i samband med
förmänskligande och beskrivning av anatomi kan man ifrågasätta den antagna hypoteshierarkin och antagandet att vad som prediceras om djuret är viktigare för valet av form än
dess inherenta egenskaper.
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avgränsa klasser högt upp i begreppshierarkin mot varandra”, och likaså
nämner Henriksson m.fl. (1983) att bestämd plural form används vid överordnade begrepp. Det kan nog vara så att en taxonomisk läsning blir mer
framträdande ju högre upp i begreppshierarkin man kommer, men huruvida
man gör en taxonomisk eller en icke-taxonomisk läsning av en bestämd
plural nominalfras är i hög grad kontextberoende, och ofta är distinktionen
oviktig. SAG uppmärksammar att formen inte gärna används då individer av
klassen inte (nödvändigtvis) antas existera, vilket till exempel leder till att
aktioner normalt inte betecknas med bestämd plural form (SAG 2:109–110).
När det gäller djurarter är det ingen tvekan om att dess medlemmar existerar
(eller i alla fall har existerat i fall av utdöda arter), och det finns sällan
anledning att anta en taxonomisk tolkning hos artbetecknande plural form i
mina material (i undersökningen från 2002 såväl som i denna avhandlings
två delundersökningar).
I SAG skriver man att användningen av obestämd singular form med
generisk betydelse förutsätter att den sats som nominalfrasen ingår i tolkas
distributivt, det vill säga att utsagan gäller var och en av klassens medlemmar, samt att den anger ett generellt förhållande (SAG 2:108–109). Detta
är inte kontroversiellt utan nämns, lite olika formulerat, i de flesta beskrivningar av den generiska obestämda singularen (såväl i svenskan som i
engelskan). Denna beskrivning är också i linje med iakttagelsen att en utsaga
med obestämd singular som subjekt i högre utsträckning tolkas som
tvingande eller inte tillåter undantag från det som tillskrivs referenten (mest
uppmärksammat vad gäller engelskan, se t.ex. Radden 2009). Det är särskilt
tydligt att det är de begränsningar som finns för den obestämda singularens
användning som fokuseras i litteraturen. Men som vi ska se senare (avsnitt
3.6.4.1) finns det också sammanhang där den obestämda singularen verkar
föredras framför andra former.
Obestämd plural form anges tvärtom ofta som ett slags defaultform vid
generisk referens, både när det handlar om engelskan och svenskan (se t.ex.
Declerck 1991 och SAG 2:109). Denna iakttagelse är uppenbart baserad på
en viss typ av generiska utsagor i avsaknad av textuellt sammanhang. Även
om obestämd plural intuitivt kan fungera i många olika verkliga sammanhang om man prövar i en utsaga i taget, fungerar det naturligtvis inte att
använda för många obestämda former som referens till texttemat genom en
text om en art eller klass. Min intuition är också att obestämd plural inte
fungerar som alternativ till andra former i många fall.43

43

Jämför även med Wikström (1984) som kommer fram till tumregeln: ”Låt i tveksamma fall
(det räkningsbara) nomensubjektet stå i best. form pluralis, generiskt när du inte avser någon
specifik, singulär individ” (1984:309).
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3.4 Material
Avståndet mellan anafor och korrelat ser alltså Ariel som den viktigaste
faktorn som påverkar åtkomligheten hos vår mentala representation av en
referent, och det är också denna faktor som jag lägger störst vikt vid i den
här delundersökningen. Om man vill undersöka hur olika former av generiska anaforer förekommer i förhållande till sina korrelat krävs naturligtvis
texter med upprepad benämning av en och samma referent. Referenser till
arter/klasser förekommer givetvis – liksom icke-generiska referenser – i
referenskedjor, men i många textgenrer kan vi nog anta att de generiska
referenskedjorna i allmänhet är kortare och mindre frekventa än de ickegeneriska. Sökandet efter generisk anaforisk referens ger ganska få träffar i
texter generellt. I vissa genrer är ett sådant sökande dock något mindre
otacksamt. En sådan genre är den populärvetenskapliga, där det är förhållandevis vanligt förekommande med generiska textteman som genererar
längre referenskedjor. De texter som utgör underlag för den här undersökningen kan alla klassificeras som populärvetenskapliga.
Materialet utgörs av totalt 36 texter med en djurart som texttema. 27 av de
36 analyserade texterna är hämtade ur boken Guide till våra vilda djur
(Andersson & Svensson 2005). Att en och samma skribent (Thomas B.
Andersson) har skrivit dessa texter kan man se både som en fördel och
nackdel. Skribentfaktorn konstanthålls samtidigt som man riskerar att
egenheter hos skribentens sätt att skriva gör resultatet icke-representativt.
Ytterligare nio texter har därför analyserats, vilka kan användas som
jämförelsematerial. Fem av dessa texter är artiklar hämtade ur Illustrerad
vetenskap, en text är från Forskning och framsteg och ytterligare tre texter
kommer från Sveriges natur (Svenska naturskyddsföreningens medlemstidskrift). Förteckning över de analyserade texterna finns i bilaga 2.
Alla ovan nämnda texter har alltså en djurart som texttema och det är bara
nominalfraser som refererar till detta tema som har analyserats. 44 Det totala
antalet analyserade nominalfrasförekomster är 1 423, varav 1 230 är anaforiska referenser och 193 förstabenämnanden av arten. Med förstabenämnande avser jag varje första benämnande av arten i såväl ingress, brödtext
som i bildtexter, var för sig. Alla efterföljande referenser till arten betraktas
här (oavsett form) som anaforiska. 45 I tabell 1 redovisas antalet
nominalfraser refererande till arten (anaforer respektive förstabenämnanden)
för hela materialet, för de två delmaterialen och för varje enskild text.

44

Texter i nämnda Guide till våra vilda djur som (enligt kapitelrubriken) handlar om flera
olika arter har inte inkluderats i materialet.
45
Vilka nominalfraser som i denna undersökning bedöms som refererande till arten redogörs
för i avsnitt 3.5.1 och definitionen av anafor respektive korrelat diskuteras i 3.5.2.
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Tabell 1. Antal anaforer respektive förstabenämnanden i materialet
Texttema
Delmaterial 1:

Delmaterial 2:

Hela materialet:

Förstabenämnanden
1. Bisamråtta
3
2. Brunbjörn
10
3. Bäver
6
4. Dovhjort
2
5. Ekorre
8
6. Fjällräv
4
7. Fälthare
4
8. Grävling
6
9. Igelkott
6
10. Iller
3
11. Järv
5
12. Kronhjort
4
13. Lodjur
8
14. Mink
5
15. Mufflonfår
3
16. Mullvad
4
17. Myskoxe
2
18. Mård
5
19. Mårdhund
5
20. Rådjur
5
21. Rödräv
7
22. Skogshare
7
23. Utter
6
24. Varg
8
25. Vildkanin
4
26. Vildsvin
7
27. Älg
10
Subtotal:
147
28. Adeliepingvin
8
29. Brugd
7
30. Dront
2
31. Havsörn
6
32. Järv
3
33. Nakenråtta
5
34. Rödräv
4
35. Titicacagroda
7
36. Vildsvin
4
Subtotal:
46
Totalt:
193

Anaforer

Totalt

21
50
41
15
41
39
31
38
48
24
25
15
32
38
7
17
12
27
35
33
42
39
39
39
29
48
38
863
51
58
21
26
28
47
40
55
41
367
1230

24
60
47
17
49
43
35
44
54
27
30
19
40
43
10
21
14
32
40
38
49
46
45
47
33
55
48
1 010
59
65
23
32
31
52
44
62
45
413
1 423

Som tidigare nämnts är det främst referenser till naturliga arter som förekommer i analyser av genericitet, och egentligen är det angeläget att beakta
andra typer av referenter (t.ex. klasser av artefakter eller abstrakta referenter). Jag har ändå bedömt det som motiverat att analysera benämnanden
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av samma typ av referenter som man mestadels ägnat sig åt i tidigare forskning om genericitet, eftersom mitt angreppssätt skiljer sig från denna forskning på andra sätt. Det blir på så sätt också lättare att relatera till tidigare
forskning.
Naturliga arter förekommer förhållandevis ofta som texttema i populärvetenskapliga texter och man kan då utvinna ett ganska stort antal referenser
ur en text. Att mitt material utgörs av just texter som handlar om olika
djurarter beror på att det i denna typ av text ofta förekommer många och
ganska långa sekvenser med referenser till ”hela arten”. Min erfarenhet är att
man i texter som handlar om andra typer av naturliga arter (eller för den
delen arter och klasser över huvud taget) talar mer om delar av eller
omständigheter kring texttemat. Andra typer av naturliga arter är nog inte
heller texttema i lika hög utsträckning som djurarter i till exempel populärvetenskapliga tidskrifter. Begränsningen till endast en referenttyp har också
grundats i en strävan att konstanthålla en faktor.
Eftersom topikhet också antas vara en faktor som påverkar åtkomligheten
hos våra mentala representationer av referenter är det motiverat att bara
analysera referenserna till texttemat – om de mentala representationerna av
referenterna i mitt material befinns vara generellt relativt svåråtkomliga kan
detta inte förklaras av en hög andel icke diskurstopik.
Det bör noteras att de djur som behandlas i de olika texterna också är arter
i fackbiologisk bemärkelse – de utgör alltså inte i något fall en släkt, familj,
ordning, klass eller stam. Även om referenser till sådana överordnade
kategorier kan göras med samma former som till egentliga arter (alltså även
med bestämd singular form – till exempel gnun (släkte med två arter) och
näbbmusen (familj med cirka 300 arter) och kan vara generiska på samma
sätt som referenser till egentliga arter, blir de plurala formerna och obestämd
singular vid benämnande av dessa kategoriers referenter lättare tvetydiga vad
gäller om de refererar till individerna i släktet/familjen/ordningen/klassen/
stammen i allmänhet eller om referensen gäller en eller flera olika underkategorier (taxonomisk referens). Samma typ av tvetydighet kan visserligen
infinna sig i samband med referens till en egentlig art – hundarna kan ju till
exempel syfta på de olika hundraser som finns. Det är dock betydligt ovanligare att den avsedda tolkningen är referens till de olika underkategorierna
när beteckningen är på artnivå. Ju högre upp i hierarkin man kommer desto
mer trolig är en taxonomisk tolkning, men naturligtvis är tolkningen i hög
grad kontextberoende.
De olika djurarterna som texterna handlar om ses i tabell 1 ovan. Tre av
arterna förekommer som synes i båda delmaterialen (dvs. med två texter),
nämligen järv, rödräv och vildsvin. Se även bilaga 2 för textförteckning.
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3.5 Metod och grundläggande begrepp
De 1 423 nominalfraser som refererar till texttemat i de olika texterna (varav
1 230 alltså är anaforiska och 193 förstabenämnanden) har kategoriserats
med utgångspunkt i Ariels åtkomlighetshierarki (se figur 1), men de resulterande analyskategorierna i tabell 2 har anpassats utifrån vad som kan antas
vara relevant vid generisk referens och utifrån vad som förekommer i mitt
material.46
Tabell 2. Nominalfraskategorier
Kategori
Personligt pronomen i singular
Pronominellt possessivattribut i singular
Personligt pronomen i plural
Pronominellt possessivattribut i plural
Bestämd singular hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd singular
Bestämd plural hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd plural
Obestämd singular hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i obestämd singular
Obestämd plural hyperonym
Artbetecknande bestämd singular
Artbetecknande possessivattribut i bestämd singular
Artbetecknande bestämd plural
Artbetecknande possessivattribut i bestämd plural
Artbetecknande obestämd singular
Artbetecknande obestämd plural
Artbetecknande naken form
Demonstrativt pronomen
Demonstrativt pronomen + substantiv (+ ev. genitiv-s)
Arten (+ ev. genitiv-s)
Övrig benämning (+ ev. genitiv-s)

Exempel
den/det
dess
de/dem
deras
djuret/pingvinen
djurets/pingvinens
djuren/pingvinerna
djurens/pingvinernas
ett djur/en pingvin
ett djurs/en pingvins
djur/pingviner
adeliepingvinen
adeliepingvinens
adeliepingvinerna
adeliepingvinernas
en adeliepingvin
adeliepingviner
adeliepingvin
det här/dessa
det här djuret(s)
arten(s)
den lilla
adeliepingvinen(s)/
de små undervattensmissilerna(s)

Eftersom samma möjligheter att variera nominalfrasens form finns för
genitiv- som för grundkasusformer, har förekomsten av possessivattribut,
både i form av beskrivande substantivfraser och i form av pronomen, också
46

Den faktasammanställning för varje art som återfinns efter löptexten (i punktform) i Guide
till våra vilda djur (delmaterial 1) har inte analyserats, eftersom det inte är fråga om löptext.
Nominalfraser i rubriker (huvud- såväl som mellanrubriker) har inte heller beaktats. Detta dels
på grund av att de 27 texterna i Guide till våra vilda djur alla har samma form som huvudrubrik (artbetecknande bestämd singular), dels på grund av att villkoren för formulerandet av
rubriker är speciella och komplexa (Ariel 2001:44–45).
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beaktats. Eftersom förekomsten av pronomen med reflexiv funktion är
syntaktiskt styrd, har dessa däremot inte tagits med. 47
Till de så kallade artbetecknande formerna räknar jag här och i fortsättningen alltså bara de enkla substantivfraser som innehåller artbeteckningen
ifråga, även om de andra kategoriernas former också per definition blir
artbetecknande i den här undersökningen.
Vanligt förekommande i mitt material är en nominalfras som syftar på
arten i fråga men som till formen är en hyperonym i förhållande till artbeteckningen, till exempel fågeln syftande på arten havsörn. När det gäller
några av arterna i mitt material är det dock inte alldeles självklart vad som är
att betrakta som en hyperonym respektive en artbetecknande nominalfras.
Texten om brunbjörnen i Guide till våra vilda djur har rubriken Björnen och
det refereras inte till texttemat i löptexten i något fall med en brunbjörn,
brunbjörnen och så vidare. Att vi inte har andra vilda björnar i Sverige än
brunbjörnen gör också att det är rimligt att i detta sammanhang betrakta
björn-formerna som artbetecknande snarare än som hyperonyma. I Sverige
talar vi oftast om räv som synonymt med rödräv, och därför har rävförekomster inte heller analyserats som hyperonymer (utan som artbetecknande nominalfraser) i de två texter som handlar om just rödräven. I Guide
till våra vilda djur är rubriken till texten om rödräv också Räven. 48 Brunbjörnen och rödräven kontrasteras inte heller i förhållande till andra björneller rävarter i de texter som handlar om respektive art.
När det gäller referenser till lodjur, mufflonfår, rådjur och vildsvin
sammanfaller artbetecknande obestämd plural och artbetecknande naken
form. Om det inte finns något tydligt indicium på naken form har jag kategoriserat dessa förekomster som obestämd plural form. Obestämd plural
upplevs oftast som det icke-markerade alternativet.
Nominalfraser innehållande olika deskriptiva attribut (till exempel den
omåttligt glupske järven) har kategoriserats som övrig benämning. I kategorin övrig benämning, som är lite av en restkategori, återfinns också andra
typer av omskrivningar som inte ryms i någon av de andra kategorierna, till
exempel olika sammansättningar (som jättegrodan refererande till titicacagrodan).
För varje nominalfras med referens till texttemat har jag, förutom att
kategorisera enligt tabell 2, markerat om närmsta föregående nominalfras
refererande till arten befinner sig i samma mening, föregående mening,
samma stycke eller annat stycke, eller om det är fråga om ett första-

47
I tabell 3 (s. 71) redovisas fördelningen i olika textpositioner för de olika kategorierna och
totalt antal förekomster för hela materialet, och i tabell 8 och 9 (bilaga 1) redovisas de två delmaterialen separat.
48
I enlighet med detta resonemang skulle jag däremot ha betraktat räv-former som hyperonymer i texten om fjällräven i samma bok. Där finns dock inga sådana förekomster.
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benämnande. 49 Eftersom mitt material är förhållandevis stort kan man nog
förutsätta att en prövning av faktorn avstånd mellan anafor och korrelat som
påverkande åtkomligheten hos referenten ifråga ger förhållandevis tydliga
indikationer om sambandet mellan nominalfrasform och åtkomlighet. 50
I de följande avsnitten (3.5.1–3.5.3) fortsätter jag att redovisa och
motivera använda definitioner och gjorda gränsdragningar. I avsnitt 3.5.1
redogörs för vad som har respektive inte har inkluderats som referens till
texttemat, det vill säga till arten ifråga. Vidare diskuteras i avsnitt 3.5.2 den
använda anafordefinitionen och vad som är rimligt att betrakta som korrelat i
detta sammanhang. De använda definitionerna av mening och stycke redogörs slutligen för i avsnitt 3.5.3.

3.5.1 Referens till arten
Som tidigare nämnts råder det oenighet om var gränsen mellan det generiska
och det icke-generiska går, och också om denna gräns är att betrakta som
absolut eller vag. Jag menar förvisso att gränsen mellan genericitet och ickegenericitet bör betraktas som vag, men för denna delundersökning har det
varit nödvändigt att arbeta med ett förenklat genericitetsbegrepp. Jag
redovisar i det följande vad jag inkluderar i analysen och alltså här bedömer
vara ”referens till arten”, väl medveten om att alla dessa gränsdragningar är
mer eller mindre diskutabla. Det kan kanske tyckas att jag i vissa fall är väl
generös när det gäller vad som bedöms vara referens till arten i fråga, men
för att inte riskera att överdriva skillnader mellan genericitet och ickegenericitet har jag valt att snarare fria än fälla vid problematiska fall.
De analyserade texterna har alla ett generiskt tema – en djurart – men vi
hittar naturligtvis, utöver referenser till arten i fråga, också en del specifika
och icke-specifika referenser till en eller flera medlemmar av samma art, och
också nominalfraser betecknande arten med endast svagt refererande
funktion. Det är långt ifrån alltid entydigt i texter om det är fråga om referens till arten eller till partikulära individer av denna art, och gränsen mellan
generiska och svagt referentiella nominalfraser är också vag. Det kan också
vara otydligt huruvida nominalfraser av typen pingvinerna i en artikel om
adeliepingviner refererar till just adeliepingvinerna eller om syftningen
gäller pingviner i allmänhet, eller om nominalfrasen ska tolkas taxonomiskt,
det vill säga som refererande till de olika pingvinarterna.

49
Ariel skiljer mellan fyra olika textpositioner hos korrelatet i förhållande till anaforen: ”same
sentence”, ”previous sentence”, ”same paragraph” och ”across paragraph” (1990:18–19).
50
Som nämndes tidigare hålls den åtkomlighetspåverkande faktorn topikhet konstant genom
att de analyserade nominalfraserna alla är referenser till texttemat. Till följd av att en av
avståndskategorierna är annat stycke blir också just faktorn styckegräns möjlig att urskilja.
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3.5.1.1 Referens till en eller flera arter?
Nominalfraser som är flertydiga vad gäller om den avsedda referensen är den
art som är textens tema eller om referensen är tänkt att även inkludera
(individer av) en eller flera ytterligare arter, har jag valt att inkludera i
analysen, och alltså betrakta som refererande till texttemaarten. När sådana
bedömningar blir aktuella handlar det ofta om hyperonymer, och det kan
röra sig om såväl bestämd som obestämd och singular som plural form (t.ex.
en pingvin, pingvinen, pingviner, pingvinerna om adeliepingviner).
Som beskrivits tidigare brukar man tala om taxonomisk referens när en
nominalfras syftar på en eller flera underarter/-klasser till det betecknade, till
exempel i: ”En elefant har stora öron/kommer från Afrika”, då man syftar på
den afrikanska elefanten. Flertydigheterna i mitt material handlar dock oftare
om en eller flera godtyckliga individer som kan hänföras till antingen en
eller flera arter. I texten om skogsharen finner man till exempel följande
passage (exempel (23)): 51
(23) Om en hare vet att den är förföljd kan den dessutom trixa mycket; gå ut
på vägar där vittringen fäster sämre, in i täta snår och hoppa i väg ett
stycke i ett grunt vattendrag. Den är också en god simmare om det krävs.
Berömda är harens olika konster innan den sätter sig tillrätta i sin
daglega – ett beteende som ska försvåra för en eventuell förföljare att
hitta legan. Om haren är ostörd kan den använda samma lega under en
lång period. När den trycker där avger den mycket lite vittring.
(Andersson & Svensson 2005:151–152)

Även om textens tema är skogsharen är det inte helt entydigt att de
kursiverade nominalfraserna refererar bara till skogsharen – utsagorna är
antagligen giltiga även för fältharen och vid några andra tillfällen i texten
kontrasteras dessa arter. Nominalfraserna i (23) har jag alltså ändå analyserat
som refererande till skogsharen, trots den hyperonyma beteckningen, i
avsaknad av tydliga indikationer om att referensen är tänkt att gälla även
fältharen. I en bildtext som börjar: ”Haren sätter ned de större bakfötterna
framför de mindre framfötterna” har jag dock bedömt referensen som
inkluderande såväl fältharen som skogsharen, då den följande texten handlar
om hur svårt det är att skilja fältharens och skogsharens spår från varandra
(och följaktligen har jag uteslutit denna instans av nominalfrasen haren från
undersökningen).

3.5.1.2 Generisk eller specifik referens?
Nominalfraser som inte kan disambigueras som antingen specifika eller
generiska är inkluderade i undersökningen, det vill säga jag har räknat dem
som generiska. Detta förekommer särskilt påtagligt i bildtexter där det kan
51

Kursiveringen här och i övriga exempel hämtade ur materialet är min.
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vara tvetydigt om referensen gäller arten i allmänhet eller det specifika djuret
på bilden. Bildtexten i (24) kan till exempel ses som en illustration av bilden
(en teckning av ett lodjur som har fått grepp om ett rådjur på flykt), samtidigt
som utsagan är en beskrivning av hur lodjur i allmänhet gör då de jagar.52
(24) Lodjuret smyger sig nära inpå sitt byte och kastar sig över det med några
snabba språng. (Andersson & Svensson 2005:30)

Ett annat exempel ser vi i bildtexten i (25) – eftersom den tillhörande bilden
föreställer en badande hjort blir rumsadverbialet här (och således också
pronomenet den) tvetydigt: ”här på bilden” eller ”här i den andra typen av
större sölgropar”.
(25) Kronhjorten har också en annan typ av större sölgropar i blötmarker: här
gyttjebadar den, troligen för att få skydd mot insekter och kanske också
för att få svalka. (Andersson & Svensson 2005:53)

En av betydelserna hos en utsaga innehållande en generisk nominalfras, som
beskrivs i Krifka m.fl. (1995), benämns ”representative object interpretation”
och exemplifieras med exempel (26) och (27) (från Krifka m.fl. 1995:83).
(26) Be quiet – the lion is roaming about!
(27) In Alaska, we filmed the grizzly.

Ett exempel på svenska är:
(28) Räven har varit i hönsgården.

Det finns en del förekomster av bestämda nominalfraser i mitt material som
kan tolkas representativt. Det är alltså nominalfraser (i bestämd singular eller
plural form) som förekommer i icke-generiska utsagor och där det i den
beskrivna situationen fanns, finns eller kommer att finnas en eller flera
specifika individer av arten. Men individen/individerna är inte viktiga i sig,
de är representanter för den art som man vill säga något om. Ofta är det fråga
om potentiella representanter.
(29) Få djurarter lämnar så kraftiga spår efter sig i naturen som vildsvinet. Ser
du stora, upprivna hål och fläckar i marken är det ingen tvekan; vildsvinen har kommit till din hemtrakt. (Andersson & Svensson 2005:43)

Singular form kan, men behöver inte, betyda att ”representanten” utgörs av
endast en individ.
(30) Hur vet jag då att just grävlingen bor där när jag hittar boet? (Andersson
& Svensson 2005:111)

52

Alla bilder förekommande i Guide till våra vilda djur är tecknade illustrationer.
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(31) Du kan omöjligt missa att bävern slagit sig ned i dina hemtrakter.
(Andersson & Svensson 2005:171)

Gränsdragningen mellan en nominalfras med specifik betydelse och en med
representativ generisk betydelse är inte alltid självklar, men de nominalfraser
som jag har bedömt kan tolkas representativt är medtagna i undersökningen.

3.5.1.3 Generisk eller icke-specifik referens?
Som påpekas i SAG kan det ibland också vara svårt att skilja generisk
referens från icke-specifik sådan vid individuativ nominalfras i singularis
med obestämd artikel, eftersom man i båda fallen avser en arbiträr referent
som passar in på nominalfrasens beskrivning (SAG 3:174). Detta kan vara
fallet när nominalfrasen förekommer i icke subjektsposition i en utsaga där
en hypotetisk situation beskrivs.
(32) Ett annat sätt, som vi människor också kan få se om vi överraskar en
ekorre, är att djuret stelnar som en staty [...] (Andersson & Svensson
2005:182)
(33) Om du får se spår efter en utter kan du verkligen skatta dig lycklig.
(Andersson & Svensson 2005:127)

Sådana förekomster av obestämd singular form (exemplifierade i (32) och
(33)) är medtagna i undersökningen.
Också vid nominalfraser i obestämd plural form kan distinktionen mellan
icke-specifik och generisk referens vara otydlig. Som tidigare nämnts finns
en del förslag i litteraturen på när och varför en nominalfras som syntaktiskt
objekt är generisk eller inte, och det är främst i denna position som det kan
vara svårt att skilja icke-specifik från generisk betydelse hos en obestämd
plural nominalfras. Dock är oenigheten ganska stor mellan olika forskare.
Jag väljer därför här en generös hållning till obestämda plurala nominalfraser
som ligger nära en icke-specifik tolkning och inkluderar dessa i undersökningen. Sådana nominalfraser förekommer i mitt material oftast som syntaktiska objekt, men inte uteslutande (se exempel (34)–(36)).
(34) Örnar angriper normalt inte vargar [...] (Andersson & Svensson 2005:27)
(35) Det är roligt att studera igelkottar i trädgården. (Andersson & Svensson
2005:211)
(36) När vargar slår sig ned i ett område vill de att det ska märkas. (Andersson & Svensson 2005:28)

3.5.1.4 Generisk eller svag referens?
Nakna nominalfraser (t.ex. björn, varg osv.) är ofta svagt referentiella, det
vill säga: ”Beskrivningen i sig är kommunikativt viktigare än referensen till
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någon eller något som passar in på beskrivningen” (SAG 3:175). Gränsdragningen är inte heller här självklar och således har jag varit generös vad
gäller inkluderandet. Se till exempel nominalfraserna varg och mullvad i
exempel (37) och (38) nedan, vilka är medtagna i undersökningen.
(37) Det är mycket ovanligt att man möter varg i skogen. (Andersson &
Svensson 2005:25)
(38) Men av någon anledning verkar dessutom katter, rävar och grävlingar
inte gilla att äta mullvad [...] (Andersson & Svensson 2005:217)

3.5.1.5 Implicit och explicit begränsning av arten
I en text med en djurart som tema förekommer normalt också en hel del
nominalfraser som är explicit begränsade till en delmängd av arten i fråga.
Det handlar om förekomster som till exempel en irriterad grävling och
pingvinhannar. Sådana nominalfraser har inte beaktats i denna undersökning, trots att de mycket väl kan vara och ofta är generiska i denna typ av
text. Distributionen av olika former av sådana explicit begränsade generiska
nominalfraser (bestämd eller obestämd singular eller plural) är naturligtvis
också väldigt intressant. Skälet till att jag ändå uteslutit dem ur undersökningen är att jag bedömer villkoren för dessa nominalfraser som så pass
annorlunda och komplexa att de skulle kräva en egen undersökning med i
viss mån andra frågeställningar och metoder.
Vanligt förekommande är också nominalfraser med någon form av
implicit begränsning i referensen till arten. Generiska nominalfraser med
universell extension verkar helt enkelt inte vara särskilt vanligt förekommande i verkliga texter, även om man ganska ofta möter denna typ av
nominalfraser som illustration av genericitet i grammatikor och handböcker.
Bedömningen av huruvida referensen hos en nominalfras ska tolkas som
universell eller (implicit) begränsad är dessutom sällan självklar och
okontroversiell. Nominalfraser som kan tolkas med någon form av implicit
begränsning av arten har således tagits med i analysen. Den implicita
begränsningen av extensionen kan vara till exempel tids- eller rumsmässig
eller knuten till en viss typ av situation eller sammanhang (t.ex. räven ≈
räven förr i tiden, räven ≈ räven i Skandinavien, räven ≈ räven då den jagar).

3.5.1.6 Kvantitativa nominalfraser
Slutligen har nominalfraser med kvantifierande attribut inte beaktats. Det
gäller alltså sådana fraser som alla rävar, de flesta rävar, många rävar och
så vidare. I SAG påpekas att alla, allting, varje och var och en ger generisk
betydelse (SAG 3:170). I litteraturen om genericitet är det dock vanligare att
man skiljer på nominalfraser med kvantifierande attribut (även då
extensionen är universell) och generiska nominalfraser (se t.ex. Krifka m.fl.
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1995), och jag har i enlighet med denna konvention alltså valt att utesluta
nominalfraser som till exempel alla bävrar från undersökningen.

3.5.2 Anafor och korrelat
Distinktionen anaforisk – deiktisk referens är långt ifrån given (se t.ex.
Fraurud 1990), och vid referens till arter och klasser blir denna gränsdragning ännu svårare än vid icke-generisk referens. I den här undersökningen används en mycket enkel anafordefinition – som anaforisk bedöms
en referens till en art/klass som det har refererats till tidigare i texten. Som
konsekvens blir även en del obestämda former här betraktade som anaforer. I
termförklaringarna i SAG läser man att anafor är ”relationen mellan ett
pronominellt uttryck, till exempel ett definit pronomen eller adverb eller en
lucka, och ett annat uttryck i kontexten (korrelatet), med vars hjälp det
pronominella uttrycket kan tolkas” (SAG 1:153). Att även betrakta bestämda
beskrivande substantivfraser som potentiellt anaforiska är dock ganska
okontroversiellt. Obestämda nominalfraser värjer sig nog däremot många
mot att acceptera som möjligt anaforiska. I vissa fall är det kanske ändå inte
helt orimligt att göra det, i alla fall när vi har att göra med referens till arter
eller klasser (se t.ex. Fraurud 1990:405). 53
Närmsta föregående referens till arten räknas här som korrelat till anaforen ifråga, oberoende av form. En anafor i form av en beskrivande substantivfras kan således ha ett pronominellt korrelat. Detta gör det naturligtvis
svårt att hävda att anaforen tolkas med hjälp av korrelatet såsom i SAG:s
definition ovan. I och med att referenser i form av pronomen också måste
antas hålla den mentala representationen av referenten vid liv bedömer jag
ändå detta förfarande som rimligt i det här sammanhanget.
En viss nominalfras blir på detta sätt ofta samtidigt anafor i förhållande
till en föregående nominalfras och korrelat till en efterföljande. Det framgår
inte hur Ariel har gått till väga, men när Cornish (1999) refererar bland annat
Ariels undersökningar verkar det som om han bedömer att hon, till skillnad
från mig, betraktar endast det första benämnandet av en referent som
korrelat, och alla efterföljande benämningar som anaforer.
Both Ariel (1990; 1996b) and Givón (1995) cite substantial statistical
evidence from corpora of utterances in various languages indicating the
correlations amongst the average distances between introductory references
in these texts and the occurrence of different types of indexical expression
coreferring with them: the higher the saliency or accessibility level of its
potential referent assumed by the use of a given anaphor type, the lower the
53

Obestämda nominalfraser är hos Gundel m.fl. kopplade till den kognitiva statusen ”type
identifiable” i deras givenhetshierarki (1993:275). Ariel diskuterar endast bestämda nominalfraser i samband med sin åtkomlighetshierarki, vare sig det gäller anaforisk referens eller förstabenämnanden av referenter (se t.ex. 1996).
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average distance (in terms of the number of intervening clauses) found
between ”antecedent” and anaphor. (Cornish 1999:256)

Ariels resultat ger inte heller någon riktigt tydlig indikation vad gäller
använd metod. Antalet förekomster av anaforer med korrelat i textpositionen
annat stycke borde bli stort om man betraktar första benämnandet av
referenten som korrelat till alla efterföljande, men antalet förekomster i
denna position beror ju också på hur länge referenter lever i texten. Till
skillnad från vad Cornish verkar antyda finner jag det rimligt att anta att
Ariel beaktar just avståndet till närmast föregående benämnande av en
referent, snarare än till första benämnandet av referenten i fråga. Detta på
grund av att referenserna efter ett första benämnande naturligtvis är viktiga
för att hålla referenten aktiverad.
Vad som utgör närmsta föregående benämnande av en referent är dock
inte alltid så självklart vid generisk referens. Även om både korrelat och
anafor är generiska är det ofta svårt att hävda att de har exakt samma referens. Som jag nämnde tidigare är generisk referens med universell extension
inte särskilt vanlig i verkliga texter – implicita restriktioner som gör att
referensen bara är egentligt giltig för en delmängd av arten/klassen är mer
regel än undantag, och även explicita begränsningar i referensen är vanliga i
en text med ett generiskt tema. Att kräva att korrelatet ska ha exakt samma
referens som anaforen ifråga är följaktligen inte rimligt. Jag har bedömt att
korrelatet till en generisk anafor (och således i förhållande till vilket avståndet räknas i den här undersökningen) kan vara en nominalfras vars
referens är implicit eller explicit begränsad till en delmängd av arten, och i
några fall har jag också bedömt att en icke-generisk nominalfras är korrelat
till en generisk anafor.
I exempel (39) har jag bedömt att korrelatet till djuren är skadade vildsvin
i föregående mening. I just det här fallet är det odiskutabelt att anaforens
referens inte bara inkluderar skadade vildsvin utan vildsvin mer generellt.54
(39) I ett trängt läge kan skadade vildsvin gå till anfall. Djuren är mycket
startsnabba [...] (Andersson & Svensson 2005:47)

Det är dock inte sällan svårt att bedöma huruvida anaforens referens har
samma begränsning som korrelatets eller om dess referens är mer generell.
Om begränsningen hos korrelatets referens potentiellt kan gälla vilken
individ som helst av arten har jag valt att inkludera efterföljande bestämda
nominalfraser i samma stycke. Alla grävlingar är till exempel potentiellt irriterade, varför pronomenet den i (40) alltså ingår i undersökningen.

54

De nominalfraser som tas med i analysen, och alltså här bedöms som generiska, är kursiva i
exemplen, medan nominalfraser som bedöms som korrelat till dessa anaforer, men som inte
själva beaktas i analysen, är understrukna.
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(40) En irriterad grävling reser ragg och blir stor som en boll. Den kan ge
ifrån sig ett fräsande ljud. (Andersson & Svensson 2005:110)

Däremot har anaforer till korrelat som explicit refererar till en delmängd av
arten, vars referent inte potentiellt kan utgöras av vilken individ som helst av
arten, inte tagits med i analysen. I (41) har således inte de två pronominella
de räknats med eftersom de bedömts som otvetydigt syftande på hindarna,
medan däremot dem inkluderats eftersom dess referens rimligen tolkas som
inkluderande även tjurarna bland kronhjortarna.
(41) Kronhjorten är inget vanligt djur i Sverige, de starkaste fästena finns i
Skåne och Sörmland. Hindarna är mycket trogna de områden där de är
uppväxta. Detta i kombination med att de sällan föder mer än en kalv
varje år gör dem känsliga för hård jakt. (Andersson & Svensson 2005:54)

Nominalfraser med kvantifierande attribut kan vara korrelat till generiska
nominalfraser. I exempel (42) har pronomenet de rimligen vidare referens än
korrelatet många rävar.
(42) Högvintern är rävens svåraste tid. Då är det ont om mat och många rävar
går omkring och halvsvälter mest hela tiden. Trots detta ger de sig sällan
på huskatter [...] (Andersson & Svensson 2005:97)

Korrelatet till den bestämda plurala hyperonymen djuren i exempel (43) är
skadade igelkottar i samma mening. Här är det inte som ovan bara fråga om
en begränsning till en delmängd av arten, utan skadade igelkottar har indefinit specifik betydelse. Däremot refererar djuren till igelkottar i allmänhet
och således tas denna nominalfras med i analysen.
(43) Enligt folk som fött upp och tagit hand om skadade igelkottar bör man
undvika att ge djuren ren mjölk. (Andersson & Svensson 2005:211)

I exempel (44) ser vi ett exempel på hur intrikat anafor–korrelat-relationen
kan vara. Possessivpronomenet deras syftar naturligtvis inte på de två
specifika drontmodellerna utan på dronterna i allmänhet. Ändå finner jag det
rimligt att betrakta dem (syftandes just på dessa modeller) som korrelat till
det generiska possessivpronomenet deras.
(44) Han har efter noggranna studier av drontens anatomi byggt två drontmodeller. Med dessa har han rest till Mauritius och ställt ut dem i det
som en gång var deras naturliga miljö. (Forskning och framsteg 3/2005)

Eftersom det förekommer att nominalfraser bedöms som korrelat men inte
själva inkluderas i undersökningen, behöver varje ingress-, bröd- och bildtext således inte innehålla en nominalfras kategoriserad som förstabenämnande.
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3.5.3 Mening och stycke
När det gäller korrelatets placering i förhållande till anaforen skiljer alltså
Ariel ut fyra olika textpositioner: ”same sentence”, ”previous sentence”,
”same paragraph” och ”across paragraph” (1990:18–19). Min definition av
mening är grafisk: punkt, frågetecken eller utropstecken skiljer meningar åt.
Ariel definierar inte ”sentence”, och således vet vi inte om hennes analysenhet är grafisk eller syntaktisk mening. Valet av grafisk eller syntaktisk
mening som analysenhet torde dock inte påverka resultatet nämnvärt.
Eftersom engelskans ”sentence” också kan betyda sats (eller huvudsats)
finns visserligen teoretiskt möjligheten att Ariel som analysenhet avser
satsen. Vid närmare eftertanke är det dock inte särskilt rimligt eftersom det i
princip är omöjligt att få in två nominalfraser (i form av personliga pronomen, demonstrativer eller bestämda beskrivande substantivfraser) syftandes på
samma referent i samma sats. Att textpositionen ”same sentence” hos Ariel
har en hel del förekomster gör alltså att vi kan utesluta att hennes ”sentence”
ska tolkas som sats.
Inte heller ”paragraph” är definierat hos Ariel men styckedefinitionen är
inte så kontroversiell. Det verkar rimligt att låta indrag och/eller blankrad
markera styckegräns. Om man inte redovisar någon annan definition är det
nog att vänta att man, både vad gäller stycke och mening, definierar dessa
begrepp grafiskt, och det gör alltså även jag i denna undersökning.

3.6 Generiska nominalfraser i beskrivande texter om
djurarter
Fördelningen i mitt material av de olika nominalfraskategorierna i de olika
textpositionerna ser ut som i tabell 3. 55 Här ser vi alltså resultatet av de båda
delmaterialen sammanslagna. När jag inte säger något annat är det så resultaten redovisas och diskuteras i fortsättningen. Skillnader i fördelningen
materialen emellan uppmärksammas i den mån jag finner det motiverat.56
Inledningsvis i detta resultatavsnitt kommer jag att kommentera några
iögonenfallande och övergripande resultat, för att därefter (i avsnitt 3.6.2–
3.6.5) gå närmre in på de olika nominalfraskategorierna var för sig. Distributionen beskrivs och tolkas i termer av åtkomlighet, men kompletterande,
ibland alternativa, förklaringar föreslås i många fall.
55

Som redan framgått handlar det alltså dels om huruvida nominalfrasen ifråga är ett förstabenämnande eller en anafor, dels i det senare fallet vilken relation och vilket avstånd som
råder mellan anaforen och dess korrelat. Förenklat talar jag dock här och ofta i det följande
om olika nominalfrasformers placering i de olika textpositionerna. När det exempelvis talas
om positionen ”föregående mening” menas alltså att korrelatet återfinns i föregående mening.
56
Fördelningen av de olika nominalfraskategorierna i de olika textpositionerna i de båda delmaterialen åtskilda finns redovisad i bilaga 1, tabell 8 och 9.
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Personligt pronomen i singular
Pronominellt possessivattribut i singular
Personligt pronomen i plural
Pronominellt possessivattribut i plural
Bestämd singular hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd singular
Bestämd plural hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd plural
Obestämd singular hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i obestämd singular
Obestämd plural hyperonym
Artbetecknande bestämd singular
Artbetecknande possessivattribut i bestämd singular
Artbetecknande bestämd plural
Artbetecknande possessivattribut i bestämd plural
Artbetecknande obestämd singular
Artbetecknande obestämd plural
Artbetecknande naken form
Demonstrativt pronomen
Demonstrativt pronomen + substantiv (+ ev. genitiv-s)
Arten (+ ev. genitiv-s)
Övrig benämning (+ ev. genitiv-s)
Totalt

Nominalfrasform

N
121
3
67
3
44
11
36
5
2
0
2
86
24
14
4
6
15
8
3
7
6
8
475

N
152
5
61
9
11
5
7
1
1
0
0
12
3
3
0
3
1
0
1
2
5
9
291

%
52 %
63 %
43 %
75 %
13 %
24 %
8%
7%
25 %
0%
0%
3%
3%
5%
0%
12 %
1%
0%
14 %
13 %
24 %
29 %
20 %

föregående
mening

Korrelat i:
samma
mening

Textposition

Tabell 3. Generiska nominalfraser i olika textpositioner

%
41 %
38 %
48 %
25 %
52 %
52 %
42 %
36 %
50 %
0%
67 %
23 %
24 %
24 %
27 %
23 %
19 %
32 %
43 %
44 %
29 %
26 %
33 %

N
4
0
3
0
10
0
13
1
0
0
0
43
13
5
2
1
4
1
0
1
4
3
108

samma
stycke

%
1%
0%
2%
0%
12 %
0%
15 %
7%
0%
0%
0%
12 %
13 %
8%
13 %
4%
5%
4%
0%
6%
19 %
10 %
8%

N
15
0
8
0
12
4
28
7
1
0
1
144
35
30
7
8
28
10
2
6
5
5
356

annat
stycke

%
5%
0%
6%
0%
14 %
19 %
33 %
50 %
25 %
0%
33 %
39 %
34 %
51 %
47 %
31 %
36 %
40 %
29 %
38 %
24 %
16 %
25 %

N
%
3
1%
0
0%
2
1%
0
0%
8
9%
1
5%
2
2%
0
0%
0
0%
1 100 %
0
0%
88 24 %
27 26 %
7 12 %
2 13 %
8 31 %
30 38 %
6 24 %
1 14 %
0
0%
1
5%
6 19 %
193 14 %

Förstabenämnande

N
295
8
141
12
85
21
86
14
4
1
3
373
102
59
15
26
78
25
7
16
21
31
1 423

Totalt
%
100 %
101 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
101 %
100 %
100 %
100 %
101 %
99 %
100 %
100 %
101 %
101 %
100 %
100 %

3.6.1 Övergripande resultat
I figur 1 såg vi att Ariel antar att bestämda beskrivande substantivfraser
markerar relativt låg åtkomlighet och olika pronomen hög. Där emellan på
åtkomlighetsskalan placerar sig olika demonstrativer. Den totala förekomsten av demonstrativa pronomen med eller utan efterföljande substantivfras i mitt material är dock så liten (23 av de totalt 1 423 nominalfraserna) att
det inte går att säga någonting om distributionen i olika textpositioner och
generiska demonstrativers åtkomlighetsmarkerande funktion. Det finns
antagligen olika förklaringar till den låga förekomsten av demonstrativer i
mitt material. En är antagligen typologisk – demonstrativer är vanligare i
engelska texter än i svenska (Svartvik & Sager 2010:60). En annan förklaring skulle kunna vara att demonstrativer främst har sin funktion som
anafor till korrelat vars referent inte är tillräckligt prominent i textsammanhanget (se t.ex. SAG 2:310–311). Eftersom de analyserade referenserna i mitt material uteslutande är till textens tema, och ofta också till
meningens tema, är det således inte förvånande att förekomsten av demonstrativer blir låg. Frauruds iakttagelse är att anaforiska demonstrativer ofta är
andraomnämnanden, det vill säga deras korrelat är ett förstabenämnande av
en referent (och korrelatet representerar i allmänhet ny information) (2000:
16–19). Även utifrån denna iakttagelse är således en låg andel demonstrativer i mitt material att vänta. Se vidare diskussionen om generiska demonstrativer i avsnitt 3.6.5.
De beskrivande substantivfraserna är som vi såg i tabell 2 uppdelade i ett
flertal olika kategorier i denna undersökning (olika artbetecknande liksom
hyperonyma kategorier samt kategorierna Arten och Övrig benämning). En
hyperonym nominalfras är alltså en substantivfras som syftar på arten i
fråga, men vars huvudord är en hyperonym i förhållande till artbeteckningen
(till exempel djuret eller pingvinerna syftandes på arten adeliepingvin).
Dessa nominalfraser är mer informativa än pronomen, men samtidigt
kontextberoende, då de i sammanhanget syftar på en delmängd av de potentiella referenter som de bokstavligen betecknar. Om vi drar oss till minnes
vad Ariel antar bestämmer vilken åtkomlighetsgrad en nominalfras indikerar,
är det alltså egenskaperna informativitet och entydighet (”informativity” och
”rigidity”) som gör att dessa hyperonyma nominalfraser markerar lägre
åtkomlighet än pronomen men högre än bestämda beskrivande substantivfraser som betecknar arten i fråga (till exempel adeliepingvinen eller
adeliepingvinerna).
I tabell 4 ser vi också att nominalfraserna i form av hyperonymer (i
bestämd form) distributionsmässigt skiljer sig från både pronomenformerna
och de artbetecknande bestämda nominalfraserna i mitt material.57
57

Det totala antalet förekomster av anaforiska referenser till arten i fråga i mitt material är
1230, varav dessa tre kategorier står för 1071.
72

Tabell 4. Pronomen, hyperonyma bestämda nominalfraser respektive
artbetecknande bestämda nominalfraser i olika textpositioner
Nominalfrasform

Textposition
Korrelat i:
Totalt
samma
föregående samma
annat
mening
mening
stycke
stycke
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Personligt pronomen 227 50 % 194 43 %
7 2%
23 5 %
451 100 %
Hyperonym
bestämd NP
24 12 %
96 49 %
24 12 %
51 26 %
195 99 %
Artbetecknande
bestämd NP
18 4 % 128 30 %
63 15 % 216 51 %
425 100 %
Totalt
269 25 % 418 39 %
94 9 % 290 27 % 1 071 100 %
Även possessivattribut (till exempel dess/deras, djurets/djurens, havsörnens/havsörnarnas)
ingår i dessa siffror.

Så mycket som 93 % av de personliga pronomenen har sitt korrelat i samma
eller föregående mening, och en tydlig förskjutning kan skönjas för de
hyperonyma bestämda nominalfraserna, vilkas korrelat förekommer ganska
sparsamt i samma mening. Positionen föregående mening är populärast för
korrelat till hyperonyma bestämda nominalfraser (49 %). Om vi jämför med
artbetecknande bestämda nominalfraser finns deras korrelat istället helst i ett
föregående stycke (51 %). Enligt resultatet av åtkomlighetsindikatorn
avstånd till närmsta föregående benämnande av referenten skulle således
hyperonyma bestämda nominalfraser vara att betrakta som ”intermediate
accessibility markers” (jfr med Ariels resultat i bilaga 1, tabell 10). 58
Detta resultat visar inte så förvånande att generiska nominalfraser i stor
utsträckning markerar åtkomlighet enligt samma principer som ickegeneriska nominalfraser – informationstunna pronomen verkar således
användas för benämning av referenter som är lättåtkomliga för oss, medan
referenter som är svåråtkomligare hellre benämns med mer informativa
beskrivande substantivfraser. Möjligen finns det ändå anledning att anta
vissa skillnader mellan generiska och icke-generiska nominalfraser i
markering av åtkomlighetsgrad. Andelen pronomen av de tre kategorierna
bestämda nominalfraser är 42 % (451 förekomster av totalt 1071) (se bilaga
1, tabell 11). I Ariels material är andelen pronomen så mycket som 70,1 %
(529 förekomster av totalt 755) (se bilaga 1, tabell 12). 59 Om vi antar att
Ariels referenser främst eller uteslutande är icke-generiska, stämmer detta
med Behrens iakttagelse att generiska texter i jämförelse med icke-generiska
innehåller betydligt fler nominala uttryck vid upprepad benämning av
samma referent (Behrens 2005:290). Behrens kopplar inte explicit denna
iakttagelse till generiska referenters åtkomlighet, men det är inte uteslutet att
58

Ariels material för denna undersökning består av (delar av) två skönlitterära texter och två
sakprosatexter (1990:221). Hon beaktar såväl ”discourse topics” som ”non-discourse topics”.
59
Till skillnad från Ariel avrundar jag till hela procenttal.
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se mitt resultat som en bekräftelse på att våra mentala representationer av
generiska referenter är inherent mindre åtkomliga än av icke-generiska
referenter. Andra möjliga förklaringar till denna skillnad diskuteras dock i
avsnitt 3.6.2.
Den bestämda singulara formens dominans bland de artbetecknande
formerna är något som är direkt iögonenfallande i tabell 3 – artbetecknande
bestämd singular (373 förekomster) och artbetecknande possessivattribut i
bestämd singular (102 förekomster) utgör tillsammans 70 % av de det totala
antalet artbetecknande former (678). Denna övervikt av bestämd singular
form kan nog i stor utsträckning förklaras av den referenttyp och genre som
analyseras. Ett vanligt antagande i litteraturen är att för att en referent ska
kunna benämnas med bestämd singular form måste den vara en väletablerad
klass (se Krifka m.fl. 1995). Detta är förvisso inte ett oproblematiskt
antagande, men djurarter är ju definitivt vad man kan kalla väletablerade
klasser och de benämns de facto ofta med bestämd singular form i många
olika kontexter, till skillnad från många andra typer av generiska referenter
som kanske kräver en speciell kontext för att en generisk läsning av den
bestämda singularen ska vara naturlig.
Man måste anta att skillnader till exempel mellan genrer och texttyper kan
påverka fördelningen av nominalfraser i de olika textpositionerna samma
och föregående mening, och samma och annat stycke. Om vi tittar på
fördelningen av det totala antalet nominalfraser i de olika textpositionerna i
tabell 3 kan vi konstatera att förhållandevis få korrelat återfinns i samma
stycke. Detta kan förklaras av att åtminstone det ena delmaterialet, nämligen
texterna i Guide till våra vilda djur, har väldigt korta stycken (i genomsnitt 3
meningar långa). Styckelängd är något som varierar en del mellan olika
genrer och ett inte orimligt antagande är att korta stycken är ett mer generellt
populärvetenskapligt drag (även om artiklarna i det andra delmaterialet har
genomsnittligt något längre stycken). Populärvetenskapens strävan efter
lättillgänglighet kan även förklara att meningslängden i mitt material är
förhållandevis kort (i Guide till våra vilda djur i genomsnitt 14,69 ord per
mening), vilket påverkar förekomsten av korrelat i samma och föregående
mening. 60 Jämförelser mellan olika material kan således bli missvisande på
grund av sådana skillnader, vilket också bör hållas i minnet vid jämförelser
mellan mina och Ariels resultat.
Växlingen från ett pronomen till en bestämd beskrivande substantivfras i
en referenskedja kan naturligtvis vara motiverad av att referenten behöver
reaktiveras för oss, vilket enligt von Heusinger (2007) leder till att den
defaultmässiga anaforkedjan består av en (obestämd eller bestämd)
beskrivande substantivfras som inledning, följd av max tre pronomen,
varefter en bestämd substantivfras behöver komma innan man kan fortsätta
60

Läsbarhetsindex (LIX) för brödtexten i Guide till våra vilda djur är 35, vilket brukar översättas lättläst (Melin & Lange 1995).
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med max tre pronomen och så vidare (2007:126). 61 Men det finns nog andra
möjliga förklaringar även till växlingen från pronomen till bestämd beskrivande substantivfras. Något så trivialt som behovet av stilistisk variation ska
inte underskattas när man försöker förklara varför en viss nominalfrasform
används i ett visst textuellt sammanhang. Att vi inte fortsätter att benämna en
referent med pronomen hur länge som helst är att vänta, och beror inte
självklart på att vi behöver påminnas om vad som refereras till. Referenten
kan vara aktiverad även om den inte nyligen har benämnts med en
beskrivande substantivfras. Möjligen upplevs det inte som lika tjatigt att
upprepa artbetecknande bestämda nominalfraser, om upprepningen inte är
alltför tät. Texten om järven i Guide till våra vilda djur avslutas till exempel
med en sekvens där arten benämns med artbetecknande bestämd singular
form (järven) åtta gånger i rad. Om än kanske bara någon av dessa referenser
hade kunnat ersättas av ett pronomen hade flertalet kunnat vara i form av
hyperonym, utan att tolkningen skulle ha blivit flertydig. Referenskedjan i
exempel (45) upplevs dock knappast som konstig, delvis antagligen tack
vare att textsekvensen är uppdelad i fyra olika stycken.
(45) Det gäller också för järven att passa på när tillfälle ges. I december och
januari, när det är mycket lössnö, kan järven med sina stora tassar och
låga vikt komma i fatt renen som sjunker djupare i snön. Och på vårvinterns skare springer järven ovanpå snön samtidigt som renen sjunker
ned och har svårt att komma undan. Vid sådana tillfällen kan det se ut
som om järven dödar bara för sitt eget höga nöjes skull.
Skulle du hitta en nyligen dödad ren på fjället kan du titta efter tecken
som tyder på att just järven varit framme: det allmänna intrycket är att
bytesdjuret utsatts för mycket våld, att jägaren verkar ha haft stora
problem att få ihjäl sitt offer. Man hittar ofta mycket blödningar på
ryggens ovansida och stora blodfläckar i snön under ryggen samt bitmärken på rygg, manke, nacke och huvud.
Men var inte för tvärsäker; det är en svår vetenskap för lekmän att
avgöra vilket rovdjur som dödat ett djur. Titta efter tassavtryck – kan det
vara ett lodjur som dödade renen? Järven har för vana att regelbundet
besöka gamla slaktplatser.
Järvens spillning består ofta av 2–3 cm tjocka, vridna korvar (rävspillning är mindre grov) och innehåller i regel benrester och hår. Ena
ändan av korvarna avslutas med en spets. Den läggs på strategiska, väl
synliga platser som på uppstickande stenar eller smågranar. Eftersom
järven äter mycket ben händer det ofta att spillningen är vitaktig.
(Andersson & Svensson 2005:39–40)
61

Se även citatet på s. 49–50. Den traditionella uppfattningen är att obestämda nominalfraser
används för förstabenämnanden (i betydelsen korrelat till efterföljande anafor) och att bestämda nominalfrasers främsta funktion är anaforisk. Fraurud (1990) har dock visat att detta
inte stämmer med hur det ser ut i verkliga texter. Bara cirka en tredjedel av de bestämda
nominalfraserna i hennes material är anaforiska (resten är förstabenämnanden eller isolerade
förekomster). De obestämda nominalfraser som är förstabenämnanden utgör vidare endast en
tredjedel av samtliga förstabenämnanden (1990:409–410).
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Det är faktiskt ganska svårt att finna stöd för von Heusingers antagna
föredragna referenskedja i mitt material med generisk referens. Det inte
alldeles ovanligt att fler än tre pronomen förekommer efter varandra,
artbetecknande bestämda nominalfraser förekommer dessutom mycket ofta
flera efter varandra utan pronomen emellan (som i exempel (45)), och
obestämda nominalfraser är sällsynta som förstabenämnande.
Efter dessa inledande övergripande iakttagelser och påpekanden ska vi gå
lite närmre in på de olika nominalfraskategorierna och möjliga förklaringar
till deras förekomst i olika textpositioner och sammanhang.

3.6.2 Pronomen
Av de 456 förekomsterna av pronomen i materialet är 252 den, 36 det, 141
de eller dem, 8 dess, 12 deras, 6 han och 1 man.
Som redan nämnts verkar den totala pronomenförekomsten vara relativt
låg i mitt material. Om man räknar dem i relation till de bestämda artbetecknande och hyperonyma nominalfraserna i textpositionerna samma och
föregående mening samt samma och annat stycke utgör pronomen som sagt
42 % (jfr motsvarande andel hos Ariel som är 70,1 % (bilaga 1, tabell 12)).
Räknar man pronomenen i förhållande till alla bestämda nominalfraser i
samtliga textpositioner, alltså även förstabenämnanden, utgör de endast 35 %
av förekomsterna, och av det totala antalet nominalfraser inklusive obestämda nominalfraser i samtliga textpositioner utgör pronomenen 32 %.
Slutsatsen att våra mentala representationer av generiska referenter därför är
inherent mindre åtkomliga än av icke-generiska referenter är dock långt ifrån
oproblematisk, inte bara på grund av att jämförelsen med Ariels resultat är
vansklig på grund av att hon tittar på engelskan och på delvis andra genrer,
utan också av andra anledningar. Artbetecknande bestämda nominalfraser är
till exempel alltid potentiellt deiktiska (bestämda nominalfraser syftande på
icke-generiska referenter kan naturligtvis vara deiktiska, men de är betydligt
mindre problematiskt anaforiska än generiska bestämda nominalfraser).
I tabell 4 ser vi dock också att hälften av pronomenförekomsterna (50 %)
har sitt korrelat i samma mening. Detta kan jämföras med Ariels undersökning där endast 20,8 % av pronomenen har sitt korrelat i motsvarande
position (se bilaga 1, tabell 10). Vidare är endast 7 % av pronomenen anaforer till ett korrelat som befinner sig längre bort än i föregående mening i
min undersökning (att jämföra med 18,7 % i Ariels). Detta verkar alltså ändå
bekräfta antagandet om generiska referenters lägre grad av åtkomlighet. I
Ariels siffror ovan ingår pronomen refererande både till så kallade
”discourse topics” och ”non-discourse topics”, medan det i mitt material som
sagt endast ingår referenser till texttemat. Tar man hänsyn till faktorn
topikhet blir således skillnaden mellan mitt material och Ariels ännu större
vad gäller distributionen av pronomen i olika i textpositioner (se bilaga 1,
tabell 13). Som jag nämnde tidigare är också meningslängden kort i större
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delen av mitt material, vilket borde innebära färre korrelat–anafor-relationer
inom samma mening och fler mellan meningar. Dessa resultat talar alltså för
att det finns en verklig skillnad mellan generisk och icke-generisk referens.
En faktor som eventuellt skulle kunna påverka resultatet i samma riktning
(dvs. många pronomenförekomster nära sitt korrelat) är att pronominell
referens i singular till djurarterna i mitt material, i de allra flesta fall, utgörs
av den eller det. Det finns nog ofta fler möjliga referenter till den/det än till
han/hon, och den/det blir således i större utsträckning flertydigt än
han/hon. 62 Då Ariels material till stor del består av skönlitterär text är av det
kanske inte ett orimligt antagande att en stor andel av hennes pronomenförekomster refererar till animata entiteter betecknade he eller she. Det
förekommer att man använder pronomenet han generiskt i mitt material i
samband med individualisering/personifiering av referenten, men det rör sig
bara om 6 förekomster totalt, varav 3 återfinns i sekvensen i exempel (46). 63
(46) Det finns många historier om rödrävens slughet och list. Ibland räddar
han sitt eget skinn, ibland lurar han till sig något att äta och ibland tycks
han bara roa sig på andras bekostnad. (Sveriges natur 5/2005)

Possessivattributen dess och deras förekommer närmre sitt korrelat än de
personliga pronomenen – dess och deras har endast korrelat i samma eller
föregående mening, aldrig i samma eller annat stycke. Att possessivattributen är inkluderade i siffrorna kan dock påverka resultatet högst
marginellt eftersom det bara är fråga om 20 förekomster av pronominella
possessivattribut totalt i materialet. 64
Att pronomen har sitt korrelat i ett föregående stycke är markerat. Detta är
inte heller vanligt i mitt material – totalt 23 förekomster eller 5 % av det
totala antalet pronomen. Med tanke på den genomsnittligt korta styckelängden i Guide till våra vilda djur och att alla analyserade nominalfraser är
referenser till texttemat är det snarare förvånande att förekomsterna inte är
fler. Pronomen med korrelat i samma stycke (men inte i föregående eller
samma mening) hittar vi endast 7 förekomster av i hela materialet (se tabell 3).
62

När det handlar om honan eller hannen av en art är däremot naturligtvis hon och han de
omarkerade formerna vid pronominell referens, men sådana referenser är inte medtagna i
analysen (se metodgenomgången, avsnitt 3.5.1).
63
Man skulle kunna tänka sig att genusdistinktionen den – det i svenskan annars borde leda
till en högre andel av dessa pronomen i svenska texter, än andelen it i engelska texter, på
grund av den ökade möjligheten till disambiguering med den och det i svenskan. Men någon
sådan skillnad kan man alltså inte se när man jämför mina och Ariels resultat. I SAG kan man
också läsa: ”Till skillnad från kön kan olika grammatiskt genus inte användas som tillräcklig
identifikationsgrund, när två nominalfraser i det föregående är lika sannolika som korrelat.”
(SAG 2:291–292.) Man kan säga ”Pojken jagade flickan, men hon sprang snabbare än han”
men inte gärna ”Lejonet jagade hjorten, men den sprang snabbare än det” (Fraurud 1988:64–
65).
64
Jämför med artbetecknande och hyperonyma possessivattribut (i tabell 3) som inte uppvisar
någon tendens att förekomma närmre sitt korrelat än motsvarande grundkasusform.
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Av de 5 fallen av pronomen som förstabenämnanden kan 2 betraktas som
framåtsyftande, kataforiska referenser – de inleder två av artiklarna i jämförelsematerialet (se exempel (47)–(48)). 65
(47) De är nakna, skrynkliga och framtänderna sticker ut ur munnen på dem.
De så kallade nakenråttornas speciella utseende är inget emot deras
besynnerliga liv. (Illustrerad vetenskap 2/2004)
(48) Hur länge lever den? Hur förökar den sig? Föder den levande ungar?
Brugden är tio meter lång, väger fyra ton [...] (Illustrerad vetenskap
17/2004)

Två pronomen som har blivit kategoriserade som förstabenämnanden är
”fortsättningar” på en rubrik (exempel (49)–(50)).
(49) Det visste du inte om björnen
Att den är en oerhört snabb sprinter på korta distanser. (Andersson &
Svensson 2005:16)
(50) Det visste du inte om älgen
Att den lämnar efter sig 5000 fotavtryck, betar av 1000 kvistar och
släpper från sig 15 högar spillning varje dag. (Andersson & Svensson
2005:68)

Det femte fallet av pronomen som förstabenämnande förekommer i en
bildtext utan rubrik. Referensen tolkas här gärna som refererande till
pingvinerna på bilden (exempel (51)).
(51) De bor nära, men de har ingen grannsämja. En pingvinkoloni låter
konstant av väsen och skrän från tusentals individualister. (Illustrerad
vetenskap 9/2004)

Dessa förekomster kan således varken antas stödja eller tala emot Ariels
åtkomlighetsteori.
Inkongruenta pronomen. Det finns en del pronomen i materialet som inte är
kongruenta vad gäller numerus eller genus i förhållande till sitt korrelat. Det
rör sig om cirka 25 förekomster. Det är uppmärksammat i litteraturen att
generiska plurala pronomen kan ha generiska singulara korrelat, som i
exempel (52) (se t.ex. Behrens 2005).
(52) Mullvaden är betydligt mindre påpassad av rovdjur än andra små däggdjur. Detta kan naturligtvis bero på att det är besvärligt för rovdjuren att
komma åt dem i de underjordiska gångarna. (Andersson & Svensson
2005:217)

65
Även de ytterligare pronomen som följer innan nominalfraserna de så kallade nakenråttornas respektive brugden yttras i exempel (47) och (48) är att betrakta som kataforiska,
men de är alltså inte kategoriserade som sådana i denna undersökning.
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Den pronominella anaforen kan befinna sig i en efterföljande mening, som i
exempel (52), i en bisats i samma mening som korrelatet (exempel (53)) eller
efter en styckegräns (exempel (54)).
(53) Dovhjorten är mest i rörelse i gryning och skymning där de är störda.
Annars kan de vara aktiva dygnet runt. (Andersson & Svensson 2005:59)
(54) Fältharen är betydligt mer publik än skogsharen. Bor man i ett villaområde eller i landets jordbruksbygder och ser en hare är det nästan
garanterat en fälthare.
I Syd- och Mellansverige ser vi dem rätt ofta. (Andersson & Svensson
2005:157)

Ibland kan man ana en motivering till växlingen till plural form – kanske
hjälps vildkaninerna åt att gräva långa tunnelsystem med flera ingångar
(exempel (55)).
(55) Vildkaninen lever i kolonier och bor i utgrävda bohålor under marken.
De gräver långa tunnelsystem med flera ingångar. (Andersson & Svensson 2005:163)

Att generiska plurala pronomen kan förekomma som anaforer till ickegeneriska singulara korrelat är också uppmärksammat i tidigare forskning (se
t.ex. Sidner 1981, Krifka m.fl. 1995, ter Meulen 1995). I exempel (56) är den
generiska utsagan med det generiska pronomenet de omringat av en
skildring av en situation (självupplevd av berättaren) där ett specifikt lodjur
dödat och börjat äta på ett rådjur.
(56) Efter jakten har lodjuret på sitt typiska sätt börjat äta på en bakdel (ibland
börjar de äta på bogen eller ryggen, alltid i någon av de köttigare delarna
av kroppen) och sedan krafsat över lite löv innan det gått därifrån
(Andersson & Svensson 2005:32)

Generiska anaforer i form av singulara pronomen som har plurala korrelat är
betydligt svårare att hitta. Fraurud skriver att ”the use of a singular pronoun
requires a linguistic antecedent in the form of a singular noun phrase”
(1991:13). Krifka m.fl. menar också att eftersom plural är ett markerat drag
måste anaforen vara plural om korrelatet är det (1995:105). När både anafor
och korrelat kan betraktas som generiska verkar det ändå vara möjligt med
ett singulart pronomen som anafor till ett pluralt korrelat. I exempel (57) ser
vi ett exempel med en anafor den och dess korrelat djuren.
(57) Grävlingens gryt har flera ingångar och kan vara mycket gammalt. Det
grävs ut under stenblock eller träd men också under gamla lador och torp.
Djuren är renliga och rensar ut gammalt bomaterial – torrt gräs, mossa
och löv – på hösten genom att trycka det mellan haka och framben och
sedan backa ut ur grytet. Därefter backar den in på samma sätt med nytt
bomaterial. (Andersson & Svensson 2005:113)
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Att närmsta föregående referens till arten är en hyperonym (djuren) och att
ett singulart artbetecknande possessivattribut (grävlingens) förekommer i
samma textsekvens är antagligen faktorer som är gynnsamma för den inkongruenta referensen. Beskrivningen av hur gammalt bomaterial tas ur grytet
”mellan haka och framben” frammanar också gärna bilden av en grävlingsindivids vedermödor.
Att ett singulart pronomen i utrum har ett korrelat i neutrum är vidare
förhållandevis vanligt i mitt material. Anaforens position i förhållande till
korrelatet vid denna typ av genusinkongruens verkar också kunna variera. I
de flesta fall av genusinkongruens är korrelatet en hyperonym (oftast djuret)
(se exempel (58)).
(58) Uttern är ett vanedjur som regelbundet besöker samma ställen i terrängen. Där den suttit och ätit kan man hitta rester av skaldjur och ben och
fjäll från fisk – den börjar för det mesta äta från huvudet så ofta ligger
fiskstjärten kvar. Djuret har också speciella ryktplatser; ställen där den
putsar pälsen men även doftmarkerar. (Andersson & Svensson 2005:
129–130)

Den artbetecknande formen uttern har nämnts tidigare i samma stycke med
efterföljande pronominalisering i form att utrala den. Man kan således se det
som att den är kongruent med dessa former, trots att den närmast föregående
referensen är hyperonymen djuret. Ett neutralt det skulle naturligtvis fungera
i samma kontext och är kanske defaultvalet, men det finns ingen anledning
att anta att inkongruensen i (58) stör läsningen, eller att vi över huvud taget
lägger märke till den, annat än vid närläsning.
Det verkar som om det räcker att artbeteckningens genus finns som bakgrundskunskap, det vill säga att vi vet att vi läser en text om uttern som har
utralt genus. Exempel (59) är en bildtext med rubriken Spillningen. Arten
betecknas inledningsvis explicit med artbetecknande obestämd plural form:
vargar.
(59) När vargar slår sig ned i ett område vill de att det ska märkas. De lägger
sin stora och korvformade spillning på väl synliga platser och urinerar
med täta mellanrum längs skogsvägar. Spillningen luktar illa och innehåller rester av ben och hår. Färgen beror på vad djuret ätit – har den
precis kalasat på en nyslagen älg är korvarna svarta, om den ätit benrester
är de kritvita. (Andersson & Svensson 2005:28)

Att det existerar en alternativ artbetecknande form verkar också generera
pronomen inkongruenta med en hyperonym närmast föregående anaforen.
Den i (60) är kongruent med den alternativa artbetecknande bestämda
singulara formen lon, vilken har 4 förekomster i texten om lodjuret (+ en
förekomst av possessivattributet lons). Likaså är den i (61) kongruent med
den alternativa artbetecknande bestämda singulara formen mufflonen (en
förekomst i texten om mufflonfåret).
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(60) Lodjuret vilar högt på en sten eller någon annan upphöjd plats för att
kunna spana och lyssna av omgivningen. Rovdjuret tar sällan daglega i
samma område två dagar i följd – undantag görs bara om den har ett
slaget byte i närheten eller har särskilt goda jaktmöjligheter i trakten.
(Andersson & Svensson 2005:31)
(61) Mufflonfåret kan resa sig upp på bakbenen för att nå kvistar och löv. Då
når den drygt 1,5 meter över marknivån. (Andersson & Svensson 2005:
85)

Att animathet i allmänhet har en tendens att leda till utralt genus tror jag är
en annan orsak till att det går bra att referera till arten med den i dessa fall
med neutralt korrelat, även om man brukar anta att pronomenet den normalt
refererar till inanimata referenter (SAG 2:59, 280). Generisk referens till djur
verkar således inte följa den allmänna tendensen för genusval. Hultman
(1990) såg också tendenser till användning av den som animat anaforiskt
pronomen i sin undersökning av 1988 års centrala prov i svenska för årskurs
3 i gymnasiet. Provet hade temat Barn och några elever använde den med
syftning på barnet, sitt barn, ditt barn eller ett barn.

3.6.3 Hyperonyma nominalfraser
Swanson (2003) undersöker om koreferentiella mönster skiljer sig åt mellan
olika genrer. Hon identifierar bland annat hyperonyma nominalfraser med
samma referens som deras korrelat. Hon benämner användningen ”reiteration with superordinates”. Swanson utesluter inte generiska nominalfraser
men rimligen gäller majoriteten av hennes koreferentiella relationer ickegeneriska referenter och hon konstaterar att denna typ av hyperonyma
nominalfraser är mycket sällsynt förekommande (2003:140).66 I mitt material
med uteslutande generisk referens är, som vi såg i tabell 3 och 4, hyperonyma nominalfraser mycket frekventa. Pronomen och artbetecknande
bestämda nominalfraser är förväntat de största kategorierna (förekommer
ungefär lika ofta – 451 mot 425), men de hyperonyma bestämda nominalfraserna är så många som 195 – 18 % av den totala förekomsten av dessa tre
kategorier. Hyperonyma nominalfraser (bestämda och obestämda) utgör
15 % av det totala antalet nominalfraser i samtliga textpositioner.67
Förutom förekomster av olika djur-former, som är klart vanligast (53
djuret, 8 djurets, 53 djuren, 8 djurens samt en förekomst av ett djur), finner
vi 91 förekomster av andra hyperonymer. Det är då fråga om någon form av
lemmana fisk, fågel, gris, groda, haj, hare, hjort, kanin, pingvin, rovdjur,
råtta, svin eller örn.
66
De genrer som Swanson undersöker är vetenskaplig tidskrift, nyhetsmagasin och skönlitteratur (2003:42–43).
67
Endast 8 av de nominalfraser som jag har analyserat som hyperonyma är i obestämd form.
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I inledningen till avsnitt 3.6 drogs slutsatsen att hyperonyma bestämda
nominalfraser, enligt Ariels principer för nominalfrasers förmåga att indikera
åtkomlighetsgrad, är att betrakta som ”intermediate accessibility markers”,
och detta verkade också bekräftas av distributionen i olika textpositioner – de
hyperonyma nominalfraserna placerar sig tydligt både längre ifrån sitt korrelat
än pronomenen och närmre än de artbetecknande formerna (se tabell 4).
Fördelningen av hyperonyma nominalfraser i mitt material är dock ganska
ojämn. Vissa texter har en stor andel hyperonyma nominalfraser, men
hälften av texterna har endast 3 eller färre förekomster totalt. Man kan
kanske inte säga att detta talar emot hyperonyma nominalfrasers åtkomlighetsmarkerande funktion, men man får ändå intrycket att det är en optionell
kategori, och det är nog rimligt att söka efter andra förklaringar till användningen eller icke-användningen av hyperonyma nominalfraser än indikerande av åtkomlighet, även om referentens åtkomlighet naturligtvis sätter
gränser för när hyperonyma nominalfraser kan användas.
I tabell 5 redovisas antal och andel hyperonymer av totalt antal nominalfraser refererande till arten text för text. Det är som synes inget särskilt
tydligt samband mellan många referenser totalt och många hyperonyma
nominalfraser respektive mellan få referenser totalt och få hyperonyma
former.
Eftersom fyra av texterna bland de sex med störst andel hyperonymer – de
om brugden, adeliepingvinen, titicacagrodan och havsörnen – är texter
hämtade från Illustrerad vetenskap skulle man nästan kunna tro att flitig
användning av hyperonymer är ett kännetecknande drag man har lagt sig till
med på denna tidskrifts redaktion. Om man tittar närmre på vad för slags
hyperonymer som döljer sig bakom siffrorna kan man dock ana en annan
förklaring.
För de flesta arter verkar hyperonyma djuret(s) eller djuren(s) fungera
som benämning, och 122 av de 214 hyperonyma nominalfraserna har alltså
någon av dessa former. Men en faktor som delvis verkar kunna förklara
variationen mellan de enskilda texterna är om djurets artbeteckning är en
sammansättning med efterled som kan användas som hyperonym (till
exempel -groda, -kanin, -pingvin, -örn, -hare), eller om det finns en naturlig
annan konkurrerande hyperonym (som haj för brugden och gris för
vildsvinet). Detta tycks ofta bidra till att hålla förekomsten av djur-former
nere men samtidigt ofta ändå höja den totala förekomsten av hyperonymer. I
princip ersätter dessa alternativa beteckningar djur-formerna när de används,
och de verkar alltså användas flitigt när de används.
Former av råtta, oxe respektive hund används inte vid referens till
bisamråttan, myskoxen respektive mårdhunden, vilket verkar rimligt då
bisamråttan inte är någon råtta, myskoxen ingen oxe och inte heller är mårdhunden en hund. Man hade kunnat vänta att former av får hade använts för
referens till mufflonfåret, vilket alltså inte är fallet. Möjligen är mufflonfåret
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Tabell 5. Hyperonyma nominalfraser text för text
Texttema
Delmaterial 1:

1. Bisamråtta
2. Brunbjörn
3. Bäver
4. Dovhjort
5. Ekorre
6. Fjällräv
7. Fälthare
8. Grävling
9. Igelkott
10. Iller
11. Järv
12. Kronhjort
13. Lodjur
14. Mink
15. Mufflonfår
16. Mullvad
17. Myskoxe
18. Mård
19. Mårdhund
20. Rådjur
21. Rödräv
22. Skogshare
23. Utter
24. Varg
25. Vildkanin
26. Vildsvin
27. Älg

Delmaterial 2:

28. Adeliepingvin
29. Brugd
30. Dront
31. Havsörn
32. Järv
33. Nakenråtta
34. Rödräv
35. Titicacagroda
36. Vildsvin

Subtotal:

Hela materialet:

Subtotal:
Totalt:

Hyperonyma
nominalfraser
N
%
5
21 %
2
3%
9
19 %
1
6%
5
10 %
5
12 %
5
14 %
6
14 %
6
11 %
3
11 %
1
3%
3
16 %
4
10 %
3
7%
2
20 %
2
10 %
2
14 %
3
9%
4
10 %
5
13 %
2
4%
10
22 %
5
11 %
6
13 %
12
36 %
16
29 %
8
17 %
135
13 %
17
29 %
20
31 %
0
0%
12
38 %
1
3%
6
12 %
0
0%
13
21 %
10
22 %
79
19 %
214
15 %

Totalt antal
nominalfraser
N
24
60
47
17
49
43
35
44
54
27
30
19
40
43
10
21
14
32
40
38
49
46
45
47
33
55
48
1010
59
65
23
32
31
52
44
62
45
413
1423

ett alltför otypiskt får för att denna hyperonym ska fungera. Att brunbjörnen
och de två artiklarna om rödräven har extremt få hyperonymer över huvud
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taget kan förklaras av att jag har analyserat björn- och räv-former som
artbetecknande (se inledningen av metodgenomgången i avsnitt 3.5), vilket
alltså kan ifrågasättas när man beaktar förekomsten i dessa texter.
Antagligen påverkas förekomsten av andra hyperonymer än djuret(s) eller
djuren(s) också av att majoriteten av texterna förekommer i en och samma
bok: Guide till våra vilda djur. Texterna är fristående, men de utgör ändå en
helhet. Att räv-former inte används en enda gång som hyperonym för
fjällräv kan således förklaras av att texten om rödräven förekommer precis
före den om fjällräven. Hjort-former hade nog varit naturligt förekommande
hyperonymer i ett sammanhang där bara en av arterna dov- eller kronhjort
avhandlats, men nu finner vi endast en förekomst av hjortarna i texten om
kronhjorten. En del av de har-former som har analyserats som hyperonyma i
texterna om fältharen respektive skogsharen är tvetydiga vad gäller om de
refererar antingen till fältharen eller skogsharen eller till båda dessa arter.
De bestämda hyperonyma nominalfraserna är jämnt fördelade mellan
singulara och plurala former (106 respektive 100 förekomster), till skillnad
från de artbetecknande bestämda formerna, där de plurala nominalfraserna
bara utgör 13 %. Delvis speglar denna skillnad att det i materialet finns en
hel del hyperonyma nominalfraser som är numerusinkongruenta med sitt
korrelat. I exempel (62) ser vi att växlingen från den artbetecknande singulara nominalfrasen skogsharen till den plurala hyperonymen djuren motiveras av utsagans reciproka predikat (ha kontakt).
(62) Skogsharen är ett djur som mest lever i ensamhet. Egentligen är det bara
under parningstiden som djuren har någon vidare kontakt. (Andersson &
Svensson 2005:152)

Huruvida det alltid eller ofta går att se liknande motiv till numerusinkongruenta hyperonymer har jag dock inte undersökt närmre.
Beläggen för hyperonyma bestämda nominalfrasers status som högre
åtkomlighetsmarkörer än artbetecknande sådana borde leda till att man
förväntar sig en skillnad även inom gruppen hyperonymer. Beteckningar
längre ner i begreppshierarkin (t.ex. gris) borde vara lägre åtkomlighetsmarkörer än de högre upp i hierarkin (t.ex. djur), enligt Ariels teori. De förra
är ju mer informativa än de senare. Detta går dock inte att belägga i mitt
material.
I materialet finns även 20 förekomster av nominalfrasen arten (+ en
förekomst av possessivattributet artens). Denna form kan man också
betrakta som ett slags hyperonym, men arten är dessutom en lexikal signal
för genericitet, vilket är en viktig skillnad i förhållande till de övriga hyperonyma nominalfraserna i materialet, som alla är potentiellt tvetydiga mellan
en generisk och en icke-generisk tolkning. Variation i bestämdhet och
numerus saknas också, varför jag har hållit arten(s) skild från de övriga
hyperonyma nominalfraserna.
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De 20 förekomsterna av arten fördelar sig ganska jämnt över textpositionerna: 5 har korrelat i samma mening, 6 i föregående mening, 4 i
samma stycke och 4 i ett föregående stycke (en förekomst är ett förstabenämnande). Den eventuellt åtkomlighetsindikerande funktionen hos
arten(s) går naturligtvis inte att säga något om utifrån så få belägg.
Det är kanske också rimligare att användningen av arten primärt fyller en
annan funktion än markerandet av åtkomlighet. De utsagor som förekommer
i samband med arten i mitt material är nästan alla sådana som handlar om
artens status och utbredning. Till exempel uttrycks att arten: har planterats
ut, återinplanterats, varit försvunnen, spritt sig, var utrotad, utrotades,
började långsamt erövra, är hotad, har en nedåtgående trend, är tillbaka,
invandrar, härstammar från, är fridlyst. Delvis handlar det alltså om så
kallade ”kind predicates” (se tidigare avsnitt 2.2.2.1).
Eftersom ”våra vilda djur” i Guide till våra vilda djur ska tolkas som
vilda svenska djur innebär referensen hos nominalfrasen arten här oftast en
(implicit) rumslig restriktion: i Sverige. Arten ifråga har varit utrotad, planterats ut, kommit tillbaka och så vidare i Sverige. På så sätt sammanfaller
ofta referensen hos arten med referensen hos nominalfraser som stammen,
populationen och beståndet i detta delmaterial. Förekomster av sådana
nominalfraser har dock inte excerperats i denna undersökning.

3.6.4 Artbetecknande nominalfraser
Som jag har nämnt tidigare är den stora förekomsten av artbetecknande
bestämd singular i materialet ganska iögonenfallande och sannolikt inte
representativ för förekomsten av generiska nominalfraser i allmänhet.
Genren (populärvetenskap) och referenttypen (djurart) är rimligen av betydelse för den myckna användningen av bestämd singular form (se inledningen
av avsnitt 3.6). Inte att förringa är nog också att det i samtliga fall handlar
om egentliga djurarter. Jag tittade på tre texter utanför materialet som istället
för en egentlig art handlar om en släkt, familj respektive grupp av arter (gnuer,
näshornsfåglar resp. vandringsmyror). Fördelningen mellan bestämda artbetecknande singulara respektive plurala former i dessa texter är väldigt
annorlunda, nämligen 31 förekomster av bestämd plural form och 2 av
bestämd singular. Dessutom finns 8 förekomster av obestämd plural form. 68
I den här delundersökningens hela material utgör alltså bestämd singular
form så mycket som 70 % av det totala antalet förekomster av artbetecknande former. Förekomsten i de två delmaterialen skiljer sig dock åt något. I
jämförelsetexterna (delmaterial 2) dominerar också artbetecknande bestämd
singular form, men inte i lika hög grad som i Guide till våra vilda djur
(delmaterial 1). Bestämd singular form utgör 74 % av de artbetecknande
68

Texterna är hämtade ur Illustrerad vetenskap nr. 8/2004 s. 60–65 (vandringsmyror), nr. 14/
2004 s. 68–71 (näshornsfåglar) respektive nr. 5/2005 s. 58–63 (gnuer).
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formerna i Guide till våra vilda djur medan motsvarande siffra är 60 % i
jämförelsetexterna.69
Även de enskilda texterna emellan finns viss variation. Det finns inte så
förvånande många texter som har få eller till och med saknar artbetecknande
plurala former (t.ex. dront, järv, mink, mård, skogshare, titicacagroda och
utter). Men det finns också texter med ganska jämn fördelning mellan
singulara och plurala former (t.ex. igelkott, rådjur och älg), och det finns
slutligen även artiklar med en klar övervikt av plurala former (adeliepingvin,
nakenråtta och vildsvin). I en tidigare undersökning av populärvetenskapliga
artiklar om djur kunde jag ana en tendens att ensamlevande djur hellre
refererades till i singular och flockdjur i plural (Carlsson 2002). Att adeliepingviner, nakenråttor och vildsvin är att betrakta som flockdjur, till skillnad
från de djur vars artiklar innehåller få eller inga plurala former, ger således
ytterligare stöd för detta, även om underlaget är litet.70

3.6.4.1 Artbetecknande bestämda och obestämda nominalfraser
Även om man utifrån fördelningen i olika textpositioner kan argumentera för
att både Ariels ”definite descriptions” och mina artbetecknande bestämda
nominalfraser indikerar att den mentala representationen av referenten är
svåråtkomlig, är det faktiskt en icke oansenlig skillnad materialen emellan i
fördelningen av dessa båda kategorier i de olika textpositionerna (jfr min
tabell 4 och Ariels tabell 10 i bilaga 1). För båda materialen gäller att det är
få förekomster som har sitt korrelat i samma mening, men hos Ariel förekommer korrelatet till ”definite descriptions” i föregående mening, samma
stycke och annat stycke med 14,1 %, 45,8 % respektive 37,3 %, medan
korrelaten till artbetecknande bestämda nominalfraser hos mig återfinns i
samma positioner med 30 %, 15 % respektive 51 %. Eftersom hyperonyma
bestämda former också skulle hamna i Ariels kategori ”definite descriptions”
finns anledning att slå ihop artbetecknande och hyperonyma nominalfraser i
mitt material för att se hur det påverkar resultatet. Förekomsten av dessa
båda kategoriers korrelat tillsammans i föregående mening blir dock ännu
högre (36 %), och i samma stycke blir den ganska oförändrad (14 %). Bara i
positionen annat stycke (43 %) närmar sig förekomsten Ariels resultat. Även
om man måste vara försiktig med jämförelser mellan olika språk (i detta fall
svenska och engelska) indikerar dessa resultat att det finns andra skillnader
materialen emellan.
Den höga andelen korrelat till artbetecknande nominalfraser i positionen
annat stycke kan förklaras av att mina förekomster alla är texttemareferenser.
69

Possessivattribut är inkluderade i dessa siffror.
Det är inte helt lätt att tänka på titicacagrodan som ensamlevande eller flockdjur, men det
kan tyckas märkligt att den aldrig benämns i plural i artikeln i Illustrerad vetenskap. Att
artikelns huvudsakliga tema är grodans (besynnerliga) anatomi kan vara en förklaring (se
Carlsson 2002).
70
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Som jag nämnde i inledningen av avsnitt 3.6 är också den genomsnittliga
styckelängden i mitt material kort, vilket naturligtvis bidrar till att relativt
många korrelat förekommer i ett föregående stycke.
Den kategori som Ariel bedömer indikerar lägst åtkomlighet i åtkomlighetshierarkin är ”full name+modifier” och näst lägst ”full name” (se figur 1).
Att de artbetecknande bestämda nominalfrasernas fördelning i olika textpositioner skiljer sig en del från fördelningen av ”definite descriptions” hos
Ariel är kanske inte så konstigt. Det är möjligen befogat att istället jämföra
artbetecknande nominalfraser i mitt material med namnkategorierna hos
Ariel. Artbetecknande nominalfraser pekar ju på samma sätt som namn ut en
unik referent – en art. 71 De är förvisso inte fullvärdigt ”namniga” i det att de
böjs; i allmänhet böjs ju inte namn på specifika individer. De latinska
beteckningarna på arter är också mer fullvärdiga namn, och de har inte heller
samma potential att referera till partikulära medlemmar av arten ifråga som
de artbetecknande formerna. 72
Fördelningen av artbetecknande bestämda nominalfraser i mitt material
(se tabell 4) överensstämmer ändå betydligt bättre med Ariels kategori ”full
name” än med ”definite descriptions” (se Ariels tabell 14 ”Names in textual
positions” i bilaga 1). Andelen av dessa kategorier i mitt och Ariels material
i positionerna samma mening och annat stycke är nästan identisk (4 %
respektive 3,4 % och 51 % respektive 50 %). 73 I positionerna föregående
mening och samma stycke är det en differens på cirka tio procentenheter
materialen emellan, men åt olika håll. I Ariels material är förekomsten i
föregående mening respektive samma stycke 20,7 % respektive 25,9 % och i
mitt material 30 % respektive 15 % – de artbetecknande bestämda nominalfraserna placerar sig alltså lite närmre sitt korrelat än namnen.
I grammatikor brukar skillnaden mellan obestämd och bestämd form
beskrivas som att talaren/skribenten vid användning av bestämd form, men
inte vid användning av obestämd form, förutsätter att lyssnaren/läsaren kan
unikt identifiera referenten i fråga. Även om obestämd och bestämd form vid
generisk betydelse ibland ter sig utbytbara är det kanske ändå inte orimligt
att anta att man också vid generisk referens använder obestämda artbetecknande nominalfraser i högre grad än bestämda när man antar att adressatens
mentala representation av referenten är svåråtkomlig. Ariel beaktar bara
71

Se även till exempel Carlson (1982) och Krifka m.fl. (1995) angående likheten mellan
generiska nominalfraser och namn.
72
Latinska artbeteckningar förekommer endast i rubriker i mitt material – som underrubriker
till artens svenska beteckning i Guide till våra vilda djur står (inom parentes) artens latinska
namn. Det finns en förekomst av Mickel syftande på arten räv, vilken jag har kategoriserat
som övrig benämning: ”Rödräven är kanske världens mest spridda rovdjur. Den finns nästan
överallt. I hela Europa och Asien, i Australien och Nordamerika och i ökenområdena i Mellanöstern och Nordafrika. Stad, landsbygd, skog, öken och fjäll; ingen miljö är omöjlig. Och
varken jakt, skabb och rabies har lyckats ta kål på Mickel.” (Sveriges natur 5/2005).
73
Ariel använder ett annat material när hon analyserar namnkategorierna – två tidningsartiklar
ur hebreiska Haaretz och början på en novell (1990:42).
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bestämda nominalfraser, men jag har även tittat på obestämda formers
placering i olika textpositioner och alltså på så sätt betraktat dem som
potentiellt anaforiska (jfr Fraurud 1990:405).
Artbetecknande obestämd singular form förekommer glest i materialet –
totalt 26 förekomster i de 36 artiklarna har jag identifierat. Artbetecknande
obestämd plural är mer frekvent förekommande med sina 78 belägg (se
tabell 6). Vi kan konstatera att de obestämda artbetecknande formernas
fördelning i olika textpositioner inte skiljer sig nämnvärt från de bestämda
artbetecknande formerna. De förekommer något oftare som förstabenämnande, vilket skulle kunna anses stödja antagandet att obestämda
artbetecknande former indikerar en lägre åtkomlighetsgrad än bestämda
sådana, men de utgör trots allt endast 20 % av det totala antalet förstabenämnanden. Andelen förekomster av de olika artbetecknande formerna i
olika textpositioner är helt enkelt väldigt lika.
Tabell 6. Artbetecknande nominalfraser i olika textpositioner
Nominalfrasform Textposition
Korrelat i:
samma
mening

Artbetecknande
bestämd singular
Artbetecknande
possessivattribut i
bestämd singular
Artbetecknande
bestämd plural
Artbetecknande
possessivattribut i
bestämd plural
Artbetecknande
obestämd singular
Artbetecknande
obestämd plural
Totalt

föregående samma
mening
stycke

N

%

12

3%

86 23 %

43 12 % 144 39 %

88 24 % 373 101 %

3

3%

24 24 %

13 13 %

27 26 % 102 100 %

3

5%

14 24 %

0

0%

3 12 %
1
22

N

%

N

N

%

35 34 %

N

%

N

%

8%

30 51 %

7 12 %

59 100 %

4 27 %

2 13 %

7 47 %

2 13 %

15 100 %

6 23 %

1

8 31 %

8 31 %

26 101 %

1 % 15 19 %
3 % 149 23 %

5

%

Totalt

Förstabenämnande

annat
stycke

4%

4 5 % 28 36 % 30 38 % 78 99 %
68 10 % 252 39 % 162 25 % 653 100 %

I inledningen av detta analyskapitel påpekades att den mest slående
skillnaden bland de olika artbetecknande formerna är den bestämda singularens myckna förekomst i alla textpositioner i förhållande till de andra
formerna. Denna skillnad kan inte förklaras i åtkomlighetstermer. Vi ska i de
följande avsnitten titta på några mer textnära förklaringar till varför en viss
artbetecknande form verkar användas i ett visst sammanhang. Det går definitivt att se tendenser vad gäller förekomsten av artbetecknande bestämda och
obestämda, singulara och plurala former i materialet som inte kan antas ha
att göra med mental representation eller åtkomlighet, tendenser som ibland
också rent av går emot åtkomlighetsteorins förutsägelser. Nedan följer en
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beskrivning av dessa iakttagna tendenser och hur de förhåller sig till tidigare
forskning.
Artbetecknande bestämd singular. Även om artbetecknande bestämd singular som sagt förekommer mycket frekvent i materialet och således förekommer i alla möjliga kontexter, kan man ändå ana en preferens vad gäller
formens förekomst i vissa sammanhang – ett sådant är när en hypotetisk
situation framkallas av framställningen. I exempel (63) har vi en situation
med läsarens eventuella lövhög där en igelkott eventuellt har bosatt sig.
(63) Elda inte upp lövhögen för tidigt på våren. Då kan igelkotten stryka med.
(Andersson & Svensson 2005:211)

Här impliceras alltså en relation mellan skribent och läsare och en viss
presumtiv individ av arten, det vill säga igelkotten ≈ läsarens eventuella
igelkott. Det finns dock hypotetiska situationer som inte implicerar en sådan
relation (se exempel (64) nedan).
När referensen är beroende av en hypotetisk situation eller ett visst
sammanhang kan valet av nominalfrasens form vad gäller numerus och
bestämdhet vara begränsat, eller i alla fall kan någon form kännas mer
naturlig, på grund av situationens/sammanhangets karaktär. I exempel (64)
nedan refererar björnen till djuret i den situation som målats upp – det vill
säga då en bär- eller svampplockare stöter ihop med en björn (även om
denna björn endast har aktualiserats implicit genom predikatet ska bli
attackerad). Situationsberoendet motiverar den bestämda formen. Och
eftersom björnar oftast rör sig i skogen ensamma är det mer sannolikt att
man stöter på en björn och inte flera, om man mot förmodan skulle hamna i
den situationen, vilket gör singular form omarkerad. 74
(64) Erfarna björnkännare är eniga om att risken för att en vanlig bär- eller
svampplockare ska bli attackerad i markerna – även vid närkontakt – är
ytterst liten. Skulle björnen känna sig provocerad och ändå gå till anfall
är det i de flesta fall fråga om skenanfall. (Andersson & Svensson 2005:
16–17)

Bestämd singular form är alltså inte den enda möjliga formen i exempel som
(63) och (64), men den mest väntade och naturliga. Det är också så att även
om den bild som frammanas är en situation med en igelkottsindivid respektive en björnindivid, så finns med bestämd singular fortfarande möjligheten
att situationen innehåller flera individer. Skulle man använda bestämd plural
form i dessa exempel måste det däremot vara flera individer i respektive
situation. Även den obestämda singulara formen en igelkott respektive en
björn är möjliga alternativ, men det blir naturligtvis en annan berättelse i
74

När den (hypotetiska) situation som frammanas i allmänhet innehåller flera medlemmar av
arten har referensen ofta bestämd plural form istället.
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vilken det inte längre är säkert att det finns någon igelkott eller björn.
Igelkotten och björnen i exempel (63) och (64) skulle kunna betraktas som
ärvt generiska nominalfraser (Dahl 1988) (se avsnitt 2.3.2).
Henriksson m.fl. (1983) uttalar sig motsägelsefullt angående vilken form
som tenderar att användas vid jämförelser. Bestämd plural är egentligen den
form som Henriksson m.fl. menar att vi använder vid direkta jämförelser
mellan två klasser (1983:35). Om den bestämda singularen säger man att den
används när vi vill meddela information om en art/klass som inte innebär
jämförelse med någon annan klass (1983:31). I nästa andetag skriver man
dock att substantiv i bestämd form som inte tenderar att tolkas generiskt
ibland kan få generisk betydelse om man lägger till en explicit jämförelse
med andra arter (1983:33). I mitt material verkar artbetecknande bestämd
singular vara den form som helst används när två arter jämförs eller kontrasteras (se exempel (65)).
(65) Fältharen är lika påpassad av rovdjur som skogsharen. Räven är en farlig
fiende även om friska, fullvuxna fältharar inte alltid är så lätta att ta för
en räv. Fältharen är rätt stor, något större än skogsharen. (Andersson &
Svensson 2005:158–159)

Denna iakttagelse stämmer också med beskrivningarna hos Wijk-Andersson
(1988:85) och i SAG. I SAG menar man att den bestämda singulara formen
är mest naturlig ”när arten lätt framstår som en underart av en överordnad
art, varvid arten alltså kontrasterar mot andra arter som också är underarter
av samma överordnade art”, eller annorlunda formulerat ”när det är lätt att
tänka sig en hyperonym till substantivet” (SAG 2:22, 109). Se även
Svartholm (1978). I mitt material finns överkategorin djur hela tiden nära till
hands och den myckna användningen av artbetecknande bestämd singular
kan stödja antagandet att jämförelse/kontrast (explicit såväl som implicit)
gynnar denna form.
Artbetecknande obestämd singular. I mitt material kan man ana att artbetecknande obestämd singular ibland används för att bryta en framställning
av till exempel ”björnen i en situation”. I liknande hypotetiska skildringar av
en situation eller ett händelseförlopp riskerar referenten att upplevas som
mindre och mindre generisk ju längre framställningen löper om bara
bestämda former används.75
(66) Björnen är i sitt normala beteende skygg och förvånande försiktig med
tanke på sin imponerande kroppsstorlek. Räkna med att den flyr i god tid
om den känner din vittring eller hör dig i skogen. Ligger vinden rätt kan
en björn uppfatta människovittring på flera kilometers avstånd. (Andersson & Svensson 2005:13)

75

Detta kommer att behandlas mer i denna avhandlings andra delundersökning.
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(67) Det händer sällan att människor skadas av björn i Sverige. I de flesta fall
handlar det om jägare som attackeras av påskjutna björnar.
Beslutar sig björnen väl för att fullfölja ett anfall verkar den märkligt
nog mest intresserad av att skada sitt offer, inte av att döda: en björn
skulle ju lätt kunna slå ihjäl en människa med ett enda slag med ramen,
men gör det ytterst sällan. (Andersson & Svensson 2005:17)

Med bestämd singular istället för obestämd singular i exempel (66) och (67)
frammanas bilden av att det är samma (om än hypotetiska) björn som
refereras till genom textsekvensen.
I exempel (66) och (67) är ”den föregående björnen” en generisk eller
hypotetisk björn, men även växlingen från en partikulär entitet till en generisk kan behöva markeras (exempel (68)).
(68) Vid Åsenhöga vid Store Mosse i Småland gick den så kallade Granfjällsbjörnen till attack mot en stor älgtjur i augusti 2000. De som kom till
platsen efter dramat kunde se tydliga tecken på vilka enorma krafter en
björn förfogar över. (Andersson & Svensson 2005:18)

Wijk-Andersson (1988) gör liknande iakttagelser, det vill säga att formvalet
påverkas av risken för flertydighet och att bestämd form ofta undviks i
sådana fall. Även obestämd plural borde fungera som genericitetsmarkör. En
sådan användning är dock inte lika tydlig för obestämd plural som för
obestämd singular form i mitt material.
Artbetecknande obestämd singular verkar också ofta användas i konditionala bisatser (eller temporala bisatser med konditional betydelse) (se
exempel (69) och (70)).
(69) Om en iller kommer in i ett hönshus eller fasanuppfödning går det illa för
fåglarna. (Andersson & Svensson 2005:133)
(70) Skulle man någon gång få se en mullvad uppe på markytan lägger man
först märke till de stora framfötterna med sina kraftiga grävklor. (Andersson & Svensson 2005:217)

De få förekomsterna av hyperonyma obestämda nominalfraser bekräftar
detta samband mellan obestämd singular form och konditional betydelse (se
exempel (71)–(73) som är 3 av totalt 4 förekomster).
(71) Om en hare vet att den är förföljd kan den dessutom trixa mycket; gå ut
på vägar där vittringen fäster sämre, in i täta snår och hoppa i väg ett
stycke i ett grunt vattendrag. (Andersson & Svensson 2005:151)
(72) Har en pingvin till exempel haft oturen att få en boplats längst bort från
havet, måste den löpa [...] (Illustrerad vetenskap 9/2004)
(73) När en pingvin har varit på jakt efter föda och kommer tillbaka till
kolonin, lägger den huvudet bakåt och [...] (Illustrerad vetenskap 9/2004)
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Ovan talade jag om den bestämda singularens förekomst när en hypotetisk
situation frammanas i texten. Den bestämda singularen förekommer typiskt
när situationen redan är etablerad i texten. Denna etablering innefattar inte
alltid en explicit referens, men om den gör det verkar det alltså som om den
obestämda singularen föredras (om det inte råkar vara fråga om en
hypotetisk situation som obligatoriskt innehåller flera individer, då plural
referens krävs).
I litteraturen om genericitet kan man främst läsa om den obestämda
singularens begränsade användningspotential (se genomgången av tidigare
forskning, avsnitt 2.2.2), men här ser vi alltså några sammanhang där denna
form verkar vinna över de andra.
Artbetecknande obestämd plural. Vid artbetecknande obestämd plural blir
utsagan inte sällan tvetydig vad gäller om det är fråga om en kollektiv
aktivitet bland artens medlemmar eller enstaka djurs agerande.76 Att vargen
lever i familjegrupper och jagar i grupp är kanske väl känt.
(74) När vargar slår sig ned i ett område vill de att det ska märkas. (Andersson & Svensson 2005:28)

Men hur är det med bävrar: hjälps de åt att fälla träd?
(75) Bävrar kan fälla ett grovt träd på bara några timmar. (Andersson &
Svensson 2005:167)

Antagligen inte. Men möjligen är just flertydigheten som uppstår en poäng
och ett skäl till att artbetecknande obestämd plural används när man inte vill
styra in tolkningen på antingen individuellt eller kollektivt handlande, som
kanske i exempel (76). 77
(76) Normalt är vildsvin helt ofarliga för oss människor. I nio fall av tio upptäcker grisarna skogsvandraren långt innan denne förstår att det finns
vildsvin i skogen. Känner sig grisen eller grisarna störda flyr de snabbt
från platsen. (Andersson & Svensson 2005:47)

I övrigt är det svårt att i mitt material se något mönster i den obestämda
pluralens användning, vilket i och för sig går bra ihop med antagandena att
obestämd plural är den mest användbara av de fyra olika beskrivande
76

Den potentiella oklarheten om vi har att göra med distributivt eller kollektivt flertal gäller
även icke-generisk referens, och som SAG påpekar är betydelsedistinktionen oftast ointressant (SAG 2:91).
77
Artbetecknande bestämd singular har naturligtvis också en kollektiv tolkning, men den bild
som frammanas vid användningen av bestämd singular är ofta ändå av en (godtycklig)
individ: ”Ibland kan man se små granskott som ligger i stort antal under granar. Det är
ekorren som bitit av dem när den ätit av hanblomknopparna.” (Andersson & Svensson 2005:
181), ”Du kan omöjligt missa att bävern slagit sig ned i dina hemtrakter.” (Andersson &
Svensson 2005:171).
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substantivfraserna vid generisk referens (se t.ex. SAG 2:109). Men det är
svårt att belägga detta i mitt material kvantitativt, och det är även svårt att
hävda att obestämd plural har större potential än de andra formerna att
ersätta en annan form i olika sammanhang. 78
Artbetecknande bestämd plural. Liksom artbetecknande bestämd singular
används gärna artbetecknande bestämd plural när en hypotetisk situation har
framkallats av framställningen. Situationen inbegriper då istället defaultmässigt flera medlemmar av arten (se exempel (77) och (78)).
(77) Vi människor skulle säkert uppskatta om vi kunde få lite mer hjälp från
rovdjuren. För mullvaden kan med sina gångsystem och jordhögar ställa
till med mycket problem i trädgårdar, parker och på golfbanor. Man kan
försöka få bort mullvadarna genom att sätta ut fällor i gångarna [...]
(Andersson & Svensson 2005:218)
(78) Igelkottar trivs förträffligt i våra trädgårdar. Vill du gynna djuret är det
bra att tänka på vissa saker: [...] Mata gärna igelkottarna så får du fler
tillfällen att titta på dem. (Andersson & Svensson 2005:211)

Här är det fråga om råd till läsaren beträffande dennes eventuella trädgård
och eventuellt närvarande mullvadar eller igelkottar. Även de här bestämda
plurala nominalfraserna kan ses som exempel på ärvd genericitet (Dahl
1988).
Den bestämda plurala formen i exempel (79) kan eventuellt förklaras av
att nakenråttorna syftar på alla nakenråttor exklusive drottningen i denna
drottnings koloni, det vill säga de är unikt identifierbara i förhållande till
drottningen.
(79) Under hela sitt långa liv är nakenråttorna arbetsamma och flitiga djur
som passar upp på drottningen. (Illustrerad vetenskap 2/2004)

Vissa predikat gör bestämd plural form (eller i alla fall plural form) nästan
nödvändig – för att bilda front eller halvcirkel måste man till exempel vara
en grupp (se exempel (80)).
(80) Vid fara vänder sig myskoxarna mot hotet och bildar front eller halvcirkel. (Andersson & Svensson 2005:82)

Även tillsammans med predikatet sprida sig får (bestämd) plural form
betraktas som föredragen form (se exempel (81).
(81) Parningssäsongen är slutligen över, paren bryts upp och adeliepingvinerna sprider sig norrut mot den täta packisen. (Illustrerad vetenskap 9/
2004)
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Jämför med Wijk-Anderssons iakttagelse att de allra flesta bestämda singulara formerna
kan bytas ut mot obestämd plural vid individuativa referenser, men inte tvärtom (1988:85).
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Det handlar inte bara om logik dock. Bestämd singular form vid generisk
referens är inte oförenlig med till exempel predikatet sprida sig.
Eftersom gränsen mellan generisk betydelse och specifik betydelse med
vid identifikationsram är vag vid bestämd form pluralis (se SAG 2:111),
skulle man kunna vänta sig att denna form gärna förekommer vid referens
till en art vars förekomst är begränsad geografiskt. Detta kan dock inte
beläggas i materialet. I artikeln om adeliepingvinerna, som bara häckar vid
kusten av Antarktis och på en del subantarktiska öar, benämns förvisso arten
frekvent i bestämd plural form (19 av artikelns totalt 59 referenser till arten
görs i form av artbetecknande adeliepingvinerna(s) eller hyperonyma pingvinerna(s)). Men i till exempel artikeln om titicacagrodan, som endast
förekommer i Titicacasjön, och som man skulle kunna tro att det var
frestande att benämna med bestämd plural form, är inte en enda av de totalt
62 referenserna till arten i bestämd plural form eller ens plural. 79
Inte heller ett mycket begränsat antal medlemmar av en art verkar behöva
leda till att de upplevs som mer samlade eller i alla fall tenderar att skildras
som ett kollektiv. Guide till våra vilda djur innebär ju som tidigare nämnts
en implicit restriktion: ”arten i fråga i Sverige”, men även om myskoxarna i
Sverige är totalt 7–8 till antalet går det inte att se någon tendens att välja
bestämd plural form i texten om denna art.80
(82) Myskoxen håller till på kalfjället hela året men kan bege sig ned i lägre
områden under våren. På sensommaren betar den i de högst belägna delarna av fjällen. (Andersson & Svensson 2005:80)

Man får påminna sig om att det handlar om 7–8 individer!

3.6.4.2 Artbetecknande naken nominalfras
Som jag nämnde i metodgenomgången (avsnitt 3.5.1) finns det ofta
anledning att fråga sig hur referentiell en naken nominalfras är. Nakna
nominalfraser kan ofta betraktas som svagt referentiella. Den svagt referentiella betydelsen hos en naken nominalfras är dock ofta vagt avgränsad från
den generiska (SAG 3:57), och eftersom det sägs mycket lite om den nakna
nominalfrasens användning i litteraturen om genericitet, kan det vara
intressant att titta lite närmre på förekomsterna i mitt material.
Att tolka förekomsterna av naken nominalfras i materialet i termer av
åtkomlighet låter sig inte göras då de endast är 25 totalt. Intuitivt upplever
jag inte heller att användningen har så mycket med åtkomlighet att göra. De
nakna nominalfraserna förekommer i alla textpositioner utom samma
mening (se tabell 3).
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I avsnitt 3.6.4, not 70 föreslog jag dock att förklaringen till nominalfrasförekomsten i
artikeln om titicacagrodan skulle kunna vara att artikelns fokus är grodans speciella anatomi.
80
Med reservation för att det totala antalet referenser till texttemat bara är 14.
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Förekomsten av naken nominalfras med generisk betydelse kopplas ofta
ihop med ett formellt språkbruk (se SAG 3:175). I SAG kan man läsa att
naken nominalfras kan användas i alla slags satser i juridiska texter och
andra texter av regelkaraktär. 81 Tydligt generisk betydelse har enligt SAG
naken nominalfras ”(som subjekt) i vissa satser, särskilt sådana med
predikativ” (SAG 3:57) (se exempel (83)).
(83) Fiol är verkligen ett svårt instrument. (SAG 3:57)

Några sådana förekomster finns inte i mitt material. Vi hittar ett exempel
med en naken nominalfras som subjekt i en passiv sats (exempel (84)).
(84) I Nordamerika har älg setts simma upp till två mil. (Andersson &
Svensson 2005:68)

Den nakna nominalfrasen ingår här i en icke-generisk utsaga. Hade nominalfrasen istället haft obestämd singular eller plural form (en älg eller älgar)
skulle den ha varit tydligt icke-generisk.
Även om de identifierade förekomsterna av naken nominalfras i materialet är få kan man ändå ana vissa tendenser vad gäller användningen. Några
predikat dyker upp återkommande i samband med de nakna artbetecknande
nominalfraserna: ha, jaga och förväxla/s förekommer tre gånger vardera (se
exempel (85)–(87)).
(85) I Sverige har vi haft bisamråtta i drygt 50 år, djuren har invandrat till oss
från Finland och sprider sig nu ganska snabbt söderut i Norrland.
(Andersson & Svensson 2005:175)
(86) Vill man fotografera eller jaga bäver eller bara titta på djuren är tiden
strax efter islossningen bäst. (Andersson & Svensson 2005:168)
(87) Utter och mink kan förväxlas. (Andersson & Svensson 2005:122)

De flesta förekomsterna är syntaktiska objekt. När naken nominalfras förekommer som subjekt ingår den gärna i en samordning. Att den nakna
nominalfrasen gärna uppträder i samordningar är en tydlig tendens i mitt
material (9 av de 25 förekomsterna återfinns i samordning med och/eller).
Om texten fortsätter med en jämförelse/kontrast växlar formen till bestämd
singular (se exempel (88)–(89)) (se även avsnitt 3.6.4.1).
(88) Utter och mink kan förväxlas. Tänk på att minken är hälften så stor och
att den har en helt annan typ av svans. (Andersson & Svensson 2005:
122)

81
Samtidigt kommenterar man att det under senare tid finns en medveten strävan att ersätta de
nakna nominalfraserna i denna typ av texter med indefinita nominalfraser, för att göra språket
i dessa texter mindre formellt, mer likt allmänspråket (SAG 3:58).
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(89) Grävling och mårdhund kan dela samma gryt under sin vintervila;
grävlingen sover då i de inre delarna medan mårdhunden rullar ihop sig
närmare ingångshålet. (Andersson & Svensson 2005:108)

Även Fraurud och SAG kommenterar den nakna nominalfrasens tendens att
förekomma i samordningar (Fraurud 1990:431, fotnot 5, SAG 3:57). Annars
brukar det främst påpekas att den obestämda singulara formen (i såväl
engelskan som svenskan) ogärna förekommer i samordningar (se avsnitt
2.2.2.3).

3.6.5 Demonstrativa nominalfraser
Det förekommer att man i litteraturen hävdar att demonstrativer inte kan vara
generiska (se t.ex. Pettersson 1976:131). Den klart dominerande hållningen
är dock att man erkänner demonstrativers möjlighet att referera generiskt.
Även generiska demonstrativer är som tidigare nämnts få i mitt material –
totalt 23 stycken – och någon tendens vad gäller distributionen i olika
textpositioner går inte att se (se tabell 3). 7 förekomster saknar huvudord (6
det här och 1 dessa). 5 av det här-förekomsterna ingår i konstruktionen ”Det
här är X som…” där X = ett djur (2 förekomster), en djurart, ett mårddjur
och viga små krabater. 4 av dessa förekommer i textens inledning (se
exempel (90)–(91)). 82
(90) Skogsharen
(Lepus timidus)
Vem skulle inte vara lite harig om man var i en hares kläder? Det här är
en djurart som är hårt uppvaktad av rovdjur. (Andersson & Svensson
2005:151)
(91) Illern
(Mustela putorius)
Illern är framförallt ett nattdjur och därför är det inte ofta som den korsar
vår väg. Du som bor på landet kanske märker djurets närvaro genom att
hunden skäller en natt: när du öppnar dörren hörs ett fasligt liv från hönsgården. Med en gnutta tur hinner du se illern släpa iväg med en sprattlande höna.
Det här är ett mårddjur som håller till i det öppna landskapet i Götaland och Svealand. (Andersson & Svensson 2005:132–133)

Bland de 16 lexikala demonstrativa nominalfraserna har 10 förekomster
någon form av lemmana djur eller rovdjur som huvudord. De övriga huvudorden är (det här) hunddjuret, (den här lilla) gnagaren, (detta kvicka lilla)
mårddjur, (denna) art, (dessa) gamlingar, (denna jättelika) groda. Till
skillnad från de utbyggda bestämda nominalfraserna i kategorin övrig
82

Jämför Frauruds iakttagelse av att demonstrativer ofta förekommer som andraomnämnanden av referenter (2000:16–19).
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benämning består de lexikala demonstrativa nominalfraserna aldrig av ett
artbetecknande huvudord (se vidare avsnitt 3.6.6).
Bowdle & Ward (1995) menar att förekomsten av generiska demonstrativa nominalfraser är beroende av att kategorin som benämns är
homogen, vilket förklarar att underkategorier kan benämnas med demonstrativa nominalfraser, men inte gärna klasser högre upp i den taxonomiska
hierarkin (se även avsnitt 2.2.1.2). Bowdle & Ward utgår i sin diskussion
från konstruerade exempel där referenten är nämnd i föregående samtalstur
(se exempel (92)–(93), från Bowdle & Ward (1995:7)).
(92) A: I’ll be serving ice cream at the party.
B1: Ice cream is a real crowd pleaser.
B2: #That ice cream is a real crowd pleaser.
(93) A: I’ll be serving Ben & Jerry’s ice cream at the party.
B1: Ben & Jerry’s ice cream is a real crowd pleaser.
B2: That Ben & Jerry’s ice cream is a real crowd pleaser.

Den användning av demonstrativa nominalfraser som Bowdle & Ward
illustrerar i exempel (93) framstår dock som ganska perifer (i alla fall i
svenskan). Om vi byter ut tur B2 i exempel (93) mot motsvarande tur i
exempel (92) får vi också en fullt grammatisk och naturlig utsaga. En sådan
användning av en demonstrativ hyperonym nominalfras refererande till en
tidigare aktiverad klass är rimligen också mycket vanligt förekommande i
såväl skriven som talad text. Med undantag för dessa gamlingar (sagt om
nakenråttorna som kan bli väldigt gamla jämfört med andra gnagare i samma
storlek) kan man betrakta alla lexikala demonstrativer i mitt material som
tillhörande denna typ.
Ariel beskriver olika demonstrativa nominalfraser som ”intermediate
accessibility markers” men Maes & Noordmann (1995) konstaterar att
lexikala demonstrativa nominalfraser i nederländskan refererar till högåtkomliga referenter samtidigt som de nästan alltid kan ersättas med
motsvarande bestämd beskrivande substantivfras utan att flertydighet
uppstår. 83 Med stöd i detta kommer man fram till att de demonstrativa
nominalfraserna markerar en predicerande snarare än en identifierande
läsning (1995:256). En demonstrativ nominalfras modifierar enligt Maes &
Noordmann tolkningen av referenten ifråga. Beroende på relationen mellan
anafor och korrelat kan denna modifiering vara klassificerande, kontextualiserande (information om referenten i den föregående kontexten framhävs)
eller attributiv (ytterligare information om referenten ges) (1995:260–273).
De generiska demonstrativa nominalfraserna i mitt material är ibland bara
klassificerande (demonstrativt pronomen + hyperonymt substantiv), ibland
83

Även Fraurud konstaterar att lexikala demonstrativer i svenskan oftast har kort räckvidd, de
är vad hon kallar när-anaforer (2000:21–23).
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är modifieringen både klassificerande och attributiv (dvs. med ytterligare
attribut) (se exempel (94)–(95)). 84
(94) Ibland kan man få se en mink hoppa fram och tillbaka i gräset, till synes
helt planlöst. Då och då stannar den och lyssnar, så plötsligt gör den en
rusch och griper en sork. Minkens jaktmetod verkar vara att försöka
skrämma fram sorken så att den röjer sig med något ljud. Det här rovdjuret smygjagar alltså inte. [klassificerande] (Andersson & Svensson
2005:125)
(95) Illern jagar fler slags byten än hermelinen. Om en iller kommer in i ett
hönshus eller fasanuppfödning går det illa för fåglarna. Det här lilla rovdjuret kan döda så länge det finns en fjäder som rör sig. [klassificerande
+ attributiv] (Andersson & Svensson 2005:133)

Maes & Noordman (1995) undersöker inte specifikt generiska demonstrativer och det finns således anledning att förvänta sig likheter i användningen av lexikala demonstrativer inom olika språk, oberoende av om det
handlar om generisk eller icke-generisk referens.

3.6.6 Övrig benämning
Kategorin övrig benämning är, som jag har nämnt tidigare, lite av en
restkategori. Förekomsterna är få (totalt 31) och fördelar sig ganska jämnt
över de olika textpositionerna (se tabell 3). Att 17 av de 31 förekomsterna
återfinns nära sitt korrelat – i positionerna samma eller föregående mening –
är dock inte i enlighet med Ariels åtkomlighetsteori eftersom majoriteten av
förekomsterna är bestämda substantivfraser med beskrivarattribut. Som vi
såg i figur 1 skiljer Ariel på långa och korta bestämda beskrivande substantivfraser, och de långa antas användas för benämning av referenter vars
mentala representation är svåråtkomligare för oss. Hon visar på data där
78,2 % av bestämda nominalfraser bestående av ett eller två innehållsord är
anaforiska referenser, medan majoriteten av nominalfraser innehållande tre
eller flera innehållsord är förstabenämnanden eller isolerade benämnanden
av en referent (65,3 %) (1990:43–44).
Antagandet att utbyggda generiska nominalfraser indikerar att referenten
ifråga är svår att identifiera, att de i första hand används för att rätt referent
ska kunna identifieras, ges inget stöd i mitt material. Intuitivt torde det också
finnas få tillfällen då en art eller klass, oavsett om den redan är introducerad
i texten eller inte, behöver refereras till med en utbyggd nominalfras för att
vi ska veta vilken art eller klass som åsyftas. Samtliga förekomster av
beskrivarattribut i samband med utbyggda bestämda nominalfraser i mitt
material är icke-restriktiva (t.ex. den enorma brugden, de små undervattens84
Man kan naturligtvis diskutera hur klassificerande modifieringen i de demonstrativa
nominalfraserna innehållande någon form av lemmat djur egentligen är. Funktionen är ju
knappast att uppmärksamma att referenterna är djur.
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missilerna, de underliga nakenråttorna, den omåttligt glupske järven, den
viga ekorren). Deras funktion kan alltså inte vara primärt åtkomlighetsindikerande. De markerar något karaktäristiskt för arten (som att de är stora,
små, viga osv.), men egentligen inte något nytt. Inte sällan ligger det en
värdering i det som prediceras.
Att kopplingen mellan nominalfrasens längd och referentens åtkomlighet
inte är självklar i ett typologiskt perspektiv blir också tydligt i Lundquists
(2007) analys av lexikala anaforer i franskan och danskan. Hon uppmärksammar den frekventa användningen av s.k. ”unfaithful anaphors” (”anaphore infidèle”) i franskan jämfört med i danskan, det vill säga koreferenta
anaforer i form av lexikala parafraser i förhållande till korrelatet – vilket hon
menar är en typologisk skillnad mellan dessa språk. I franskan packar man
nominalfraserna med mer information än i danskan, medan man i danskan
återger mer (eller motsvarande) information i verben. Franskan har en
exocentrisk syntax och hypotaktiska propositioner föredras, medan danskans
syntax är endocentrisk där information gärna presenteras i parataktiska
propositioner (med finita verb) (2007:38–42). 85 ”Unfaithful anaphors” kan
alltså inte hävdas vara informationsrika och långa (eller ens lexikala) på
grund av att deras referenter är svåråtkomliga.
Åtminstone vad gäller generisk referens i svenskan finns det anledning att
ifrågasätta den starka koppling mellan nominalfrasers formella eller kvantitativa egenskaper och indikerandet av åtkomlighetsgrad som Ariel gör. Även
om de utbyggda nominalfraserna är få, indikerar förekomsterna i mitt
material att användningen inte har särskilt mycket med åtkomlighetshänsyn
att göra.

3.7 Sammanfattning och diskussion
Åtkomlighet är helt klart en viktig faktor för valet av nominalfrasform vid
generisk referens, men många andra faktorer av olika slag påverkar
otvetydigt också detta val. Här sammanfattas först svaren på de frågor som
jag ställde i relation till Ariels åtkomlighetsteori (se avsnitt 3.1, s. 46). Därefter följer en bredare diskussion kring de olika faktorer som min undersökning visar kan spela in i valet av form på en generisk nominalfras.

3.7.1 I huvudsak följer generisk referens samma åtkomlighetsprinciper som icke-generisk referens
Distributionen av pronomen, hyperonyma och artbetecknande bestämda
nominalfraser i olika textpositioner som redovisades i tabell 4 indikerar att
85

Den myckna användningen av ”unfaithful anaphors” i franskan leder gärna till en presupponerande (icke ifrågasättbar) framställning (Lundquist 2007:44).
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principerna i Ariels åtkomlighetsteori i det stora hela stämmer även vid
generisk referens. Hyperonyma bestämda nominalfraser (som djuret eller
hjorten vid referens till kronhjorten) är mer informativa än pronomen men
mindre informativa än artbetecknande nominalfraser (som kronhjorten), och
de hamnar också distributionsmässigt mitt emellan dessa. Flest korrelat till
hyperonyma bestämda nominalfraser befinner sig i föregående mening.
Pronomen har också en stor andel av sina korrelat i denna position men ännu
fler i samma mening, där det finns ganska få korrelat till hyperonyma
nominalfraser. De bestämda artbetecknande nominalfraserna förekommer
tydligt längre från sitt korrelat – mest frekvent har de sitt korrelat i ett annat
stycke. Precis som vid icke-generisk referens behövs alltså mer informativa
nominalfraser när referenten inte nyligen har aktualiserats, det vill säga när
åtkomligheten är låg.
Resultaten i denna undersökning kan inte sägas indikera att det skulle
vara motiverat att upprätta en särskild åtkomlighetshierarki för generisk
referens. Det har visserligen visat sig att det behövs en finare indelning av
beskrivande bestämda nominalfraser än Ariels vid generisk referens, mellan
hyperonyma och artbetecknande nominalfraser (eftersom hyperonyma
nominalfraser till skillnad från artbetecknande alltid är kontextberoende).
Men detta borde gälla även icke-generiska referenser – ögonläkaren är till
exempel mer informativt än det hyperonyma läkaren oavsett om det gäller
en specifik person eller om referensen är generisk.
Möjligen finns det en skillnad mellan generisk och icke-generisk referens
vad gäller kopplingen mellan utbyggda bestämda nominalfraser (lexikala
med attribut) och åtkomlighet. Ariel finner tendenser till att längre nominalfraser förekommer längre från sitt korrelat. De utbyggda nominalfraserna i
mitt material kan som vi har sett dock inte antas vara utbyggda på grund av
att referenten ifråga är svåråtkomlig. Jag är emellertid inte övertygad om att
denna koppling är så stark för icke-generisk referens heller (varken i engelskan eller i svenskan), om man tittar på större material än Ariel har gjort.
Jag tror helt enkelt att det är svårt att belägga en tydlig koppling mellan
kvantitativa egenskaper hos nominalfrasen (som dess längd eller antalet
attribut) och åtkomligheten hos den mentala representationen av referenten.
Detsamma gäller nog lexikala demonstrativer (som det här rovdjuret), det
vill säga de är ofta icke-restriktiva och deras primära funktion kan inte antas
vara åtkomlighetsmarkerande.
Några resultat tyder på att våra mentala representationer av generiska
referenter i allmänhet är svåråtkomligare än av icke-generiska, men det finns
också många osäkerhetsfaktorer kring detta. Vi kunde konstatera en lägre
andel pronomen totalt i mitt material i jämförelse med Ariels, och att dessa
pronomen förekommer närmre sitt korrelat, men andra faktorer än genericitet som skulle kunna påverka åt samma håll identifierades också.
De beskrivande substantivfraserna visade sig svåra att jämföra. Distributionsmässigt motsvarar hyperonyma nominalfraser i mitt material snarast
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demonstrativer hos Ariel, medan artbetecknande bestämda nominalfraser
snarast motsvarar namn hos Ariel. Men eftersom Ariel inte gör någon
kvalitativ distinktion mellan olika substantivfraser, och genom att generiska
bestämda beskrivande nominalfraser kanske hellre bör jämföras med
namnkategorierna vid icke-generisk referens, är det svårt att dra slutsatsen
att våra mentala representationer av generiska referenter är svåråtkomligare.
Å andra sidan skulle man nog kunna förvänta sig en överensstämmelse
mellan de hyperonyma nominalfraserna och Ariels bestämda beskrivande
nominalfraser snarare än med hennes demonstrativer. De hyperonyma
bestämda nominalfraserna i mitt material stämmer dock distributionsmässigt
betydligt bättre med Ariels demonstrativer än med hennes ”definite descriptions”. Det är alltså ingen snygg förskjutning av de hyperonyma bestämda
nominalfraserna längre ner i åtkomlighetshierarkin (i enlighet med resonemanget om artbetecknande nominalfrasers namnlikhet). Det går således att
se detta som en indikation på att våra mentala representationer av generiska
referenter ändå är svåråtkomligare än av icke-generiska.
I den här undersökningen har det i princip varit faktorn avstånd till
korrelat som ensam har fått indikera hur åtkomlig en referent är vid ett visst
tillfälle i texten. Åtkomlighet är dock ett komplext begrepp och att bedöma
hur åtkomlig en referents mentala representation hos adressaten är vid ett
visst tillfälle i texten är inte en alldeles lätt uppgift.86 Om man föresätter sig
att undersöka hur nominalfrasform och åtkomlighet korrelerar har man alltså
potentiellt många olika faktorer som påverkar åtkomligheten att ta hänsyn
till. Som tidigare nämnts har man i tidigare forskning dock nöjt sig med att
kontrollera några få påverkande faktorer, och faktorn avstånd till korrelatet
har bedömts som den klart viktigaste.
Något som jag inte har berört tidigare, men som har blivit tydligt i
näranalyserna av texterna om olika djurarter, är att beskrivning av delar (som
t.ex. svansen, tassarna osv.), liksom beskrivning av undergrupper (som
honan, ungarna osv.), också bidrar till att hålla arten (som helhet) aktiverad.
Även partikulära referenser till medlemmar av arten gör den mentala
representationen av arten ifråga åtkomligare. Detta har mig veterligt inte
uppmärksammats i litteraturen. Samtidigt kan naturligtvis dessa ”andra”
referenser konkurrera om korrelatrollen, vilket i sin tur kan kräva markörer
för lägre åtkomlighet vid benämnande av arten.
Även om man gör en mer sofistikerad undersökning av sambandet mellan
åtkomlighet och nominalfrasform – genom att till exempel ta hänsyn till fler
faktorer, bedöma hur stor påverkan de har på åtkomligheten, vilken faktor
som vinner över vilken när de drar åt olika håll och så vidare – kommer det
rimligen att finnas en hel del fall som kräver andra förklaringar till varför en
86
För det mesta verkar vi dock klara denna uppgift utmärkt utan att fundera så mycket på att
vi hela tiden – som talare och skribenter – måste göra sådana bedömningar (även om vi
förmodligen inte behöver göra exakta bedömningar).
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viss nominalfrasform förekommer i ett visst sammanhang och vid ett visst
tillfälle i texten. Och detta gäller i ännu högre grad vid generisk referens än
vid icke-generisk sådan, då ju möjligheten att variera numerus och bestämdhet på nominalfraser i en referenskedja är friare vid generisk referens.

3.7.2 Faktorer som kan antas påverka valet av nominalfrasform vid generisk referens
Åtkomlighetshänsyn kan alltså bara förklara distributionen av olika nominalfrasformer i stora drag. Särskilt valet av olika typer av beskrivande substantivfraser vid generisk referens måste förklaras med andra typer av
faktorer. Nedanstående lista är ett försök att specificera de faktorer som kan
antas påverka valet av form på nominalfrasen vid generisk referens i
svenskan (utifrån denna undersökning och tidigare forskning). 87 Till vänster
anges den övergripande dimensionen och till höger deldimensioner av
denna.
Åtkomlighet

Avstånd till korrelat
Texttema
Styckegräns
Korrelatkonkurrens

Referentens egenskaper

Tillhörighet till etablerad klass
Begreppshierarkisk placering
Animat vs. icke-animat

Typ av utsaga

”Kind predicate”
Konditionalitet
Samordning

Predicering

Nödvändiga vs. mer tillfälliga egenskaper
Klassificering
Jämförelse
Kontrast
Kollektiv vs. individuell aktivitet

Typ av narrativ

Hypotetisk situation
Markering av avslutad hypotetisk situation eller
avslutad situation med partikulär referent

Konceptualisering

Hur vi vanligen möter och upplever referenten
ifråga

Narrationstradition

Individualisering och förmänskligande

87

Flertalet av dessa faktorer påverkar sannolikt valet av nominalfrasform vid generisk referens även i andra språk.
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Textstrukturell strategi

Anpassning till textstrukturen vs. mer universell
formulering (se Behrens 2005)

Avsiktlig flertydighet
Stilistisk variation
Vidare textuellt sammanhang

en hel text (t.ex. en bok)

Genre

t.ex. populärvetenskap

Att referenttyp påverkar valet av nominalfrasform vid icke-generisk referens
har Fraurud (1992, 1996) argumenterat för, och det är högst troligt att detta
gäller även vid generisk referens (om än i viss mån på andra sätt). Som vi
såg i genomgången av tidigare forskning om genericitet har man kopplat
möjligheten att använda bestämd singular form till referentens etableringsgrad och begreppshierarkisk placering. Eftersom typ av referent i min
undersökning bara varierar mellan olika typer av djurarter blir det främst en
uppgift för vidare forskning att undersöka sambandet mellan referentens
egenskaper och nominalfrasform vid generisk referens. Djurarter benämns
antagligen generellt sett mer varierat än andra arter och klasser. De fyra
formerna (bestämd och obestämd artbetecknande singular och plural) är alla
frekventa vid referens till djurarter i svenskan, och djurarter förekommer
generellt sett oftare än andra arter och klasser i (längre) referenskedjor, det
vill säga de är oftare textteman.
Utan något jämförelsematerial vågar jag påstå att andelen artbetecknande
bestämd singular form är hög i mitt material. Man kan se detta som en
bekräftelse på iakttagelserna om etableringsgrad och begreppshierarkisk
placering (djurarter är i högsta grad väletablerade klasser och de befinner sig
på eller under basnivå), men det är också tänkbart att det mer specifikt har att
göra med att det är fråga om just djurarter. I någon mån kan vår tendens att
individualisera (ibland förmänskliga) djur vara en del av förklaringen till den
myckna användningen av artbetecknande bestämd singular. 88 Denna tendens
kan vidare i viss mån kopplas till vissa genrer (populärvetenskap och kanske
texter som riktar sig till barn). Samma sorts tendens finns för övrigt inom
exempelvis journalistiken, där komplexa samhällsfenomen idealt sett
skildras utifrån enskilda individer och hur de påverkas, så kallad ”human
touch”. 89
88
Om den höga andelen bestämd singular form delvis förklaras av en tendens att förmänskliga referenterna borde vi kanske också vänta oss andra uttryck för detta, såsom ett ökat
bruk av han/hon. Som framgick i avsnitt 3.6.2 hittar vi dock bara 6 förekomster totalt av han i
materialet (och inga förekomster av hon) som inte syftar på hannen eller honan av en art.
Kanske är det så att han och hon är upptagna av att referera till just hannen eller honan av en
art i mitt material, och därför inte används mer som oberoende referens till arten.
89
Se även Oosterhofs (2008) jämförande korpusstudie av djurbeteckningar och nationalitetsbeteckningar i nederländskan (som subjekt i generiska utsagor). Bland annat visas att bestämd
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Att det som prediceras om referenten är viktigt för valet av nominalfrasform är tydligt (som t.ex. om det handlar om en klassificering eller
jämförelse), men ofta måste vi se till ett vidare sammanhang för att förstå
formvalet. Textstrukturella strategier, övergripande såväl som mer lokala
(som när man vill bryta en framställning av en hypotetisk situation), eller
sådant som avsiktlig flertydighet och stilistisk variation, blir synligt först när
man analyserar hela texter.
Ofta pekar flera faktorer åt samma håll. Som vi såg ovan kan den myckna
användningen av artbetecknande bestämd singular i mitt material till
exempel ha att göra med att referenterna är djurarter och att texterna hör till
den populärvetenskapliga genren där individualisering är vanligt förekommande. När den artbetecknande bestämda singulara nominalfrasen
uppträder i en text kan det dessutom vara i en framställning av en hypotetisk
situation eller i samband med en jämförelse med en annan referent. Det är
således näst intill omöjligt att i enskilda fall veta säkert att det är en viss
faktor som är avgörande för formvalet. Faktorerna samverkar och vissa
faktorer är sannolikt viktigare för valet av form än andra, det vill säga den
form som de tenderar att korrelera med slår igenom när flera faktorer (med
olika formkorrelationer) kombineras. Förekomsten av en viss nominalfrasform i ett visst sammanhang vid generisk referens är resultatet av en
komplex interaktion mellan olika faktorer. Såväl hypotesdrivna korpusundersökningar som fler närläsningar av verkliga texter behövs för en bättre
förståelse. I den här avhandlingens andra delundersökning (kap. 4) föreslår
jag att komprimering har betydelse för valet av nominalfrasform vid
generisk referens. Komprimering har som vi ska se beröring med en del av
dimensionerna ovan (t.ex. typ av narrativ och narrationstradition).
En viktig erfarenhet (om inte den viktigaste) av den här första delundersökningen är upplevelsen av hur svårt det är att identifiera generiska
nominalfraser i verkliga texter, det vill säga det delvis ad hoc-mässiga som
uppstår när man tvingas välja mellan att kategorisera en nominalfras som
antingen generisk eller icke-generisk (se metodavsnittet 3.5.1). Gränsdragningen mellan genericitet och icke-genericitet, som här alltså snarast har
varit ett metodproblem, kommer därför att uppmärksammas vidare i den
andra delundersökningen Genericitet och komprimering (kap. 4).

singular form används mer än dubbelt så ofta tillsammans med djurbeteckningar. Oosterhof
diskuterar dock inte möjliga förklaringar till denna skillnad (2008:100-105).
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4 Genericitet och komprimering

I sitt sammanhang – och med bakgrundskunskap om vad som är rimliga
evolutionära förlopp respektive individers livstidsförlopp – förstår vi att
texten i (96) handlar om känguruernas evolutionära utveckling. 90
(96) De första känguruerna var förmodligen små pungdjur, som levde uppe i
träden. När de under sin långa utveckling blev större, klättrade de ner
från träden och gömde sig i snåren i de australiska skogarna som då
fanns. Där åt de av växternas späda skott. De utvecklade en säregen gångstil genom att hoppa på bakbenen. Med framfötterna kunde de lätt nå sin
föda. När skogarna så småningom minskade i omfattning, anpassade sig
djuren till en grövre, men också näringsrikare kost på gräs och de växte
och frodades ordentligt.
Deras bakben och bakfötter blev längre och starkare. Även svansen
blev längre och framför allt kraftigare. Jämvikten blev bättre med detta
”femte ben” som används som stöd när djuret hoppar, sitter eller står.
När de längre bakbenen och de mycket kortare frambenen utvecklades,
förlorade några pungdjur sin förmåga att klättra. Konstigt nog återvände
senare några arter till träden. (Burt & McLeod 1991:5)

Att texten i (96) snarare är formulerad som om den handlar om partikulära
känguruindivider (med undantag för sista meningens några arter) gör oss
knappast förvirrade. Att skildra utveckling och förändring hos en art som om
det är fråga om enskilda individers förändring är så konventionaliserat att det
inte ens är särskilt troligt att vi vid en normal genomläsning av texten
uppmärksammar att den är så formulerad. 91
Om vi granskar texten i (96) lite närmre konstaterar vi dock att klättrandet
och växandet måste ses snarast figurativt. Inga individers konkreta nedklättring från träden har haft med kängurudjurens utveckling att göra, och
det var knappast enskilda individer som en dag plötsligt inte kom upp i
träden på grund av att deras klätterförmåga hade försämrats. En generation
känguruer levde mest uppe i träden och nästa generation höll till mer nere på
marken och ytterligare nästa ännu mer på marken och så vidare.
Det enda individuella växandet som har skett är det från nyfödd till
fullvuxen känguru. Inga känguruindividers kroppsdelar blev längre eller
kraftigare tack vare samma individers anpassning, även om uttryck som ”de
90

Texten är ett utdrag ur inledningen till en faktabok för barn och ungdomar med titeln Så
lever kängurun (Burt & McLeod 1991, svensk text: Ulf Svedberg).
91
Termen art används här utvidgat i betydelsen ’klass av djur eller växter’, alltså inte i strikt
fackbiologisk mening – kängurudjur är en familj i det biologiska hierarkiska systemet med 45
ingående arter.
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växte och frodades ordentligt” ger det intrycket. Inga individer förlorade
(plötsligt) sin klätterförmåga. Istället var det naturligtvis fråga om mutationer och naturligt urval, och förändringen måste kopplas till genomsnittet
för individer av arten sett över många generationer.
Texten i (96) handlar alltså om förhållanden och förändringar på artnivå,
men i framställningen är dessa transponerade till förhållanden och förändringar på individnivå. Det som omfattar ett stort antal individer i olika
generationer framställs som om det gällde en liten grupp specifika individer
under deras levnad. Man beskriver fylogenes som om det handlade om
ontogenes.
Nominalfrasen de första känguruerna som inleder sekvensen i (96) är
tvetydig mellan en specifik, definit betydelse (refererande till de första
känguruindividerna i historien) och en taxonomisk betydelse (refererande till
de första känguruarterna i historien).92 Men oavsett betydelse är inte alla
efterföljande anaforiska referenser till känguruer i sekvensen koreferenta
med detta korrelat (i den meningen att nominalfraserna syftar på samma
(partikulära eller generiska) referenter) – någon gång slutar känguruerna att
vara de första känguruerna. Denna flertydighet och glidning i referensen
genom sekvensen gör att svaret på frågan vad de enskilda nominalfraserna
refererar till blir långt ifrån självklart, trots att vi är överens om att textsekvensen handlar om de olika känguruarternas evolutionära utveckling.
I kapitlet om tidigare forskning om genericitet (kap. 2) konstaterade jag
att man oftast har utgått från att gränsen mellan vad som är en generisk
respektive en icke-generisk nominalfras är absolut, även om man inte alltid
har varit överens om var den gränsen ska dras. Jag konstaterade också att det
sällan blir tydligt på vilka grunder man kommer fram till att en nominalfras
men inte en annan är att betrakta som generisk. 93 Det går kanske att upprätthålla utgångspunkten om en absolut gräns om man endast analyserar
nominalfraser i konstruerade eller isolerade utsagor, men om man under92

Man skulle kunna hävda att en taxonomisk tolkning är rimligare i sammanhanget på grund
av att känguru som sagt inte är en art utan en familj i det biologiska hierarkiska systemet, och
på grund av förekomsten av nominalfrasen några arter i slutet av sekvensen. Men man kan
lika gärna hävda att förekomsten av några pungdjur, också i slutet av sekvensen, talar för en
icke-taxonomisk tolkning, eftersom långt ifrån alla pungdjur är känguruer. Spekulation kring
föredragen tolkning är ett vanskligt företag som jag visserligen inte kommer att avhålla mig
helt ifrån i fortsättningen, men jag är främst intresserad av vilken konceptualisering som
texten bygger upp. Att det är möjligt att tolka de första känguruerna i (96) som de första
känguruindividerna, att nominalfraserna betecknande känguruer genom sekvensen till så stor
del till synes refererar till samma referenter, samt att predikaten är mer individrelaterade än
artrelaterade, innebär här att en konceptualisering byggs upp där vi har att göra med känguruindivider.
93
Som framgick i genomgången av tidigare forskning är man sällan särskilt bekymrad över
själva gränsdragningen. Man verkar utgå ifrån att gränsen är given, att vi helt enkelt vet vad
som är en generisk respektive en icke-generisk nominalfras. Uppgiften blir istället att finna de
kriterier som skiljer de självklart generiska från de självklart icke-generiska nominalfraserna
åt. Dessa kriterier ter sig ofta ad hoc-mässiga.
106

söker verkliga texter blir det betydligt svårare, om inte omöjligt, att motivera
en sådan utgångspunkt. I undersökningen av åtkomlighetens betydelse för
valet av form på nominalfrasen (i kap. 3) var det som vi såg påfallande ofta
svårt att inte hamna i godtycklighet vid valet att betrakta en men inte en
annan nominalfras som generisk. Intuitivt har jag funnit skälen goda för att
anta att gränsen mellan vad som är en generisk respektive en icke-generisk
nominalfras är vag. Behrens (2000, 2005) förslag att dela upp genericitet i
olika mer grundläggande semantiska distinktioner är intressant, och den
prototypiska generiska nominalfrasen som hon kommer fram till är intuitivt
tilltalande (se kap. 2, avsnitt 2.3.1). Som tidigare nämnts motiverar dock inte
Behrens grunderna för varför ett visst drag ska betraktas som mer generiskt
än ett annat.
I tidigare forskning om genericitet har också uppgifter om faktorer som
antas påverka distributionen av olika former av en generisk nominalfras
nästan uteslutande grundats på introspektiv bedömning av isolerade
meningar. Det diskursteoretiska angreppssättet i kapitel 3 var ett försök att
belysa denna frågeställning utifrån verkliga hela texter. Det återstår dock en
hel del vad gäller förståelsen av olika faktorers påverkan på valet av
nominalfrasform vid generisk referens. I litteraturen finner man ibland också
påståenden om att vissa former/typer av nominalfraser inte kan användas för
att referera till arter/klasser. Det är dock inte så lätt att föreställa sig vad som
kan vara en generisk nominalfras i ett textsammanhang. När man analyserar
autentiska texter blir man inte sällan förvånad över vad som faktiskt kan visa
sig vara en generisk nominalfras.
Textuella perspektiv på genericitet saknas i tidigare forskning. Man har
inte heller ägnat något större intresse åt hur vi förstår genericitet, även om
det på senare år har dykt upp en del psykolingvistisk forskning som
behandlar tolkningen av generiska utsagor (se t.ex. Leslie 2007, Leslie m.fl.
2011, Hampton u.u.). Vi vet inte mycket om hur referensen till temat i en
text om en art eller klass utvecklar sig i texten, eller hur vi konceptualiserar
referensen genom en sådan text.
Radden (2005, 2009) har med hjälp av blendteorin (se t.ex. Fauconnier &
Turner 2002) försökt fånga de generiska nominalfrasformernas olika
betydelser i engelskan (beskrivande substantivfraser i obestämd och bestämd
singular och plural form). Dessa betydelser blir som jag har nämnt tidigare
väl abstrakta och det är inte alldeles lätt att i praktiken skilja dem åt (se
avsnitt 2.2). De stämmer mer eller mindre bra beroende på i vilket sammanhang man tänker sig att en viss nominalfras förekommer. Men Raddens
analys av generisk referens som en konceptuell blend av instans och typ är
ändå rimlig, och hans blendanalyser av de olika formernas respektive
betydelse belyser i viss mån tolkningen av formerna och deras förekomst i
olika sammanhang.
I analysen av referens till en art genom en text har jag också funnit
blendteorin (särskilt komprimeringsbegreppet) användbar vad gäller att
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synliggöra den vaga gränsen mellan generiska och icke-generiska nominalfraser. 94 I Fauconnier & Turners (2002) beskrivning av blendteorin finns
också indikationer på att komprimering är en faktor som påverkar valet av
form på en generisk nominalfras – att nominalfrasens form är ett av de medel
som används för att bygga upp en komprimerad konceptualisering. En blendanalys av en hel längre text ger också, som vi ska se, upphov till flera intressanta frågor om hur vi konceptualiserar de olika nominalfraserna refererande
till temat i en text om en art eller klass.
Blendteorin redogörs för i avsnitt 4.1. Inledningsvis och kortfattat går jag
igenom teorins grundläggande antaganden och begrepp. I avsnitt 4.1.1
behandlas komprimeringsbegreppet mer ingående, eftersom detta är centralt
i min analys. Då analysen delvis handlar om hur vi kan antas konceptualisera
en text med ett generiskt tema diskuterar jag i avsnitt 4.1.2 de antaganden
om blending som process som man finner i litteraturen. I avsnitt 4.1.3 tar jag
upp sådant som gäller kopplingen mellan blending och språklig struktur.
I teorigenomgången antyds ibland kritik av blendteorin. En del av detta
diskuteras ytterligare i avsnitt 4.4 (Metodiska ställningstaganden), där det
också framgår hur jag operationaliserar teorin. Flera av exemplen i teorigenomgången handlar, liksom i denna inledning, om evolutionär utveckling
– detta eftersom det material som sedan analyseras handlar om just detta.
Syfte och frågeställningar anges i avsnitt 4.2.

4.1 Blendteori
Blendteorin är en kognitiv teori om dynamisk konstruktion av betydelse.
Den presenteras ofta som en utveckling av teorin om mentala rymder (t.ex.
Fauconnier 1999). Evans & Green (2006:400) betonar också samhörigheten
med konceptuell metaforteori – att blendteorin har utvecklats för att förklara
fenomen som varken teorin om mentala rymder eller den konceptuella
metaforteorin kan förklara på ett tillfredställande sätt.95 En annan benämning
på blendteorin är teorin om konceptuell integrering. 96
Blendteorin beskriver en som man menar generell kognitiv process
genom vilken vi integrerar begrepp från olika håll i ett mentalt nätverk för att
generera nya betydelser. Det som integreras hämtas selektivt från två eller
flera så kallade mentala rymder och integreras sedan. Integreringen beskrivs
ske i ytterligare en rymd – en så kallad blend.
En mental rymd kan förenklat karaktäriseras som en tillfälligt konstruerad
kognitiv struktur, till exempel uppbyggd genom användningen av olika
språkliga uttryck (t.ex. fungerar tids- och rumsadverbial, konditionala ut94

Raddens analyser utgår från isolerade utsagor.
Se Evans & Green (2006:435–439) för en jämförelse av blendteori och konceptuell
metaforteori.
96
Blendteorin är hittills mest utförligt beskriven i Fauconnier & Turner 2002.
95
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tryck och tempusformer som s.k. ”space builders”). 97 De rymder vi utgår
ifrån när vi konstruerar betydelse genom blending är två eller flera till antalet
och dessa kommer hädanefter att benämnas ursprungsrymder. 98 Förutom
ursprungsrymderna och blendrymden räknar blendteorin också med en generisk rymd i sin arkitektur. Generisk har här dock inte med generell referens
att göra. Den generiska rymden har en abstrakt struktur som är gemensam
för ursprungsrymderna, och den möjliggör kopplingen mellan konceptuella
motsvarigheter i ursprungsrymderna. Hur mycket av strukturen som är
gemensam i ursprungsrymderna varierar dock väsentligt.
Blendrymden innehåller alltså element från de olika ursprungsrymderna,
nämligen de element som är relevanta för den avsedda innebörden av till
exempel ett språkligt yttrande. Integreringen av dessa element ger ofta upphov till ny (emergent) struktur och betydelse som inte kan hänföras direkt till
någon av ursprungsrymderna. En av blendteorins förtjänster är att den
synliggör och beskriver sådan emergent struktur.
Yttrandet i (97) är ett av de exempel som Fauconnier & Turner ofta återkommer till när de illustrerar olika aspekter av blending. Exemplet är hämtat
från en seglartidning och handlar om katamaranen Great American II (seglad
av Wilson och Biewenga) som 1993 färdas sträckan San Francisco–Boston.
Rekordet för denna sträcka innehas vid denna tidpunkt fortfarande av
klipperskeppet Northern Light som 1853 tillryggalade sträckan på 76 dagar
och 8 timmar (2002:63–64).
(97) As we went to press, Rich Wilson and Bill Biewenga were barely maintaining a 4.5-day lead over the ghost of the clipper Northern Light….
(Cit. efter Fauconnier & Turner 2002:64)

Den blend som konstrueras i och med yttrandet i (97) illustreras i Evans &
Green som i figur 2 (2006:412). 99
Vi har här två ursprungsrymder – den ena rör katamaranens seglats 1993
och den andra rör klipperskeppets 1853. Element projiceras selektivt från
dessa ursprungsrymder, och i den blend som konstrueras är året 1993,
besättningarna på de bägge båtarna är medvetna om varandra och de seglar
ikapp. Kappseglingsramen är ett exempel på ny så kallad emergent struktur
som uppkommer i och med integreringen av de båda seglatserna som
samtidiga.

97

Fauconnier & Turner tänker sig att: ”[…] in terms of processing, elements in mental spaces
correspond to activated neuronal assemblies and linking between elements corresponds to
some kind of neurobiological binding, such as co-activation” (2002:102).
98
Termen blending används här och i det följande synonymt med konceptuell integrering.
99
Mentala rymder representeras grafiskt av cirklar och liknande figurer i den blendteoretiska
litteraturen. Motsvarigheter mellan element inom och mellan olika rymder markeras med
heldragna linjer, och projiceringar till blendrymden ofta med streckade linjer (som i figur 2).
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Generic space

BOAT
DATE
CREW
COURSE
CATAMARAN

Input 1

CLIPPER

1993

1853

WILSON &
BIEWENGA

CREW
LOCATION ON
COURSE

LOCATION ON
COURSE

Input 2

CATAMARAN/
CLIPPER
1993
WILSON &
BIEWENGA
Additional structure derived
from the blend: GREAT
AMERICAN II is maintaining
a slim lead in a race against
NORTHERN LIGHT.

RELATIVE
LOCATION ON
COURSE

Blend

RACE frame
Two or more participants competing over
same course and at
same time. First
placed competitor is
the winner.

Figur 2. BOAT RACE blend (efter Evans & Green 2006:412)

Blending innebär i många fall ett ”som om”-tänkande, en tankemodell vi
bygger upp för att mentalt mer behändigt kunna handskas med vissa
fenomen, men som vi samtidigt är fullt medvetna om inte är helt sann eller
realistisk. Vi ”vet” till exempel förstås att besättningen på klipperskeppet
1853 inte kan ha varit medveten om katamaranen 1993, men tävlingsscenariot är så behändigt, och så ofta använt, att vi lätt kan föreställa oss de
två seglatserna ”som om” de ingick i en tävling där alla inblandade är
medvetna om tävlingsmomentet. Men i andra fall kan vi nog faktiskt bli
lurade av våra idealiserade integrerade tankemodeller (se vidare avsnitt 4.1.2
och 4.7).
Den blend som konstrueras i och med textsekvensen i (97) ovan är ett
exempel på ett så kallat spegelnätverk (”mirror network”) – såväl den generiska rymden som de båda ursprungsrymderna och blendrymden har samma
organiserande ram (seglatsramen). Denna typ av nätverk är en av fyra som
Fauconnier & Turner beskriver mer ingående. De andra tre typerna kallar
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man ”simplex”, ”single-scope” och ”double-scope” (se t.ex. Fauconnier &
Turner 2002:119–135).
Det enklaste nätverket (”simplex”) består av två ursprungsrymder, varav
bara den ena innehåller en organiserande ram av roller. Den andra ursprungsrymden innehåller de aktuella värdena för dessa roller. Uttrycket
”Paul is the father of Sally” framkallar till exempel en blend utifrån en rymd
bestående av familjeramen med rollerna mamma, pappa, barn och en annan
rymd med värdena Paul och Sally.
De ursprungsrymder som ingår i ett nätverk kan också ha olika organiserande ramar. Så är fallet i både ”single-” och ”double-scope”-nätverk. I ett
”single-scope”-nätverk struktureras blenden endast av den ena ursprungsrymdens ram. Många (konventionella) metaforiska uttryck framkallar
”single-scope”-nätverk. Ett exempel hos Fauconnier & Turner är ”He
digested the book”, där vi förstår läsande genom den organiserande ramen
ätande.
I ett ”double-scope”-nätverk struktureras däremot blenden, till skillnad
från i ett ”single-scope”-nätverk, av aspekter från båda ursprungsrymdernas
organiserande ramar. De olika ramarna kan vara mer eller mindre kompatibla. Uttrycket ”You’re digging your own grave” är ett favoritexempel i
litteraturen på en ”double-scope”-blend med kolliderande struktur. Gravgrävande leder ju i verkligheten (normalt) inte till döden, och graven grävs
efter att man har dött och av någon annan än den döde. Dancygier skriver att
”the true power of blending in shaping our thought is best seen in doublescope blends” (Dancygier 2006:10). 100
Blending innebär definitionsmässigt att minst fyra mentala rymder är
inblandade (två ursprungsrymder, en generisk rymd och själva blenden),
men nätverk med fler än två ursprungsrymder är ingalunda sällsynta, och en
blendrymd kan i sin tur fungera som ursprungsrymd till en annan blend (se
vidare kapitel 14 i The way we think (Fauconnier & Turner 2002)).
Exemplifieringarna av blending har här naturligt rört språkliga materialiseringar, men blending antas som sagt vara en generell kognitiv process,
vilken således materialiserar sig i diverse andra mänskliga aktiviteter.
Fauconnier & Turner (2002) illustrerar också blending i till exempel konst,
(religiösa) ritualer och vetenskapligt tänkande. De konstituerande principerna för blending är enligt Fauconnier & Turner den partiella kopplingen
mellan element och struktur i ursprungsrymderna, den selektiva integreringen från ursprungsrymderna till blendrymden och uppkomsten av emergent struktur (2002:310). 101
100

Det är inga absoluta gränser mellan dessa fyra typer av nätverk – de ingår i ett kontinuum
med mellanliggande typer. I kapitel 8 i The way we think (Fauconnier & Turner 2002)
behandlas denna kontinuitet. Se även Bache (2005) för en annan typologi.
101
När det gäller den påstådda emergenta strukturen i Fauconnier & Turners exempel finner
jag inte sällan att den faktiskt kan härledas till någon av ursprungsrymderna. På andra ställen i
litteraturen får man också intryck av att uppkomsten av emergent struktur i själva verket inte
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4.1.1 Komprimering
Den övergripande drivkraften i blending eller konceptuell integrering är
enligt Fauconnier & Turner en strävan att uppnå mänsklig skala (”achieve
human scale”) (2002:312). Man antar att vi har lättare att förstå komplexa
förhållanden i termer av sådant som vi som människor har direkt erfarenhet
av.
Human beings are evolved and culturally supported to deal with reality at
human scale – that is, through direct action and perception inside familiar
frames, typically involving few participants and direct intentionality. The
familiar falls into natural and comfortable ranges. Certain ranges of temporal
distance, spatial proximity, intentional relation, and direct cause–effect relation are human-friendly. Other things being equal, it is good for a blend to
belong to these ranges. (Fauconnier & Turner 2002:322)

Den förmänskligade skalan åstadkoms främst genom komprimering
(”compression”), och komprimering är således en mycket viktig aspekt av
konceptuell integrering – ”Blending is a compression tool par excellence”
skriver Fauconnier & Turner (2000:298). 102 I exempel (97) är de två ursprungsrymdernas seglatser till exempel kopplade till olika tidpunkter –
1853 respektive 1993 – men i blenden går de av stapeln samtidigt till följd
av komprimering. Tidsskillnaden är alltså komprimerad så till den grad att
den här är upphävd.
Det som komprimeras är olika begreppsliga relationer som vi frekvent
erfar, vilka Fauconnier & Turner kallar vitala relationer (”vital relations”). I
The way we think beskriver man femton olika vitala relationer: förändring,
identitet, tid, rum, orsak–verkan, del–helhet, representation, roll, analogi,
disanalogi, egenskap, likhet, kategori, intentionalitet och unikhet. När vi
komprimerar gör vi till exempel långa tidsförlopp kortare, indirekta orsaksförhållanden direkta och multipla entiteter unika (Fauconnier & Turner
2002:93–102).
Fauconnier & Turner framhäver att vi mycket frekvent använder oss av
olika typer av komprimering när vi konstruerar betydelse. Vi komprimerar
(och konstruerar blender) för att det underlättar vår förståelse av det som är
komplext och abstrakt. Konceptualiseringen i blenden ligger närmre vår
direkta upplevelse och erfarenhet av världen omkring oss. Komprimering
underlättar vår övergripande förståelse – ger oss vad man kallar ”global
är obligatorisk. Grady m.fl. (1999) påpekar att vissa blender är kompositionella, men att det
ofta uppkomna behovet att förklara emergent struktur motiverar blendteorin (1999:122). Se
även Svanlund (2001) som konstaterar att det ofta snarare är fråga om en intrikat kombination
av inferenser från olika håll som ger intryck av att inferenser uppstår i blenden (2001:93).
102
Blending behöver inte per definition innebära komprimering, men eftersom komprimering
är en så central aspekt får man ofta intrycket att det i praktiken är en nödvändig komponent.
Broccias (2004) beskriver i sin recension av Fauconnier & Turner 2002 komprimering som ett
obligatoriskt inslag i blending.
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insight” (Fauconnier & Turner 2000). En del av de vitala relationerna är mer
”användbara” för komprimering än andra relationer och är således också
vanligare förekommande i samband med komprimering. Komprimering av
vissa relationer förekommer vidare ofta tillsammans eller följer mer eller
mindre nödvändigt av varandra.
Låt oss titta på två av Fauconnier & Turners blendanalyser som är särskilt
inriktade på komprimering. Båda dessa analyser utgår från autentiska publicerade texter och/eller bilder som rör en arts evolutionära utveckling. I
Fauconnier & Turner (2002:115–119) analyseras ett kort utdrag ur en artikel
publicerad i New York Times (den 24 december 1996).
(98) the pronghorn runs as fast as it does because it is being chased by ghosts
– the ghosts of predators past….As researchers begin to look, such ghosts
appear to be ever more in evidence, with studies of other species showing
that even when predators have been gone for hundreds of thousands of
years, their prey may not have forgotten them (cit. efter Fauconnier &
Turner 2002:115)

Artikeln i New York Times illustrerades med ett foto av en modern amerikansk ”pronghorn” (ett slags antilop) jagad av tecknade förhistoriska
geparder och hyenor. 103 Fauconnier & Turner visar med hjälp av detta
exempel hur medlemmarna av en art från olika tidsepoker kan komprimeras
till en enda medlem av samma art.
De antiloper som lever idag kan naturligtvis inte minnas de djur som
jagade deras artfränder i förhistorisk tid, men i texten formuleras det som om
de gör det. Enligt Fauconnier & Turner har vi i blenden att göra med en
antilopindivid, inte med antilopen som art, och logiken i blenden är att
antilopen i unga år blev jagad av snabba fiender och lärde sig att springa fort
för att undkomma dem. Och fastän den idag (som vuxen) inte har så snabba
fiender, springer den fortfarande lika fort. Dess beteende idag är alltså
påverkat av att den har traumatiska erfarenheter från ett tidigare skede i livet.
Fauconnier & Turner presenterar komprimeringarna stegvis. De menar att
alla forntida respektive nutida medlemmar av arten först komprimeras till två
separata grupper, vilka var för sig komprimeras så att de blir homogena.
Därefter komprimeras de två grupperna till en enda prototypisk forntida
antilopindivid respektive en enda prototypisk nutida antilopindivid. Slutligen
komprimeras dessa två prototypindivider till en enda (unik) individ i blenden
– en nutida antilop med minnen från forntiden.
Komprimering av analogi och identitet samverkar med komprimering av
tid, förändring och orsak–verkan så att beskrivningen hamnar på individistället för på artnivå. Förändring genom anpassning över evolutionär tid
skildras som förändring genom inlärning över en individs livstid. Dagens
103

Artikeln publicerades med anledning av John A. Byers bok American pronghorn: social
adaptations and the ghosts of predators past (1997).
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antilop springer i verkligheten snabbt på grund av att den har ärvt denna förmåga, inte som det framställs på grund av att den minns fienders jagande och
därför har lärt sig att springa fort (Fauconnier & Turner 2002:115–119). 104
En annan analys hos Fauconnier & Turner rör en tecknad bild som illustrerar dinosauriernas utveckling till fåglar (hämtad ur en faktabok för barn).
Bilden består av en halvcirkelformad rad av fem individer som jagar var sin
trollslända. Den individ som befinner sig mest i bakgrunden är en ren
dinosaurie och den mest i förgrunden är en ren fågel. De tre instanserna där
emellan är blandformer av dinosaurie och fågel. Analogin mellan dinosaurier
(tillhörande samma utvecklingskedja) komprimeras först till identitet – dinosaurierna i de olika utvecklingsskedena blir identiska. Identitet komprimeras
sedan till unikhet, medan disanalogi komprimeras till förändring. Olikheten
mellan dinosaurierna (i de olika utvecklingsskedena) framställs som förändring hos en enda individ. De olika individerna i bilden representerar olika
utvecklingsskeden i den evolutionära historien, men Fauconnier & Turner
menar att vi komprimerar så att vi ser en unik individ som förändras medan
den jagar en (unik) trollslända (2002:93–95, 99). Dessutom menar man att
bilden av dinosauriernas utveckling till fåglar framställer en dinosaurie med
intention – den strävar efter att bli en fågel så att den kan fånga trollsländan
(2002:101). Den femte individen (fågeln) har den nästan i näbben.
Huruvida alla delar av dessa två analyser är rimliga kan diskuteras. Intentionaliteten i den senare analysen är till exempel enligt mig en övertolkning.
Hur de olika stegen i komprimeringsanalyser som de ovan refererade motiveras och vilka anspråk man har på att stegen motsvarar verkliga processer
är också oklart (se vidare diskussionen i avsnitt 4.1.2 och 4.4).

4.1.1.1 Hur komprimeras vad?
Trots många och utförliga exemplifieringar av vad komprimering kan innebära presenterar Fauconnier & Turner ingen egentlig definition av begreppet.
Men vad säger de då om hur olika relationer kan komprimeras?
Komprimering kan enligt Fauconnier & Turner innebära att en begreppslig relation transponeras till en ”mindre” version av sig själv eller att en eller
flera relationer transformeras till en annan relation. När en relation komprimeras till en mindre version av sig själv kan det ske genom antingen
skalning (”scaling”) eller synkopering (”syncopation”) (2002:312–314). Vid
skalning har vi att göra med någon form av skala som transponeras ned
(analogt). Nedtransponering av ett långt tidsförlopp till ett kort kan liknas
vid snabbspolning, som när ett evolutionärt utdraget förlopp koncentreras
och framställs som om det gällde något som händer under en individs livstid.
104
Detta är liksom kappseglingsblenden i (97) ett exempel på ett spegelnätverk – alla rymder
innehåller en organiserande ram där en antilop jagas av rovdjur (Fauconnier & Turner 2002:
126).
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Synkopering handlar istället om urval. Vid komprimering av ett tidsförlopp
genom synkopering ”klipper” man bort delar av förloppet och representerar
det som ett urval kvarvarande ”snapshots” som illustrerar helhetsförloppet,
som serietidningsrutor ungefär. I praktiken är det dock sällan självklart om
vi har att göra med skalning eller synkopering. Det synes bara vara i idealiserade fall man verkligen kan göra distinktionen. I samband med analysen av
dinosauriernas utveckling till fåglar påpekar Fauconnier & Turner också att
skalning och synkopering ofta förekommer tillsammans.
Scaling and syncopation often work together. In the case of the dinosaur
evolving into the bird, we have scaling of change and time and number of
agents and number of locations, but we also have syncopation: Only a few
key moments in that continuous evolution are picked out and conjoined in the
blend. (Fauconnier & Turner 2002:314)

Relationerna tid, rum, förändring, del–helhet, intentionalitet och orsak–
verkan kan komprimeras till mindre versioner av sig själva, såväl mellan
rymder som inom en rymd, medan egenskap och likhet bara kan komprimeras inom en rymd (2002:93–102).
För att en relation ska kunna komprimeras till en mindre version av sig
själv krävs att den har inbyggd skala. Detta saknar relationerna identitet,
representation, analogi och disanalogi, och de kan därför bara komprimeras
till andra relationer (2002:324). I vår strävan att uppnå mänsklig skala är
komprimering av relationer som saknar inbyggd skala till relationer som kan
komprimeras till en mindre version av sig själva viktig (2002:319).
Tid komprimeras ofta till rum. Orsak–verkan komprimeras konventionellt
till egenskap. När vi säger att ett klädesplagg är varmt komprimerar vi till
exempel orsaken (att vi har plagget på oss) och effekten (att vi blir varma)
till en egenskap hos plagget självt. I evolutionära skildringar är det mycket
vanligt att disanalogi mellan olika generationer av individer komprimeras till
förändring hos en eller flera individer, som i bilden illustrerande dinosauriernas utveckling till fåglar.
Eftersom en eller flera relationer kan komprimeras till en annan relation
följer också att vissa relationer är inherent mer komprimerade än andra.105
We can view Analogy, Disanalogy, Change, Identity, and Uniqueness as relations organized into a hierarchy. Identity and Change are more compressed
than Analogy and Disanalogy, and Uniqueness is more compressed than
Identity. (Fauconnier & Turner 2002:314)

Unikhet kan inte komprimeras vare sig till en mindre version av sig själv
eller till någon annan relation – unikhet är resultatet av andra relationers

105

Fauconnier & Turner presenterar ett par så kallade komprimeringshierarkier men utvecklar
annars inte detta särskilt mycket (2002:326–327).
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komprimering – till exempel kan identitet, del–helhet, representation och
analogi komprimeras till unikhet i blenden (2002:312–325). 106
Fauconnier & Turner illustrerar främst fall där begreppsliga relationer
mellan motsvarigheter i ursprungsrymderna eller relationer inom (en av)
ursprungsrymderna komprimeras, men komprimering kan också kreeras
först i blenden. 107
[...] conceptual integration often creates a relation in the blend where there
was none in either the inputs or the connections between them. [...] When an
effect of compression is created for the blend by constructing a new vital
relation for it, we will call this ”Compression by creation.” (Fauconnier &
Turner 2002:319–320)

Lånad komprimering ”borrowed compression” talar man slutligen om när en
av ursprungsrymderna har en struktur som redan är i mänsklig skala och som
projiceras till blenden. Fauconnier & Turner exemplifierar med uttrycket
”digging your own financial grave” där gravgrävandet från den ena ursprungsrymden projiceras till blenden och komplex struktur från den
finansiella rymden komprimeras till den mer konkreta grävarstrukturen
(2002:320–321).

4.1.1.2 Komprimeringsbegreppets avgränsning
Det är som synes väldigt olika typer av relationer som komprimeras, och
dessa relationer kan dessutom komprimeras på väldigt olika sätt. I en del fall
är det intuitivt lätt att föreställa sig vad komprimering innebär, i en del andra
betydligt svårare. Fauconnier & Turner exemplifierar mycket men beskrivningen av komprimeringsbegreppet brister i systematik och det är inte alldeles lätt att förstå hur de tänker sig dess avgränsning. Ibland tenderar komprimering snarast att framstå som synonymt med blending.
Jag har ovan beskrivit att en relation kan komprimeras till en ”mindre”
version av sig själv – som när evolutionär tid blir en individs livstid.
Fauconnier & Turner inkluderar dock i begreppet komprimering även sådant
som snarast skulle kunna betecknas som expansion.
[...] we can understand atoms better by thinking of pinheads revolving around
an orange. In that sense, we are scaling up rather than scaling down. But the
106

Identitet kan endast råda mellan element i olika rymder medan unikhet uppstår i blenden
genom komprimering av till exempel en identitetsrelation.
107
”Compression by creation” verkar vara något annat än att en eller flera relationer i eller
mellan ursprungsrymderna komprimeras till en annan i blenden. I samband med citatet ovan
behandlas bland annat den intentionalitet som uppstår i blenden när orsak–verkan komprimeras från art- till individnivå i exemplet med den amerikanska antilopen (då anpassning
och genetisk överföring blir inlärning och minne). Uppkomsten av intentionalitet (på grund av
komprimeringen av orsak–verkan) sker först i blenden. ”Creation by compression” som
används synonymt med ”Compression by creation” är i så fall en bättre beteckning för detta
fenomen (Fauconnier & Turner 2002:324).
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net effect is still to bring us to human scale, and also to compress very many
different events into an intelligible scenario. [...] Compression is not a matter
of absolute size, and is not uniformly achieved by scaling down. In some
cases it requires scaling up. (Fauconnier & Turner 2002:347)

Det är alltså transponeringen till mänsklig skala som är kritisk, även om det
förefaller något ointuitivt att beskriva ”uppskalningsfenomen” som komprimering.
Compression, as a term in cognitive science, refers not specifically to shrinking something along a gradient of space or time, but instead to transforming
diffuse and distended conceptual structures that are less congenial to human
understanding so that they become more congenial to human understanding,
better suited to our human-scale ways of thinking. (Turner 2006:18)

Hougaard (2004) ifrågasätter dock att beskrivningen av komprimering inom
blendteorin är kognitivt motiverad. 108
In blending theory, compression is defined in terms of a spatial representation
where the distances of inner space relations and outer space relations are
shortened by the process of compression. [...] The notion of compression
viewed in the sense just discussed − where compression is a matter of
”pulling together” things which are ”far apart” or just ”apart” in some sense –
does not seem, on the face of it, like a psychologically realistic notion. It
seems somewhat superficial, and it does not appear to have a significance
beyond the inherent logic representation itself. (Hougaard 2004:152–153)

I samband med sin egen undersökning av komprimering i ett samtalsmaterial
(ett radioprogram som folk ringer till) beskriver och motiverar Hougaard sin
egen avgränsning av begreppet:
By ’compression’, however, I do not have in mind all the types of examples
discussed by Fauconnier and Turner [...] Only the notion of compression as
handling a lot of information in a single expression, I will argue, appears to
be psychologically real [...] (Hougaard 2004:151)

Hougaard identifierar vad han kallar ”story packing utterances” – ett enskilt
yttrande som fungerar som konklusion av en samtalssekvens. Man kan fråga
sig var den huvudsakliga funktionen hos komprimering, nämligen åstadkommandet av mänsklig skala, tar vägen i Hougaards tolkning av begreppet. I sin
strävan att avgränsa begreppets räckvidd uppfattar jag att Hougaard istället
hamnar utanför vad Fauconnier & Turner kan hävdas inkludera i begreppet
komprimering. På så sätt bidrar han snarare till att utvidga begreppet och
göra det ännu spretigare.
108

Det ligger något i Hougaards polemik, även om hans motivering är tveksam eftersom
komprimeringsbegreppet aldrig definieras hos Fauconnier & Turner, och inte heller
karakteriseras det primärt i förhållande till rymdrepresentationernas lokalisering till varandra.
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Att vi har att göra med förenklingar av de faktiska skeendena i exemplen
med den amerikanska antilopen och med dinosauriernas utveckling till fåglar
är ovedersägligt, och liknande konceptualiseringar förekommer ymnigt i det
material jag har analyserat i denna undersökning (se avsnitt 4.3). Det förefaller fruktbart att analysera dessa förenklingar med hjälp av komprimeringsbegreppet. En del fenomen som Fauconnier & Turner beskriver som komprimering skulle fungera bättre att tänka på som något annat än komprimering,
men de förenklingar eller fenomen som man framför allt finner i mitt
material hör inte till dem. De allra flesta av dessa komprimeringar bidrar till
en transponering från artnivå till individnivå. I Fauconnier & Turners
terminologi handlar det främst om komprimering av tid, rum och orsak–
verkan samt komprimering av analogi, disanalogi respektive representation
till unikhet och av disanalogi till förändring. Min operationalisering av olika
komprimeringstyper framgår i metodavsnittet (4.4).

4.1.2 Blending som process vs. produkt och som produktion
vs. tolkning
Det har redan framgått att det finns flera inslag i blendteorin som är oklara
eller direkt problematiska. I det här avsnittet framhålls ytterligare några
sådana inslag som är relevanta för min analys. Det gäller relationen mellan
blending som process och produkt, å ena sidan, och som produktion och
tolkning, å den andra.
Fauconnier & Turners blendanalyser utgår i regel från ursprungsrymderna, och stegvis redogörs sedan för de komprimeringar som antas leda
fram till blendrymdens element och struktur. Analyserna förefaller på så sätt
spegla den process som leder fram till blenden – producerandet av
betydelse. 109
Det är oklart vilka anspråk Fauconnier & Turner har på att den analysgång de presenterar speglar ett verkligt stegvist kognitivt processande, och
hur de i annat fall motiverar den stegvisa analysen. Hougaard menar ändå att
blendteorin har ett post hoc-problem: att man utifrån den färdiga produkten
(blenden) gör antaganden om skapandet/konstruerandet av denna (2005:
1658). Hougaard finner det därför angeläget att hitta sätt att studera och
beskriva blending som en verklig kognitiv process. Hur det ska gå till är
emellertid inte självklart (se vidare avsnitt 4.4). När Hougaard talar om
vikten av att studera och beskriva blending som en verklig process handlar
det alltså om det skapande som leder fram till blenden – producerandet av
109

Se till exempel den refererade analysen av textsekvensen om den amerikanska antilopen i
avsnitt 4.1.1 (exempel (98)). Det är alltså teoretiskt tänkbart att denna analys speglar hur
produktionen av blenden går till. Däremot kan den inte spegla tolkningsprocessen av den
enkla anledning att det ju är (materialiseringen av) blenden vi har att utgå ifrån vid
tolkningen.
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blenden. Kanske ännu svårare att studera men väl så intressant är processen
när vi tolkar en blend – eller snarare (den språkliga) materialiseringen av
blenden.
I blendlitteraturen används den metaforiska benämningen ”uppackning”
för tolkningsprocessen. Det är lätt att få intrycket att man menar att tolkningen av en blend går till på samma sätt som konstruerandet av den, fast
tvärtom eller baklänges. Tolkningen av blenden ter sig då oproblematisk.
Talare/skribent och lyssnare/läsare antas alltid konstruera samma nätverk
och lyssnaren/läsaren får alltid tillgång till hela nätverket. Vi kan vara mer
eller mindre medvetna om att vi har att göra med en blend, men Fauconnier
& Turner verkar i linje med uppackningsmetaforen mena att vi alltid konstruerar ett integrerat nätverk när vi möter en blend, hur medvetna eller
omedvetna vi än är om dess existens.
The Unpacking Principle: Other things being equal, the blend all by itself
should prompt for the reconstruction of the entire network. (Fauconnier &
Turner 2002:332)
The connections between the blend and the inputs never disappear. We work
not just with the blend but with the entire integration network. (2002:94)

På så sätt måste man också anta att de menar att vi alltid uppnår den
övergripande förståelsen. Fauconnier & Turner verkar se på blending (och
komprimering) som enbart av godo för förståelsen och de är snara med att
poängtera att blending inte handlar om förenkling.
This achievement of human scale is not simplification per se, because in
every case we have the full network attached to the blend. The blend provides
global insight into a human-scale pattern, but it remains connected to the inputs. (Fauconnier & Turner 2002:376)

Samtidigt påstår man att vi som språkbrukare bara packar upp en blend så
mycket som vi behöver.
When we hear an expression, we try to construct an integration network; but
to do so we have to do some selective projection, composition, completion,
and elaboration that is not specified by what we hear, so there is yet more
room for creativity and novelty. We do as much blending as we need to do to
make sense of the utterance, and this work is simultaneously conservative
and innovative. (Fauconnier & Turner 2002:383)

När man som här använder samma term för produktions- och perceptionsprocessen (”blending”) blir det dock oklart vad som menas. Intrycket blir
snarare att Fauconnier & Turner menar att lyssnaren först identifierar
nätverkets alla delar, och sen ”gör om” samma ”nedpackning” i blenden som
talaren gjorde. Alltså först en uppackning, för att se vad blenden egentligen
innehåller, sedan en åternedpackning för att kunna utföra den simulering
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som blenden inbjuder till. Men om det är så författarna tänker sig processen
så förblir det implicit.
Det verkar hur som helst inte rimligt att alla läsare/lyssnare alltid har
möjlighet att packa upp alla blender, att vi alltid ges eller har full tillgång till
hela nätverket. Och även om vi har den nödvändiga kunskap som behövs för
att packa upp en blend, finns det anledning att ifrågasätta att vi alltid gör det.
Detta behandlas särskilt i avsnitt 4.7.

4.1.3 Blending och språklig struktur
Många av Fauconnier & Turners exempel på språklig materialisering av
blending utgörs av metaforiska uttryck. Att metaforiska uttryck ofta involverar blending (och komprimering) står alltså klart, men hur ser kopplingen
mellan blending och språklig struktur i övrigt ut?
Vissa (grammatiska) strukturer i ett språk kan förvisso kopplas till vissa
typer av blending eller komprimeringsmönster, men den språkliga strukturen
ger oss oftast (i bästa fall) bara vaga indikationer på hur vi ska konstruera
den konceptuella integrerade strukturen (Fauconnier & Turner 2002:360).
Även icke-konventionella/kreativa konceptuella blender uttrycks oftast med
språkets redan etablerade syntax (2002:365). Komplex konceptuell integrering kan uttryckas och uttrycks ofta formellt mycket enkelt. Förståelsen av
en så enkel språklig struktur som en sammansättning kan till exempel kräva
att man konstruerar ett sofistikerat integrerat nätverk. Fauconnier & Turner
exemplifierar bland annat med olika sammansättningar med adjektivet safe
som efterled (t.ex. child-safe, dolphin-safe och shark-safe) (2002:353–354).
Fauconnier & Turner koncentrerar sig på vissa språkliga konstruktioner
och diskuterar ingående de komprimeringsmönster som är förknippade med
dem – till exempel olika typer av sammansättningar, resultativa konstruktioner (”He boiled the pan dry”), så kallade ”caused motion”- och ”fictivemotion”-konstruktioner (”He sneezed the napkin off the table” respektive
”The bakery is across the street from the bank”) (2002:353–380). 110 Denna
fokusering på vissa typer av konstruktioner kan tolkas som att dessa är i
högre grad lämpade för komprimering än andra, men Fauconnier & Turner
är i andra sammanhang tydliga med att förhållandet mellan form och
funktion långt ifrån är ett ett-till-ett-förhållande. Hougaards antagande att
vilket språkligt uttryck eller konstruktion som helst kan användas för att
uttrycka en komprimerad konceptualisering är således okontroversiellt inom
blendteorin (2004:151). 111
110

Dessa konstruktioner har varit mycket behandlade inom kognitiv lingvistik på senare tid
(se t.ex. Talmy 2000 och Goldberg 2006).
111
Så kallade formella blender, det vill säga blender som tar sig explicit uttryck på någon
språklig nivå är således inte heller särskilt frekvent förekommande, även om Fauconnier &
Turner menar att formell blending inte behöver samförekomma med konceptuell blending. Ett
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Det är emellertid ändå tydligt att vissa strukturer återkommande används
som konventionaliserade i samband med vissa typer av komprimering. När
det gäller yttranden om arter/klasser är en naturlig fråga huruvida och på
vilket sätt nominalfrasens form påverkar eller påverkas av den komprimerade konceptualiseringen. Eller annorlunda formulerat: 1) givet en viss
komprimering, vad är sannolikheten för en viss form? och 2) givet en viss
form, vad är sannolikheten för en viss komprimering?
Fauconnier & Turner formulerar sig både som att formen på en nominalfras kan bidra till en komprimerad konceptualisering och som att formen kan
möjliggöras av komprimeringen. Den bestämda singulara formen i exemplet
med den amerikanska antilopen (”the pronghorn”) bidrar till exempel till att
vi i blenden har att göra med en enda antilopindivid, medan man betonar att
komprimering är en förutsättning för anaforiskt pronomen vid de dictoanvändning.
[...] identity can also link less specific elements – in particular, roles. In
understanding ”In France, the president is elected for a term of seven years,
while in the United States he is elected for a term of four years,” we connect
as identical the role president in the French space and the role president in
the American space, and this is why we can use ”he” in this way. (2002:96)

Det ligger kanske närmast till hands att tänka på den (artbetecknande) bestämda singulara formen (t.ex. bävern) som uttryck för komprimering. Men
det finns nog anledning att vänta sig ett visst samband även mellan andra
nominalfrasformer och komprimering vid generisk referens. Det är sannolikt
inte heller bara relevant att titta på förekomsten av enskilda nominalfrasformer, utan också på kopplingen mellan en komprimerad framställning i
en text med ett generiskt tema och till exempel i vilken mån en referenskedja
ter sig koreferentiell, vilket jag kommer att göra i avsnitt 4.6.

4.1.4 Ett exempel på genericitet och komprimering
Låt oss återvända till exempel (96), återgivet igen i (99) nedan, och skildringen av känguruernas evolutionära utveckling som enskilda individers
utveckling.
(99) De första känguruerna var förmodligen små pungdjur, som levde uppe i
träden. När de under sin långa utveckling blev större, klättrade de ner
från träden och gömde sig i snåren i de australiska skogarna som då
fanns. Där åt de av växternas späda skott. De utvecklade en säregen gångstil genom att hoppa på bakbenen. Med framfötterna kunde de lätt nå sin
föda. När skogarna så småningom minskade i omfattning, anpassade sig
djuren till en grövre, men också näringsrikare kost på gräs och de växte
och frodades ordentligt.
exempel på formell blending på ordnivå hos Fauconnier & Turner är benämningen ”Chunnel”
för tunneln under Engelska kanalen (2002:365–369).
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Deras bakben och bakfötter blev längre och starkare. Även svansen
blev längre och framför allt kraftigare. Jämvikten blev bättre med detta
”femte ben” som används som stöd när djuret hoppar, sitter eller står.
När de längre bakbenen och de mycket kortare frambenen utvecklades,
förlorade några pungdjur sin förmåga att klättra. Konstigt nog återvände
senare några arter till träden. (Burt & McLeod 1991:5)

Med blendteorins begrepp kan vi nu analysera det här textpartiet lite noggrannare. Man skulle kunna säga att analogin mellan olika medlemmar av
kängurudjuren under deras olika evolutionära faser fram till idag komprimeras till unikhet i blenden, medan disanalogin mellan medlemmarna av
arten i olika utvecklingsskeden (vad gäller sådant som svanslängd osv.)
komprimeras till förändring hos individer i blenden. Likheter mellan olika
individer (analogi) komprimeras alltså till unikhet, det vill säga det är samma
djur som har existerat under hela evolutionsförloppet. Och skillnader mellan
dåtidens och senare tiders individer (disanalogi) komprimeras till förändring
hos individerna, som alltså är desamma hela vägen. Det evolutionära tidsförloppet komprimeras till som längst individers livstid. När det gäller bytet
av levnadsmiljö, som är skildrat som nedklättring från träd, är det evolutionära tidsförloppet komprimerat till ett förlopp som vi av erfarenhet vet kan ta
bara några sekunder.
I den blend som är resultatet av dessa komprimeringar lever de allra första
små känguruindividerna uppe i träden. Samma individer klättrade så småningom, när de hade växt sig tillräckligt stora, ned från träden. De gömde sig
sedan i skogssnåren och åt av växterna. Ytterligare en tid senare började
samma individer gå annorlunda och de ändrade sin kost och växte ännu mer
– så mycket att de till slut inte kunde klättra längre. Verklighetens känguruindivider har naturligtvis bara växt upp till vuxna individer och har inte
heller gjort några avgörande klättringar nerför träden. Framställningens
växande och klättrande uppstår i blendrymden genom komprimering av
disanalogi mellan medlemmar av arten i olika tidsepoker till förändring hos
individer. Detta är ett exempel på vad Fauconnier & Turner kallar emergent
struktur – sådan struktur som inte existerar i någon av ursprungsrymderna,
utan först i och med integreringen i blendrymden.
Detta nätverk är representerat grafiskt i figur 3. Tre olika ursprungsrymder får representera olika skeden i känguruernas utveckling. Den ursprungsrymd som jag kallar fokuserad är utgångspunkten i blenden och
innehåller också de referenter som fokuseras i blenden. Ursprungsrymd 3 är i
detta fall en resultatrymd som innehåller de egenskaper och omständigheter
som är resultatet av utvecklingen. Ursprungsrymd 2 är en diffus intermediär
mellanrymd som representerar ett mellanstadium i utvecklingen, ett stadium
som inte är explicit i texten. Huruvida denna rymd ska vara med i representationen av nätverket är en smaksak. Man kan också tänka sig ett oändligt
antal mellanrymder mellan den fokuserade ursprungsrymden och ursprungs122

Fokuserad ursprungsrymd 1

Ursprungsrymd 2

Ursprungsrymd 3

Referenter
R1 = de första
känguruindividerna i historien

Referenter
R2 = artens medlemmar vid ett
senare skede under evolutionens
gång

Referenter
R3 = artens medlemmar vid ett
ytterligare senare skede under
evolutionens gång

Egenskaper/omständigheter
12 = är större och har längre
bakben än framben
22 = tar sig fram delvis på två ben
32 = lever omväxlande i träden och
på marken
42 = äter grövre och näringsrikare
kost

Egenskaper/omständigheter
13 = är ännu större och
bakbenen är ännu längre i
förhållande till frambenen
23 = tar sig fram på två ben
33 = lever på marken
43 = äter ännu grövre och
näringsrikare kost

Egenskaper/omständigheter
11 = är små och har jämnlånga
fram- och bakben
21 = tar sig fram på fyra ben
31 = lever i träden
41 = äter av träden

T1

T2

T3

R1

R2

R3

11

12

13

21

22

23

31

32

33

41

42

43

RB
1B
2B
3B
4B
TB

Blendrymd
Referenter
RB = känguruerna
Egenskaper/omständigheter
1B = är till en början små men
växer under sin livstid
2B = tar sig till en början fram
på fyra ben men börjar så
småningom under sin livstid
hoppa på två ben
3B = lever till en början uppe i
träden men klättrar någon gång
under sin livstid ner från träden
och börjar leva på marken
4B = ändrar under sin livstid
kost till en grövre och
näringsrikare sådan

Figur 3. Kängurublenden
123

rymd 3, men dessa mellanstadier är inte fokuserade i framställningen och
ursprungsrymd 2 är därför streckad i figur 3. 112
Som jag påpekade i inledningen till detta kapitel har nominalfraserna som
syftar på känguruer olika extension genom textsekvensen i (99) – oavsett om
man tolkar de första känguruerna specifikt eller taxonomiskt generiskt slutar
de ganska snart att vara de första känguruerna. Nominalfraserna är dock till
synes koreferenta ända till slutmeningens några arter. På grund av den komprimerade framställningen är det inte alldeles självklart vad de enskilda
nominalfraserna refererar till och huruvida alla nominalfraser är generiska
eller när och kanske i vilken mån de blir det. Tolkningen av texten är inte
entydig.

4.2 Syfte och frågeställningar
I texter där texttemat är en art eller klass finner jag ibland att det är intuitivt
rimligt att betrakta referensen hos en nominalfras syftande på texttemat som
samtidigt generisk och icke-generisk, snarare än som antingen generisk eller
icke-generisk eller som tvetydig eller vag. Min upplevelse är också att
nominalfraserna syftande på texttemat är i olika grad generiska. Tanken på
genericitet som en kategori med vaga gränser tilltalar mig således.
Huvudsyftet med denna undersökning är att karaktärisera gränsen mellan
generiska och icke-generiska nominalfraser i texter med ett generiskt tema.
Blendteorin (särskilt komprimeringsbegreppet) kommer att fungera som
analysverktyg. Jag kommer även att undersöka hur blendteorin kan bidra till
förståelsen av relationen mellan nominalfrasens form och referens. I någon
mån kommer det också att handla om hur vi förstår och konceptualiserar
innehållet i texter med ett generiskt tema. De frågor som ställs i samband
med analysen är:
− Vilka konceptualiseringar bygger texten upp av det generiska temat och
hur kan dessa beskrivas i blendteoretiska termer?
− Hur förhåller sig formen på de nominalfraser som syftar på det generiska
texttemat till konceptualiseringen?
− Vad refererar nominalfraserna till? I vilken utsträckning och på vilket sätt
kan referensen sägas vara generisk?
− I vilken mån kan vi antas ”packa upp” de komprimerade blenderna?

112
Jag utelämnar den generiska rymden här och i de följande grafiska representationerna av
blendnätverk, se vidare avsnitt 4.4 (Metodiska ställningstaganden). T står vidare för tid och
pilarna i figur 3 är alltså tidslinjer representerande hur tid komprimeras i blenden.
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4.3 Material
Det huvudsakliga underlaget för analysen och diskussionen om komprimering och genericitet i detta kapitel utgörs av en naturfilm som handlar
om evolutionär utveckling. I denna film berättas om Macaca fascicularis
(krabbmakak eller långsvansad makak), särskilt om artens evolutionära
utveckling och spridning till öar i Indiska oceanen. Filmen om makakerna,
som är franskproducerad och i den svenska översättningen har titeln
Strandsatta apor, utgör huvudinnehållet i ett naturprogram med temat
artspridning. Detta program, som ingick i SVT:s serie Naturfilm, visades
första gången i SVT 1 den 13 april 2006. Hela programmet finns transkriberat i bilaga 3. Filmen Strandsatta apor utgör cirka 47 minuter av detta
totalt en timme långa program. Tre korta introducerande sekvenser föregår
filmen, och efter filmen intervjuas Malin Werner, som är fil. dr i marinbiologi, om spridning av arter och om de effekter som främmande arters
närvaro kan ha på vattenmiljön.
Vid fem tillfällen i filmen om makakerna förekommer ett slags avbrott
där bilden tonas och blir mörk en liten stund (markerat [NY SEKVENS] i
transkriptionen). Möjligen är det fråga om reklamavbrott i det franska originalet, vilket skulle kunna förklara några inkonsekvenser i berättarstrukturen
som jag återkommer till i analysen. I de exempel från transkriptionen som
återges i analystexten är bild- och metakommentarerna i denna borttagna för
att undvika att dessa exempel blir för röriga. När det är befogat kommenteras
i analystexten vad som händer i bild samtidigt som textsekvensen ifråga
uttalas.
Skildringen av makakerna består uteslutande av filmade sekvenser med
levande apor. Man använder sig till exempel inte av stillbilder, datoranimationer eller grafik för att beskriva artens utveckling. Det som beskrivs i
texten verkar ofta ske samtidigt i bild, och vid några tillfällen verkar man till
och med referera deiktiskt till apor i bild. I den första och den tredje introducerande sekvensen före själva filmen fokuseras en specifik ö i Indiska
oceanen, såväl i text som i bild, och i dessa sekvenser kan vi anta att
referenterna i bild åtminstone till viss del faktiskt är samma individer som
textens nominalfraser syftar på. Men när själva filmen Strandsatta apor
börjar ”spelar” idag levande apor i praktiken sina förfäder. De referenter som
omtalas i texten kan av logiska skäl inte vara desamma som de som visas i
bild, trots att filmen framställer det som om så vore fallet. Det är meningen
att vi ska föreställa oss att de nutida aporna i bild är forntida apor. Följaktligen ska vi också föreställa oss att de olika miljöer som framträder, och
som spelar en stor roll för den evolutionära utvecklingen, är (identiska med)
forntida miljöer. 113
113

Ett inte orimligt antagande är att det är samma individer som idag lever på den specifika ön
(från introduktionssekvenserna) som filmas, även i skildringarna av artens ursprung i
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Valet att illustrera makakernas evolutionära historia med bilder från idag
gör att en sammansmältning av nutida och forntida apor är genomgående i
filmen. Det som sägs i texten växlar dock från att vara löst kopplat till bildsättningen till att vara mer direkt beroende av bilderna. De idag levande
individerna i bild sammansmälts på så sätt mer eller mindre med forntida
individer i filmens olika sekvenser.
Filmens berättartext är övergripande en narration som handlar om makakernas utveckling och spridning. Under själva filmen syns aldrig berättaren i
bild, och man kan inte säga att denna görs till deltagare i texten, men ibland
förekommer perspektivmarkörer som indikerar en iakttagares upplevelser.
Narrationen utvecklar sig kronologiskt från för mer än 500 000 år sedan
fram till idag. Samtidigt följer filmen den geografiska spridningen av arten,
och som tittare förflyttas vi längs den antagna spridningsvägen: från den
tropiska regnskogen, till floder, till havet och slutligen till öar i Indiska
oceanen. Det evolutionära förloppet utmålas som en resa − en resa i tiden,
och denna evolutionära resa sammansmälts i filmen alltså med en faktisk
förflyttning till nya miljöer.
Narrationens tempo skiftar mellan filmens olika avsnitt. Långa tidsförlopp
sammanfattas ofta mycket kort i en enda mening, men sådana händelseförlopp som antas ha varit avgörande för artens utveckling skildras, inte
förvånande, betydligt utförligare. De utvecklingsavgörande händelserna
skildras ofta som om de utspelade sig i realtid i bild. Den övergripande
utvecklingsnarrationen stannas också då och då upp av mer statiska scener
som inte kan antas vara utvecklingsavgörande − de har snarare funktionen att
ge oss en uppfattning om makakers allmänna egenskaper och beteenden.
Dessa, i denna mening, statiska scener är också skildrade som om de utspelade sig i realtid i bild.
I den mestadels narrativa framställningen inflikas löpande deskriptiva
partier som handlar om makakers egenskaper och om förhållandena inom
makaksamhället. Dessa partier är, liksom de narrativa partierna, nästan
uteslutande i tempus presens. I de sammanfattande, ibland förberedande,
kommentarerna om evolutionshistorien används däremot ofta preteritum
(och ibland futurum).
Filmen Strandsatta apor handlar tydligt om en arts utveckling under
mycket lång tid, men ofta framställs det, liksom i exempel (96) om känguruerna, som om det handlade om partikulära individer och deras levnadsförlopp. Naturligtvis kan en text som har ett generiskt tema innehålla
sekvenser som handlar om faktiska enskilda individer, men som vi ska se
finns det sällan skäl att hävda att de sekvenser som till synes handlar om
partikulära individer i makakfilmen entydigt gör det.

regnskogen, när de bosatte sig vid floderna, nådde havet och så vidare. Detta antagande kan vi
dock bara göra efter att ha sett hela filmen.
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Som jag nämnde tidigare är det konventionaliserat att skildra utveckling
och förändring hos en art som om det är fråga om enskilda individers
förändring. Kanske gäller detta i särskilt hög grad den populärvetenskapliga
genren. Det var närläsningen av berättartexten till Strandsatta apor och
erfarenheten av materialet till undersökningen i kapitel 3 som fick mig att
välja teori och metod. Men även om filmen Strandsatta apor är tacksam att
analysera i termer av blending och komprimering, vågar jag påstå dels att
den ingalunda är en otypisk representant för sin genre, dels att de komprimeringsmönster vi finner i filmen förekommer även i andra texttyper och
genrer. Det finns ingen anledning att anta att tittarna finner filmen på något
vis anmärkningsvärd. Först vid näranalys av berättartexten slås man av den
komprimerade (och i vissa fall inte helt koherenta) konceptualiseringen av
artens historia som byggs upp i filmen.
Eftersom filmen Strandsatta apor är franskproducerad är den svenska
berättartext som jag analyserar en översättning. Detta skulle kunna innebära
viss interferens, till exempel vid valet av bestämd eller obestämd form på
nominalfrasen. 114 Jag har dock bedömt att det inte finns anledning att förvänta sig interferens av sådant slag eller i sådan utsträckning att det utgör
något problem för de huvudsakliga resonemangen.
Att valet av material i denna undersökning möjliggör ett textuellt perspektiv på genericitet är en poäng i sig, eftersom detta saknas i den tidigare
forskningen. Både hur referensen förändras genom en text (inkluderande fler
eller färre medlemmar respektive glidande/växlande mellan entydighet,
flertydighet, vaghet eller simultan referens), och hur de olika former av
nominalfraser som refererar till temat i en text som handlar om en art/klass
växlar genom denna text är en viktig del i förståelsen av hur vi producerar
och förstår genericitet.

4.4 Metodiska ställningstaganden
Eftersom blendteorin beskriver en generell kognitiv process har den applicerats inom många olika discipliner för att belysa en mängd olika typer av
fenomen (se t.ex. Mark Turners webbplats: <http://markturner.org/
blending.html>). Operationaliseringen av teorin skiljer sig också mycket åt
mellan olika typer av blendanalyser. Språkvetenskapliga appliceringar av
blendteorin gäller sällan hela texter. Man är oftare intresserad av att titta på
blending i samband med en viss konstruktion (t.ex. Edelgard Zawada
(2005)), en viss typ av metaforiska utsagor (t.ex. Coulson & Pascual (2006))
och liknande. Lundmark (2005) analyserar metaforiken i brittisk tidskriftsreklam utifrån blendteorin, men mig veterligt har det handlat om
114

Enligt t.ex. Behrens (2005) har generiska nominalfraser i franskan defaultmässigt bestämd
form.
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analyser med litteraturvetenskapligt fokus när blendteorin används för att
säga något om längre texter. Till exempel har man funnit att blendteorin kan
tydliggöra aspekter av en författares litterära stil (se t.ex. Dancygiers (2005)
analys av Jonathan Rabans reseskildringar).
När jag har tagit del av olika blendanalyser har jag sällan tvivlat på att
blendteorin kan belysa aspekter av de analyserade fenomenen. Många
analyser brister dock i redovisningen av metodiska ställningstaganden, till
exempel redogör man sällan för hur man kommer fram till strukturen i och
relationerna mellan olika rymder. Begrepp och distinktioner som är oklara i
teorin behandlas ofta som förgivettagna.
Det vi har att utgå ifrån när vi vill studera den selektiva integreringen av
strukturer från olika mentala rymder, som blending innebär, är främst en
materiell kommunikativ produkt, i föreliggande analys en textsekvens som
del av en diskurs. Utifrån denna textsekvens kan vi dra vissa slutsatser om de
konceptualiseringar som byggs upp under diskursen. Vi kan alltså i viss mån
analysera vilka fenomen som kan antas ha aktiverats och gjorts tillgängliga
för den som har tagit del av sekvensen. Detta kan beskrivas i termer av en
integrerad blend, en mental rymd som är kopplad till ett nätverk av olika
mentala rymder. Diskursen är dock bara en av resurserna i uppbyggnaden av
de konceptualiseringar som ingår i blenden. Andra resurser är de kunskaper
som vi har lagrade i vårt långtidsminne, exempelvis kunskaper om språkliga
konstruktionssätt, genrer och andra kommunikativa konventioner, omvärldskunskap i form av domänkännedom (om exempelvis apor) samt sådant som
aktiveras av den kommunikativa situationen. 115
Som jag nämnde i teorigenomgången menar Hougaard att det är problematiskt att göra antaganden om blendprocessen utifrån blendprodukten.116
Hougaard verkar mena att vissa material lämpar sig bättre än andra för att
komma åt blending som kognitiv process. Det samtalsmaterial han själv
analyserar menar han visar på framväxten av ett gemensamt konstruerande
(2004:26–27, 2005:1658–1659). Men Hougaard får inte på detta sätt mer
direkt tillgång till de kognitiva (produktions)processerna. I ett samtalsmaterial kan man (i bästa fall) få en del ledtrådar till vilka konceptualiseringar som lyssnarna har byggt upp utifrån de verbala responser de ger.
Analyser av samtal (och för den delen hela, längre texter) har också den
fördelen (till skillnad från t.ex. Fauconnier & Turners korta textsekvenser)
att de kan belysa hur olika konceptualiseringar byggs upp och växlar/glider,
hur man genom samtalet/texten komprimerar omväxlande olika mycket eller
115

Jämför Coulson & Pascual: ”More specifically, we suggest that conceptual integration
operations are greatly constrained by overall knowledge of: (1) the communicative event; (2)
the cognitive task; (3) the issues dealt with; and (4) the discursive goal.” (2006:176.)
116
Naturligtvis har vi inte direkt tillgång till någon blendprodukt heller – det är alltid fråga om
antaganden och analys – men det är lättare att motivera en blendanalys i produkttermer än i
processtermer.
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inte alls. Fortfarande är det vi har att utgå ifrån dock bara en (successiv) serie
produkter, en rad blendscener som successivt avlöser varandra.
Det vi kan säga något trovärdigt om är alltså vad som måste antas
integreras och komprimeras för att en någorlunda koherent konceptualisering
ska kunna uppstå. Vi kan dock inte veta hur och i vilken ordning detta sker i
våra hjärnor. Även om vi så mycket som möjligt försöker hålla oss till vad
som integreras kan naturligtvis de resurser jag talade om i uppbyggnaden av
konceptualiseringar variera från person till person i ett givet sammanhang,
varför blendanalyser – liksom all form av semantisk analys – måste bygga på
idealiseringar i någon form.
I avsnitt 4.6 undersöker jag vad det är för konceptualiseringar/blender
som texten bygger upp och i 4.7 diskuterar jag i vilken mån dessa blender
kan antas packas upp av den genomsnittlige tv-tittaren. Även om jag i det
senare fallet alltså behandlar tolkningen av den komprimerade framställningen gör jag inga anspråk på att beskriva hur själva uppackningsprocessen
kan tänkas gå till. Jag tittar på blenden så att säga packad och uppackad, och
anlägger således genomgående ett produkt- snarare än ett processperspektiv.
I analysen i 4.6 beskriver jag de konceptualiseringar som förmedlas och
vilka komprimeringar som kan antas vara inblandade, dels utifrån vad text
och bild förmedlar i naturprogrammet, dels utifrån konventioner förknippade
med genren och utifrån allmän omvärldskunskap. Jag har i identifierandet av
komprimeringar ibland också behövt nyttja ytterligare källor för information
om makaker och om evolutionsbiologi. Dessa källor är:
− Nationalencyklopedins artiklar makaker och krabbmakak:
<http://www.ne.se>

− Information om makaker på Animal Diversity Web:

<http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/accounts/information/Macaca_
fascicularis.html>

− Information om makaker på Smittskyddsinstitutets webbplats:

<http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/djurforsok/fakta-om-apor/
aporna-i-naturen/>

− Poirier, Frank E. & Smith, Euclid O. 1974. The Crab-eating macaques (Macaca

fascicularis) Angaur Island, Palau, Micronesia. Folia primatologica. 22. S. 258–
306.

− Björklund, Mats 2005. Evolutionsbiologi. Lund: Studentlitteratur.
− Gräslund, Bo 2001. De första stegen. Urmänniskan och hennes värld.
Stockholm: Atlantis.

För att identifiera inblandade komprimeringar rekonstruerar jag alltså med
hjälp av en fyllig bakgrundskunskap hur det förhåller sig i verkligheten. En
befogad fråga är vems denna verklighet är, då rymderna i blendteorin förutsetts vara mentala rymder. I den blendteoretiska litteraturen får man ofta
intrycket att en viss materialiserad blend triggar konstruerandet av ett visst
integrerat nätverk. Tillgången till nätverket eller verkligheten verkar lika för
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alla. Det kan naturligtvis inte alltid antas vara fallet. När det gäller Naturfilm
kan man utgå ifrån att det finns en diskrepans mellan den kunskap om
makaker och evolutionsbiologi som producenterna respektive den genomsnittlige tv-tittaren har. Den verklighet som jag rekonstruerar tillhör snarare
producenterna än tv-tittarna. Inkluderandet av uppgifter från ovan listade
externa källor motiveras av att det är rimligt att anta att filmmakarna avser
att förmedla en vetenskapligt korrekt bild av verkligheten utifrån den nutida
samlade kunskapen om makaker och evolutionsbiologi. Men naturligtvis är
det fråga om en konstruerad verklighet, då jag inte har tillgång till de
faktiska filmmakarnas exakta kunskapsstatus. Även i bedömningen av den
genomsnittlige tv-tittarens möjligheter att packa upp blenderna (avsnitt 4.7)
kan jag bara göra kvalificerade antaganden. Jag antar att den genomsnittlige
tv-tittaren sammanfaller med en normalkunnig lekman, vilken torde vara
målgruppen för den här typen av tv-program.
I analysen av de konceptualiseringar som texten bygger upp har jag först
gått igenom alla referenser till makaker i materialet, markerat deras form och
vilka av referenserna som intuitivt är flertydiga eller vaga. 117 Jag har sedan
tittat på de textsekvenser som de intuitivt flertydiga eller vaga referenserna
ingår i och analyserat dessa med hjälp av blendteorin, med särskilt fokus på
komprimering. Diskussionen i avsnitt 4.6 koncentreras kring tre övergripande konceptualiseringar som framträder i materialet. De exempelsekvenser
som har valts belyser särskilt väl de frågor jag ställer kring genericitet.
Referenser till makaker är alltså det som huvudsakligen diskuteras, men
undantagsvis, när jag finner det motiverat, kommenteras även andra referenters benämnanden.
Avgränsningen av exempelsekvenserna är gjord utifrån tematik och
språklig form. Gränsen mellan olika blendscener är dock inte absolut.
Scenerna avlöser varandra successivt och det är riktigare att beskriva
flertalet av övergångarna som glidande. För att illustrera ett genomgående
komprimeringsmönster återger jag också ibland endast en eller ett par
utsagor i en större sekvens. Urvalet och avgränsningen av exempel i avsnitt
4.6 kan ge intryck av att de konceptualiseringar som förmedlas är enhetligare
än de är om man ser till hela texten, varför jag vill betona att vi har att göra
med väldigt klara men inte helt entydiga tendenser. I avsnitt 4.7 illustrerar
jag hur det ”zoomas” in och ut genom texten och jag visar också vilken
funktion icke-koherens kan ha.
Att en språklig konstruktion eller textsekvens är uttryck för en konceptuell blend kan vara olika lätt eller komplicerat att argumentera för – eller
snarare är det olika lätt eller svårt att argumentera för att en blendanalys
117

Det totala antalet referenser till makaker är 327 (inkl. possessivattribut). Indelningen i
olika formkategorier är betingad av vad som skulle kunna vara relevant för de frågor jag
ställer. Se bilaga 4 för inventeringen av olika nominalfrasformer och för exempel på de olika
kategorierna ur materialet. Denna kategorisering har dock kommit att få en underordnad
betydelse i diskussionen.
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tillför något väsentligt till förståelsen av ett språkligt fenomen. Eftersom en
del av mina exempel är sådana att formen och referensen hos nominalfrasen
inte tillfredställande kan förklaras av andra teorier (men däremot med hjälp
av blendteorin), har jag funnit det motiverat att titta med ”blendglasögon”
även på de exempel som kan förklaras tillfredsställande med andra teorier.
Min analys koncentreras naturligt till de typer av komprimering som är
relevanta för diskussionen om genericitet och som är framträdande i mitt
material. Hur jag i analysen använder beteckningarna för olika komprimeringstyper framgår av tabell 7. Min bedömning är att denna användning ryms
inom Fauconnier & Turners beskrivning av hur olika vitala relationer
komprimeras (se t.ex. 2002:93–101). Min beskrivning är dock snävare på
grund av att den utgår från förekomsten av olika komprimeringstyper i mitt
material.
Det centrala för gränsdragningen mellan generisk och icke-generisk referens är individkomprimering av olika slag. Olika typer av individkomprimering är också det mest karaktäristiska i skildringen av makakerna.
Individkomprimering av någon typ föreligger om det framställs som om vi
har att göra med en eller ett antal unika referent(er) trots att olika referenter
av varierande skäl faktiskt måste vara involverade i det förlopp som
beskrivs, kanske från olika tidsrymder. De varierande skälen kan vara mer
eller mindre uppenbara för tv-tittaren, och mer eller mindre klart signalerade
av upphovspersonerna. Vid individkomprimering sammansmälts flera referenter från olika ursprungsrymder och den vitala relationen mellan referenterna komprimeras. Det handlar alltså om olika relationer som komprimeras till unikhet i blenden – till exempel analogi, disanalogi, del–helhet
och representation. För att förstå den faktiska verkligheten bakom referensen
vid olika typer av komprimering av individer måste tittaren således expandera till flera referenter än som finns i blendrymden. Eftersom individkomprimering kan handla om allt från att två individer blir en individ, till att
alla medlemmar av en art blir en individ, varierar det dock väsentligt hur
mycket man måste expandera i tolkningsprocessen.
Ibland talar jag i analysen bara om sammansmältning av olika individer/
medlemmar av arten utan att specificera vad för relation som komprimeras
till vad. Det handlar då om olika typer av komprimering till unikhet i
blenden, men i dessa fall har jag funnit att man kan analysera blenderna på
olika sätt, det vill säga att även om man tydligt inser att man har att göra med
ett integrerat nätverk kan man tänka sig olika alternativa nätverk och
komprimeringar som genererar en viss blend. Eftersom jag inte har bedömt
att en diskussion om dessa alternativa analyser skulle tillföra analysen av
genericitet något, talar jag i dessa fall hellre bara om sammansmältning av
individer.
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Tabell 7. Vitala relationers komprimeringar utifrån förekomsten
i Naturfilm
Vital relation
mellan rymder
Analogi

→

Komprimeras i
blenden till…
Unikhet

Del–helhet

→

Unikhet

Representation

→

Unikhet

Disanalogi

→

Unikhet +
Förändring

Förändring

→

Förändring

Orsak–verkan

→

Orsak–verkan
(+ Intention)

Tid

→

Tid

Rum

→

Rum

Beskrivning
− Olika medlemmar av arten
framställs p.g.a. likheter dem
emellan som samma individer.
− En större del/hela arten framställs
som en mindre del/en medlem av
arten.
− En eller flera medlemmar av arten
representerar en eller flera
medlemmar av samma art.
− Olikheter mellan (grupper av)
individer framställs som en
individ/individers förändring.
− Successiva, kvantitativa
förändringar framställs som
momentana och kvalitativa.
− Led i orsakskedjan utesluts.
− En kausal mekanism giltig för
artens utveckling byts mot en
annan snarare giltig för en individs
utveckling. Ofta innebär en sådan
komprimering att intention
tillskrivs referenten.
− Ett tidsförlopp framställs som
kortare eller snabbare än det kan
antas vara i verkligheten.
− Något som kan antas ha inträffat
vid flera tillfällen framställs som
om det har inträffat vid färre
tillfällen.
− Avståndet mellan olika platser
krymps.
− Något som kan antas ha inträffat på
flera platser framställs som om det
har inträffat på färre platser.

Några analyser (eller integrerade nätverk) representeras grafiskt (som i figur
3 – kängurublenden). Dessa representationer är ögonblicksbilder av den
dynamiska process som blending är.
While this static way of illustrating aspects of conceptual integration is convenient for us, such a diagram is really just a snapshot of an imaginative and
complicated process that can involve deactivating previous connections,
reframing previous spaces, and other actions. (Fauconnier & Turner 2002:46)

Det är svårt att grafiskt illustrera ett integrerat nätverk på ett sätt som varken
är otillbörligt förenklat eller alltför komplext. Det är också viktigt att komma
ihåg att dessa grafiska representationer främst är illustrationer och inte
analyser i sig. I de fall jag har valt att illustrera nätverket grafiskt har jag
bedömt att den grafiska representationen i något avseende gör analysen
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tydligare och åskådligare, men för det mesta har jag inte bedömt att en
grafisk representation tillför diskussionen om genericitet något väsentligt,
varför de förekommer sparsamt i min framställning.
Som redan framgått av figur 3 utesluter jag den generiska rymden i de
grafiska representationerna. Det är om inte allmänt vedertaget i alla fall
mycket vanligt i blendlitteraturen att göra så. Lundmark (2005) diskuterar
huruvida detta är ett tecken på att den generiska rymden tas för given, anses
mindre relevant eller om det är ett sätt att undvika den (eventuellt) problematiska (abstrakta) statusen hos den generiska rymden (2005:34–35). Jag
tar inte ställning till detta utan utesluter helt enkelt den generiska rymden i
mina grafiska representationer på grund av att den (lite förvirrande) inte
tillför diskussionen om generiska nominalfraser något.
Slutligen har jag funnit det relevant att urskilja ursprungsrymders och
referenters olika status i blenden. I beskrivningen av kängurublenden (se
figur 3) talade jag om fokuserad ursprungsrymd. En ursprungsrymd är
fokuserad när såväl dess referenter som egenskaper/omständigheter projiceras till blendrymden, vilket till exempel kan innebära att en ursprungsrymd utgör utgångspunkten i blendrymden (som i kängurublenden). Jag
kommer också att tala om ursprungsrymd med fokuserad referent när en av
ursprungsrymdernas referent/-er är fokuserade i blenden men inte egenskaperna/omständigheterna (vilka inte ens behöver vara projicerade till
blendrymden). Just dessa distinktioner återfinns inte i blendlitteraturen, utan
baserar sig på sådant som jag har iakttagit och funnit relevant för diskussionen om genericitet.

4.5 Kort resumé av Naturfilm
Det tv-program i vilket skildringen av makakerna ingår inleds med tre korta
sekvenser där filmen Strandsatta apor annonseras och en specifik icke
namngiven ö i Indiska oceanen och de makakapor som lever där idag
fokuseras. 118 Det framställs som en gåta att det finns apor på denna och
liknande öar. Som illustration av programmets tema (artspridning) hänvisas
till smörbulten – en fisk som spridit sig från Svarta havet till Östersjön. Den
kvinnliga reportern visar också upp ett dött exemplar av denna art i bild.
Själva filmen börjar sedan med en beskrivning av den långsvansade
makakens ursprung för mer än 500 000 år sedan i den tropiska regnskogen.
Vi får veta att makakerna i forntiden levde och utvecklades där under gynnsamma förhållanden. Något som anges som särskilt betydelsefullt för den
kommande utvecklingen var att de tidigt började variera sin föda, vilket
gjorde att de inte behövde lägga ner så mycket tid på att leta efter mat och
därmed hann utveckla andra förmågor.
118

Se transkriptionen i bilaga 3.
133

En beskrivning ges sedan av förhållandena och hierarkin inom makakflocken, och vi presenteras för några olika medlemmar. En av dessa antas ha
haft en viktig roll för spridningen av arten – den unga hannen som bröt mot
flockens regler genom att försöka para sig. Det beskrivs hur han stöttes ut ur
flocken och var tvungen att ge sig av, vilket i filmen framställs som startpunkten för artens spridning. Den unga hannen träffade på grupper av honor
och det bildades nya flockar. Flockarna växte, vilket orsakade konflikter som
ledde till nya uppbrott, och arten spreds så småningom till nya områden med
floder. Genom de förmågor som makakerna hade utvecklat lyckades arten
leva väl vid vattnet trots ogynnsamma förhållanden.
Att en ung hanne lärde sig att simma, och fick andra apor att följa efter,
beskrivs också som en mycket avgörande händelse i artens utveckling.
Anpassningen till ett liv vid vatten möjliggjorde den vidare spridningen
längs floderna till havet.
Därefter beskrivs hur makakerna vid havet gjorde nya erfarenheter, bland
annat av tidvattnet. Anpassningen verkar återigen ha gått smidigt, och vi är
framme vid den tredje vändpunkten i artens utveckling – makakerna lärde
sig att fånga och äta krabbor. Det framställs som att arten fram till denna tid i
utvecklingen heter långsvansad makak och därefter byter namn till krabbmakak.
Slutligen skildras spridningen till öar. Kraftiga oväder sägs ha underminerat marken längs strandkanterna och både träd och makaker hamnade i
vattnet. En del makaker som lyckades klamra sig fast vid flottar av bråte flöt
i land på öar. Detta sägs ha skett för ungefär 18 000 år sedan.
Efter filmen om makakerna intervjuas Malin Werner, som är marinbiolog,
om hur spridning av vattenlevande arter kan gå till, och om de konsekvenser
som kan bli följden.

4.6 Komprimerade konceptualiseringar i en
evolutionär berättelse
Tre övergripande konceptualiseringar är framträdande i berättelsen om
makakerna i det aktuella avsnittet av Naturfilm. För det första framställs
artens utveckling genomgående som om det istället handlade om individers
utveckling – fylogenes skildras som ontogenes. För det andra skildrar man
referenter i olika evolutionära tidsperioder som om de var desamma – olika
språkliga konstruktioner bidrar till att det uppstår till synes koreferens
mellan nominalfraser som i egentlig mening inte är koreferenta. Slutligen är
berättartextens koppling till det som händer i bild påtaglig – mer eller
mindre, och på olika sätt, verkar filmen handla om de djur vi ser i bild. I det
följande behandlas både specifika och mer generella blender och komprimeringar som kan föras till dessa övergripande konceptualiseringar.
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4.6.1 Till synes ontogenes
De övergripande konceptualiseringarna är dock inte helt från varandra avgränsade fenomen. Det som tas upp under rubrikerna Till synes samma djur
och Till synes djuren i bild kan ofta också ses som till synes ontogenes. Till
synes ontogenes är på så sätt ofta överordnad de två andra konceptualiseringarna. För att inte försöka säga allting samtidigt, och för att man får syn
på lite andra saker när man koncentrerar sig på delaspekterna, har jag ändå
valt att dela upp analysen i tre huvudavsnitt (4.6.1, 4.6.2 och 4.6.3)

4.6.1.1 Berättelseapan
Första gången man i filmen Strandsatta apor refererar till arten Macaca
fascicularis görs det med nominalfrasen vår makak. 119
(100) Strandsatta apor låter som en saga och ändå är den sann. En berättelse
som sträcker sig över flera hundratusen år. För att ta det från början går
vi tillbaka mer än 500 000 år. Vi är i hjärtat av den djupaste regnskogen.
På den tiden täckte djungeln nästan hela Sydostasien. Homo erectus, vår
förfader, var sällsynt och höll sig för det mesta för sig själv, men den
stora rikedomen i skogen med blommor och frukter hade lockat till sig en
stor variation av djur: fåglar, pollinerande insekter och alla som i sin tur
levde av att äta dom. Det är här i skogen som vår makak tar sina första
steg för att utveckla dom egenskaper som senare gör honom till en fantastisk erövrare, men för tillfället är han fortfarande en långsvansad makak.
Och han har redan en mycket speciell position i skogen. [rad 38–53]

Possessivattributet vår i vår makak, de efterföljande anaforiska pronomenen
honom och han och det tydligt individrelaterade predikatet ”tar sina första
steg” gör att konceptualiseringen som byggs upp snarast är ’makakindividen
som vi ska berätta om i den här filmen’. Eftersom makak är ett släkte med
cirka 16 ingående arter (Nationalencyklopedin) är en taxonomisk tolkning av
nominalfrasen vår makak teoretiskt möjlig (≈ ’nämligen den långsvansade
makaken/krabbmakaken (till skillnad från andra makakarter)’). Ingenstans i
texten, varken före eller efter denna nominalfras, nämns dock andra
makakarter. Inte heller talas det om makaker som överkategori (inkluderande
olika arter). En taxonomisk tolkning är således långsökt och knappast
avsedd. 120 Den predikativa obestämda singulara nominalfrasen en lång119

De nominalfraser som fokuseras i analysen är här och i det följande kursiverade. För
tydlighetens skull är ibland även andra språkliga uttryck som är relevanta i analysen kursiverade. Hänvisningen till radnummer gäller transkriptionen av programmet i bilaga 3.
120
I filmen framställs det som om artens ursprungliga benämning är långsvansad makak och
att arten byter namn till krabbmakak när krabbor börjar ingå i makakernas föda (se rad 338–
339). Det framgår inte exakt när i utvecklingen detta sker, men det sker före ankomsten till
öar, vilken antas ha ägt rum för 18 000 år sedan. Vi måste således sluta oss till att namnbytet
åtminstone delvis är en konstruktion. Beteckningarna långsvansad makak (”long-tailed macaque”) och krabbmakak (”crab-eating macaque”) verkar användas ganska synonymt idag. I en
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svansad makak i utsagan ”[...] men för tillfället är han fortfarande en långsvansad makak” signalerar också tydligt att vi har att göra med en specifik
individ. 121 Att man samtidigt zoomar in en makakindivid i bild (ätandes ägg
ur ett fågelbo) förstärker denna tolkning.
Men naturligtvis är inte vår makak någon verklig specifik makakindivid.
Filmen handlar om artens utveckling och spridning. Makakindividen i (100)
är en konstruerad apa – en fiktiv gestalt som får representera arten Macaca
fascicularis i den här filmen – en ”berättelseapa” snarast. Olika typer av
individualiserande attribut förekommer genom hela filmen på liknande sätt
(dvs. när det inte kan vara fråga om entydig specifik referens till en verklig
individ) – förutom vår makak omtalas till exempel den här lilla akrobaten,
denna underliga apa och den ensamma makaken.
Liksom i exemplet med kängurublenden (se avsnitt 4.1.4) kan vi
konstatera att analogin mellan olika medlemmar av arten (här Macaca
fascicularis) komprimeras till unikhet. Och även här har vi en fokuserad
ursprungsrymd. Den innehåller dels den referent som är fokuserad i blendrymden, dels egenskaper som projiceras till blendrymden – det vill säga en
apindivid som tar sina första steg i djungeln för 500 000 år sedan. Nätverket
är representerat i figur 4. Medlemmar av arten under evolutionens gång som
smälts samman med den fokuserade ursprungsrymdens apindivid samsas här
i en rymd (ursprungsrymd 2), men denna rymd hade kunnat delas upp i en
mängd olika rymder representerande olika utvecklingsstadier. Framställningen i exempel (100) lyfter framför allt fram de medlemmar av arten som
levde i regnskogen för 500 000 år sedan, de som deltog i erövrandet av nya
miljöer och de som så småningom började fånga och äta krabbor. I den blend
som är resultatet av komprimering av analogi och disananlogi (mellan artens
medlemmar i olika utvecklingsskeden) till unikhet och förändring tar en
långsvansad makakhanne (den vi ser i bild ätandes ägg) sina första steg i den
tropiska regnskogen, för att senare under sin livstid utvecklas till en erövrare
och förvandlas till en krabbmakak. Att makaken förflyttar sig från regnskogen och utvecklar ”erövraregenskaper” under sin livstid är emergent
struktur som uppstår i och med blenden.
Väldigt sällan kan man med säkerhet avgöra om en nominalfras är
generisk eller icke-generisk endast med den utsaga som den ingår i som
kontext. Vi kan dock uppleva att tolkningen tydligt drar åt det ena eller andra
hållet även då vi bara har tillgång till en (alltför) snäv kontext. Men det finns
grader av tydlig dragning åt den ena eller andra tolkningen, och i sekvensen i

vetenskaplig artikel från 1974 (som redogör för en studie av krabbmakaker på en ö i Mikronesien) kommenteras att båda beteckningar är vanliga och att krabbmakak refererar till kustpopulationer (av vilka en del har rapporterats äta krabbor) (Poirier & Smith 1974).
121
Även denna nominalfras (en långsvansad makak) har en potentiell taxonomisk tolkning
(≈ ’en typ av långsvansad makak’). Eftersom inga underarter nämns i programmet betraktar
jag den endast som teoretiskt möjlig och sannolikt inte avsedd.
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Fokuserad ursprungsrymd 1

Ursprungsrymd 2

T1

T2

EN NYFÖDD
LÅNGSVANSAD
MAKAK

MEDLEMMAR
AV ARTEN LÅNGSVANSAD MAKAK/
KRABBMAKAK

– tar sina första
steg

– har varierande
egenskaper

– för 500 000 år
sedan

– under evolutionens
gång

– i Sydostasiens
djungel

– på olika platser
VÅR (BERÄTTELSE-)
MAKAK
– tar avsiktligt sina
första steg (som
långsvansad makak)
– i djungeln
– beger sig ut på resa
– utvecklas till en
erövrare och krabbmakak
– under sin livstid
TB

Blendrymd

Figur 4. Berättelseapans blend

(100) ovan ser vi ett exempel på när nominalfraser i en snäv kontext drar så
entydigt åt en icke-generisk tolkning att det utan tillgång till den faktiska
helhetskontexten skulle vara mycket svårt att föreställa sig referenten som
generisk. Om man endast beaktar sekvensen i (100) från ”Det är här i skogen
som [...]” ter sig nominalfraserna vår makak och de efterföljande honom och
han på grund av form men framför allt på grund av karaktäristiken i form av
det obestämda singulara predikativet en långsvansad makak näst intill
oförenliga med en generisk tolkning. Med en vidare kontext identifierar man
dock detta som en som om-konceptualisering, och slutsatsen blir istället
ofrånkomligen att de nämnda nominalfraserna är generiska.
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4.6.1.2 Den unge hannen stöts ut ur flocken
I filmen Strandsatta apor framställs arten Macaca fascicularis ofta, liksom i
exempel (100) ovan, som en individ (den konstruerade berättelseapan).
Denna individ tillskrivs dessutom oftast både kön och ålder – det är påtagligt
att det är en (nästan alltid ung) makakhanne som har drivit utvecklingen och
spridningen av arten framåt, som har erövrat nya miljöer. Denna konceptualisering syns bland annat i pronomenförekomsten i berättartexten; även när
singulara anaforiska pronomen refererande till apor inte har korrelat refererande till en explicit hanne har de maskulin form (dvs. han(s)/honom) i 24
fall av 28 (4 förekomster av pronomenet den, och ingen förekomst av
hon/henne(s)). 122
En ung hanne har alltså huvudrollen i de sekvenser som skildrar händelser
som kom att bli avgörande för att utvecklingen blev som den blev för
makakerna. Den första av dessa utvecklingsavgörande händelser är uppbrottet från artens ursprungliga miljö. Den tematiska tiden i (101) är således
för hundratusentals år sedan och den tematiska platsen är den tropiska
regnskogen.
(101) Deras breda diet, smidighet, komplexa beteende, dominanta hannar och
klaner av honor, tillsammans gör det att makakerna är redo att ta det
första steget för att kolonisera ny mark. Men för att allt ska falla på plats
så att den långsvansade makaken ska lämna den djupa skogen behövs en
till karaktär: den unga hannen som ännu inte har nått vuxen ålder och
som inte har tillgång till honor. I hans ålder och med hans sexuella drift
är det svårt att hålla alla förbud. Trots reglerna och faran provar han sin
lycka. Alla honorna i klanen som tillhör den utsatta honan vänder sig
omedelbart mot den unga hannen. Dom jagar iväg honom och han flyr
upp i toppen av ett träd, långt bort från flocken. Förgäves försöker han
försonas med honorna som attackerar honom. Med stöd av den dominanta hannen omringar dom trädet och sakta klättrar dom uppför stammen. Slagsmålet är brutalt. Den unga hannen är skadad. Nu behandlas
han som en fredlös och det finns inte längre någon plats för honom i
flocken. Han måste ge sig av och han försvinner in i skogen. Nu börjar
den långa resan. [rad 130–153]

Den detaljerade skildringen av händelseförloppet, inklusive den bildsekvens
som är kopplad till berättartexten, gör det svårt att värja sig mot konceptualiseringen att det är fråga om en specifik ung hannes förehavanden i en
specifik flock vid ett specifikt tillfälle: alla honorna vänder sig mot den unga
hannen och de gör det omedelbart, hannen flyr dessutom upp i toppen av
ett träd och honorna klättrar sakta uppför stammen. Dessutom blir hannen
ifråga skadad. Det framställs som om förutsättningen och startpunkten för
artens spridning utgjordes av att en enda mycket specifik ung forntida hanne
122

Det totala antalet pronomen som refererar till makaker i filmen är 145 (67 han(s)/honom,
1 henne, 4 den och 73 de/dom/deras).
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utan tillgång till honor, som vid ett specifikt tillfälle i historien ändå prövade
sin lycka, blev ivägjagad ur den flock han tillhörde.
I och med uttrycket en till karaktär signalerar man dock det fiktiva i
skildringen. Detta i kombination med introducerandet av hannen i bestämd
form (den unga hannen som ännu inte har nått vuxen ålder och som inte har
tillgång till honor) ger oss indikationer om att förloppet inte ska uppfattas
bokstavligt. En ensam hanne kan naturligtvis inte, genom att ge sig iväg från
sin flock, på egen hand ha orsakat artens spridning – han måste åtminstone
ha hittat sällskap i form av honor dit han begav sig. Detta bekräftas också
ganska snart i filmen. I sekvensen i (102), som följer direkt på den i (101),
kan man ana en oro för att framställningen kanske leder tittaren fel och
sekvensen i (102) kan ses som ett försök att förtydliga och ställa till rätta.
Här nämns att den unga hannen mycket riktigt träffar på grupper av honor i
skogen efter flykten. Att det inte heller bara var en ung hanne som lämnade
sin flock indikeras i formuleringen ”Några klaner av honor bryter upp från
flocken och bildar nya flockar med nya unga hannar”.
(102) Överraskande nog är det våldsamheter och konflikter som blir startskottet
för den långsvansade makakens erövring av nya miljöer. Det är orsaken
till att han blir den stora erövraren i skogen. Den unga hannen är faktiskt
inte ensam i skogen. Han kommer att stöta på grupper av honor som
förflyttar sig. Med tiden blir apflockarna större och det skapar allt fler
konflikter. Några klaner av honor bryter upp från flocken och bildar nya
flockar med nya unga hannar. Vid varje delning sprids den långsvansade
makaken allt längre bort. Sakta men säkert lägger dom under sig nya
territorier. När dom sprider sig i skogen kommer dom självklart fram till
floder. Och här öppnar sig en ny värld. [rad 153–166]

Framställningen i (101) måste alltså ses som en blend som i och med
sekvensen i (102) packas upp (eller dekomprimeras) så att tittaren kan sluta
sig till att det måste ha rört sig om flera unga hannar som blev uteslutna ur
sin flock. Blenden i (101) framställer alltså en typsekvens, som uppenbarligen har upprepats ett antal gånger i olika tider, på olika platser. Men
framställningen i (102) är faktiskt fortfarande komprimerad. Parallellt med
berättartexten i (101) ser vi i bild en scen utspelas som kan beskrivas precis
så – en grupp apor är inbegripna i till synes precis det skildrade dramat.
Bildsättningen indikerar att även dagens unga makakhannar drabbas av
samma öde som forntida när de prövar sin lycka. Detta bekräftas också på
Smittskyddsinstitutets webbplats där det sägs att krabbmakakhannar ”utvandrar vid könsmognad (vid 3–4 års ålder) medan honor stannar kvar i
gruppen”. 123 De unga makakhannarna har således med stor sannolikhet alltid
lämnat den flock de föds i när de blir könsmogna, för att ansluta sig till en
123

Den art Smittskyddsinstitutet använder i sina djurförsök på apor är just den långsvansade
makaken/krabbmakaken.
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annan flock. 124 Denna företeelse är rent av så allmänt förekommande i
djurvärlden att det finns en term för den inom utvecklingsläran – nämligen
(manlig) exogami. 125
De flesta primater tillämpar manlig exogami, vilket betyder att unga hannar
vid könsmognaden flyttar till en annan grupp medan de unga honorna stannar
i barndomsflocken. (Gräslund 2001:240–241)

I filmen komprimeras således analogirelationen mellan unga makakhannar
genom historien, och en eller några unika hannar får representera artens alla
unga hannar som levt någon gång någonstans. Eftersom filmens förklaring
till starten på artens spridning inte blir mycket till förklaring när man förstår
det generella i att unga hannar lämnar den flock de föds i, har vi också att
göra med komprimering av orsak–verkan. Utstötningen ur flocken är eventuellt en nödvändig, men inte en tillräcklig förutsättning för artens spridning.
Det krävs dock expertkunskaper för att veta vilket orsakssamband som
komprimeras – vad den egentliga orsaken till att makakerna lämnade den
ursprungliga miljön var. En normalkunnig tv-tittare kan således inte packa
upp denna blend, och det är knappast heller meningen (se vidare diskussionen i avsnitt 4.7).
Skildrandet av fylogenes som ontogenes i filmen Strandsatta apor
innebär ofta även antropomorfisering. Särskilt märks detta när referenterna
tillskrivs intentionalitet. Intentionalitet är en av de cirka femton så kallade
vitala relationer som Fauconnier & Turner (2002) tar upp som vanligt
förekommande vid blending. Förutom just intention ryms inom denna term
sådant som vilja, önska, tro, rädsla och minne (det vill säga olika mentala
tillstånd och förmågor). I filmen överdrivs genomgående referenternas
medvetenhet om och påverkan på utvecklandet av egenskaper och förmågor.
Ett exempel är den finala infinitivfrasen i exempel (100) där vår makak har
erövringen som mål redan när han ”tar sina första steg för att utveckla dom
egenskaper som senare gör honom till en fantastisk erövrare”. Makaken
framställs också hela tiden medvetet välja de under evolutionens gång
skiftande levnadsmiljöerna.
(103) Odräglig och grälsjuk, den långsvansade makaken är besluten att stanna
kvar som härskare och regera över sitt område: den vackra tropiska
124

Även en del honor bryter upp från barndomsflocken enligt framställningen i exempel
(102).
125
Det är i många fall uppenbart att dagens apor i bild beter sig precis som de forntida banbrytarna sägs ha gjort, men det är knappast meningen att vi ska tolka utsagorna som gällande
makaker universellt över alla tider. Det skulle vara att bryta det kontrakt som upprättas med
tittaren i och med användandet av levande apor för att illustrera artens evolutionära utveckling. Med andra ord är det inte tänkt att vi ska packa upp blenden så långt. Men att de nutida
aporna beter sig precis som sina förfäder blir ibland ett problem för bilden av – och en del av
förklaringarna till – de evolutionära förloppen som ges i filmen (se vidare diskussionen i
avsnitt 4.7).
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skogen. Det är här i hjärtat av skogen som deras framtida erövring förbereds. Under den långa färd som varat i hundratusentals år har den långsvansade makaken utvecklat alla dom egenskaper som förvandlar honom
till just en erövrare. [rad 80–88]
(104) Plötsligt lämnar han djungeln och föredrar numera allt glesare skog. Det
är här som dom verkligen kommer att trivas. [rad 245–247]

Och när makaken hamnar i prekära situationer tänker han igenom vilka olika
alternativ att handla som finns.
(105) Mörkret hindrar apan och den är rädd för den starka strömmen. Den
vågar inte ta sig till stranden för där finns det krokodiler. Den ensamma
makaken föredrar att stanna. Han följer med sin naturliga flotte som tar
honom ut till havs. [rad 391–395]

Evolutionära drivkrafter framställs filmen igenom som intentionella. Detta är
dock inte utmärkande för just denna skildring – att intention mer eller
mindre tvivelaktigt tillskrivs djur är snarare regel än undantag i den populärvetenskapliga genren. En specifik aspekt av att den evolutionära utvecklingen beskrivs som intentionellt driven i makakfilmen är att sådana processer som man kan anta har att göra med mutation och selektion skildras
som inlärning.

4.6.1.3 Den unge hannen lär sig att simma
I filmen skildras som sagt tre händelser som avgörande för makakernas
utveckling. Den första har vi redan beaktat: den unge hannens utstötning ur
flocken eller uppbrottet från makakernas ursprungliga miljö i regnskogen.
De två andra avgörande händelserna framställs vara dels att makakerna lärde
sig att simma, dels att de lärde sig att fånga och äta krabbor. Dessa båda
händelser skildras, liksom uppbrottet från ursprungsmiljön, som specifika
händelser utlösta av en specifik pionjärindivid.
I sekvensen i (106) har vi förflyttats till tiden och platsen då makakerna
började simma. Sekvensen inleds med en beskrivning i tempus perfekt av
den rådande situationen på en strand – ett konventionellt sätt att inleda en
skildring av ett specifikt händelseförlopp.126

126

Denna sekvens föregås av ett avbrott i filmen där bilden tonas och blir mörk en liten stund.
Precis före detta avbrott har en scen utspelat sig där en ung hanne också efter en del tvekan
börjar simma (enligt berättartexten över en tjugo meter bred flod). Om denna unga hanne
säger man att ”han blev en av de första aporna under evolutionens gång som lärde sig att
simma” och att ”han tog ännu ett steg framåt för dom långsvansade makakerna”. Hur denna
unga hanne förhåller sig till den unga hannen i sekvensen efter avbrottet går inte att förstå, det
är en inkonsekvens i berättelsen (som det är långt ifrån säkert att man lägger märke till som
tv-tittare). Som jag nämnde i inledningen till avsnitt 4.3 kan det hända att avbrott av den här
typen (det förekommer ytterligare fyra i filmen) är reklamavbrott i det franska originalet, och
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(106) På flodkanten har en ung hanne flyttat sig en bit bort från dom vuxna
som avlusar varandra. Han utnyttjar tiden till att leka i närheten av
vattenbrynet. Kanske är han både förbryllad och uppmuntrad av dom
äldres erfarenheter. Han blir den som möjliggör ännu en erövring för
makakerna. Sakta slinker han ner under vattnet. Ögonen är öppna och
han håller andan. Han upptäcker en ny värld. Kommer han att uppmuntra
andra unga apor som leker i närheten att följa efter? För tillfället pågår
leken alldeles intill vattenbrynet eller i grenarna ovanför. Den unga hannen hoppar i igen. Han stannar en stund under vattnet. Hans ögon är
öppna och ibland släpper han ut luftbubblor till ytan. Den lätthet som han
simmar och håller andan med under vattnet visar på en medfödd förmåga
hos den långsvansade makaken, men vår unga apa är den första som har
provat på. Han verkar nästan förvånad över sin förmåga. Han ger sig
tillbaka till dom andra aporna på stranden och försöker få dom att följa
med honom genom att öppna munnen och höja på ögonbrynen. Snart
provar även dom mest tveksamma och vattnet blir nu deras nya lekplats.
Tusen eller tiotusen år, ingen vet hur lång tid det tog för den första apan
att lära sig att simma. Men från och med då följde alla unga apor snabbt
efter. Dom fick smak för vattnet och har sen dess aldrig lämnat det. Tack
vare makaken som lärde sig att simma har dom unga aporna nu anpassat
sin diet i träden till vattnet. [rad 199–228]

Det specifika förstärks av detaljer som att den unge hannen har ”flyttat sig
en bit bort från dom vuxna som avlusar varandra”. Med nödvändighet
måste en enskild apa ha råkat bli den första i makakernas historia att simma.
Att det inte är den individ vi ser i bild är uppenbart – en nutida apas lek får
illustrera vad som kanske föregick den första apans första simtur. Att den
individ som var först med att simma skulle ha haft någon avgörande
inverkan på den fortsatta utvecklingen och att alla unga medlemmar av arten
skulle ha härmat denna första individs simmande är dock föga troligt – men
det är så det framställs i sekvensen i (106): ”Han blir den som möjliggör
ännu en erövring för makakerna. [...] från och med då följde alla unga apor
snabbt efter”.
I utsagan ”Tusen eller tiotusen år, ingen vet hur lång tid det tog för den
första apan att lära sig att simma” borde den första apan syfta på den första
faktiskt simmande apindividen (av arten långsvansad makak) i den
evolutionära historien. Jämför den alternativa formuleringen ”[...] ingen vet
hur lång tid det tog för makaken/makakerna att lära sig simma”. Samtidigt är
det uppenbart att denne pionjär inte bara är en specifik forntida apindivid –
det tog ju honom tusentals år att lära sig att simma. Prepositionen för
förutsätter att referenten till nominalfrasen upplever/existerar under hela
tidsförloppet. Jämför den alternativa formuleringen ”Tusen eller tiotusen år,
ingen vet hur lång tid det tog innan den första apan lärde sig att simma”.
Med subjunktionen innan och underordning finns inte kravet att samma
inkonsekvensen skulle delvis kunna förklaras av att den sekvens som föregår avbrottet är en
puff om vad som ska komma efter pausen.
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referent upplever hela förloppet – tidsförloppet kan starta långt före referentens födelse.
Nominalfrasen den första apan och prepositionen för i exempel (106) gör
alltså referenten till både en partikulär och en generisk makak, en logiskt
oförenlig sammansmältning som dock inte utgör något problem för blendteorin. Blendteorin hjälper oss att få syn på den här typen av samtidig eller
simultan referens, som inte kan antas alldeles ovanligt förekommande men
som inte har uppmärksammats i tidigare forskning om genericitet. Att vi som
läsare upplever några problem med den här typen av simultan referens är
inte sannolikt. Det är nog först vid närläsning man ens reflekterar över den
(se vidare diskussionen i avsnitt 4.7).
Simultaniteten är särskilt tydlig också i sista meningen i samma sekvens
(106) när det refereras till samma blendapa med nominalfrasen makaken som
lärde sig att simma. Relativsatsen måste här rimligtvis tolkas restriktivt och
således också individspecifikt, med följden att det verkar som om bara en
enda individ lärde sig (själv?) att simma. De övriga medlemmarna av arten
måste i så fall förutsättas ha härmat denne individ (eller ha blivit upplärda?).
Naturligtvis kan man anta att vissa individer var lite modigare än andra och i
någon mån föregick fegare individer, men ingen enskild makak kan
rimligtvis ha haft någon avgörande inverkan på denna utveckling – särskilt
som simförmågan är en medfödd förmåga hos makakerna, som alltså inte
behöver läras in.
En del av den konceptualisering som byggs upp i textsekvensen i (106)
kan ses representerad i nätverket i figur 5. 127 I blendrymden tränade en
(mycket långlivad) makakhanne tusen eller tiotusen år inför sin första simtur.
Till slut (fortfarande ung dock!) kunde han simma. Artens fortsatta
utveckling var helt avhängig hans bedrift, och alla unga makaker härmade
denna individs simmande (vid hans första simtillfälle). Denna konstruerade
pionjärapa är en sammansmältning av den första faktiska makaken i
historien som simmade och medlemmar av arten under de tusen eller tiotusen åren före denna första simtur, åtminstone tillhörande den spridningsgren som nådde fram till floder. Denna första apa som simmade är fokuserad
i blendrymden, dock inte den medfödda förmågan. Sekvensens inledning i
tempus perfekt och den efterföljande beskrivningen av händelseförloppet i
presens gör också att apan i bild är väldigt påträngande. 128 Bildapan (i ursprungsrymd 3) representerar pionjärapan (i ursprungsrymd 2). Såsom nätverket representeras i figur 5 blir relationen mellan referenterna i ursprungsrymd 1 och 2 en del–helhetsrelation, men man hade också kunnat tänka sig
en representation med ett oändligt antal rymder innehållande medlemmarna
127

Denna representation är också förenklad på så sätt att projiceringen av referenter och olika
egenskaper/omständigheter till blendrymden inte hålls åtskilda med olika linjer. Projiceringen
framgår implicit av de olika rymdernas formulering.
128
När tempus i slutet av sekvensen växlar till preteritum hamnar dock den nutida apan något
ur fokus.
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av arten under den aktuella tiden, vilket istället skulle leda till en analogirelation mellan medlemmarna. För resonemanget här spelar det dock ingen
roll vilken av dessa analyser man väljer.
Ursprungsrymd 1

MEDLEMMAR
AV ARTEN
(levde vid vatten?)
under de tusen
eller tiotusen åren
före det att den
första makaken
simmade

Ursprungsrymd 2
med fokuserad referent

EN (UNG?)
MAKAK
blev först med att
simma p.g.a. sin
medfödda förmåga

Ursprungsrymd 3

EN UNG
MAKAK I BILD
leker i vattenbrynet

PIONJÄRMAKAKEN
lär sig att simma efter
tusen eller tiotusen år
(av träning?), vilket
var helt avgörande
för de övriga medlemmarnas möjlighet att
tillägna sig simkonsten

Blendrymd

Figur 5. Den simmande apans blend

I mitten av sekvensen i (106) uppges faktiskt att simförmågan är medfödd:
”Den lätthet som han simmar och håller andan med under vattnet visar på en
medfödd förmåga hos den långsvansade makaken, men vår unga apa är den
första som har provat på”. Men hela den evolutionära poängen med
medfödda förmågor är ju att de inte behöver läras in. Tv-tittaren möter alltså
dubbla budskap: förmågan är dels medfödd och ”upptäckt”, dels inlärd. Att
det framhålls att förmågan är medfödd beror säkert på att förmågan uppenbart är medfödd för dagens krabbmakaker. Frågan är sedan när förmågan är
medfödd, och frågan är hur utsagan om tusentals år av inlärning ska tolkas.
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En tolkning är att makakerna burit med sig förmågan redan från början, från
innan de lämnade regnskogen. Det är dock evolutionärt inte särskilt troligt.
Varför skulle en sådan anpassning selekteras fram inne i djungeln och ha
genetisk framgång? Aporna i regnskogen har ingen fördel av simförmågan.
Istället måste man rimligen se det som en anpassning för de populationer
som, sedan en tid, levde vid vatten. Möjligen ska man tolka tidsangivelsen
just som en spekulation kring hur lång tid av levande nära vatten som krävs
innan en sådan anpassning selekteras fram.
Ovan nämnda utsaga om simförmågan som medfödd är den enda i sitt
slag. I övrigt beskrivs makakernas förmåga att simma upprepade gånger som
inlärd. Ett orsakssamband giltigt för en arts utveckling (mutation, selektion)
byts då mot (eller komprimeras till) ett orsakssamband som är giltigt för
individers utveckling (inlärning). Ett ytterligare exempel på detta ser vi i att
man med den aktuella berättarstrukturen föredrar att tolka artens beteende
som en inlärd anpassning – makakerna har hamnat vid flodstränderna och
därför lärt sig att ta vara på det som finns där.
(107) När den långsvansade makaken har upptäckt floden måste den lära sig att
leva med den. [166–168]

Det är dock fullt möjligt att den evolutionära drivkraften snarare har varit
den motsatta: de har sökt sig till flodstränderna, för där har de lätt att få tag
på mat. Skildringen av makakernas utveckling och spridning lämnar mycket
öppet eller motsägelsefullt vad gäller de evolutionära förloppen, och för att
kunna packa upp en del av blenderna behövs att man gör ganska avancerade
evolutionära inferenser.

4.6.1.4 (Den unge) hannen lär sig att fånga och äta krabbor
I exempel (108) nedan skildras den tredje vändpunkten i makakernas historia
– nämligen hur de tillägnade sig förmågan att fånga och äta krabbor.
Skildringen är i stora stycken parallell med den i (106) om siminlärningen.
Även här framställs det som om den stora händelsen/vändpunkten möjliggjordes av en enda makak: den som kommer att förändra allt för dom långsvansade makakerna som nått ut på stranden. Man får intrycket att om inte
denna individ vid ett särskilt tillfälle hade upptäckt den stora mängden
krabbor som fanns några dussintals meter bort från där han befann sig hade
krabbmakaker idag inte kunnat fånga och äta krabbor. I tillägnandet av
förmågan att fånga och äta krabbor finns det rimligen ett faktiskt inslag av
inlärning, men den avgörande betydelsen av en enda individs förehavanden
”existerar” bara i den blend som materialiseras i textsekvensen i (108).
(108) För att överleva och vara framgångsrik i den här miljön som är så annorlunda från tidigare erfarenheter måste den långsvansade makaken ännu
en gång visa sin fantastiska anpassningsförmåga. En stor händelse är på
gång, en ny vändpunkt som kommer att förvandla den långsvansade
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makaken till den krabbätande makaken. Makakerna letar efter mat vid
vattenhålen. Det är en noggrann undersökning, men för tillfället är den
resultatlös. Inte långt därifrån finns det strandkrabbor. Med framklorna
samlar dom in sand eller gyttja som dom för till munnen. Krabborna sorterar ut det ätbara från sanden innan dom spottar ut det som inte går att
äta. Den filtrerade sanden spottas ut som små bollar som finns utspridda
på hela stranden. Hålen krabborna gräver fungerar även som skydd. Efter
många observationer lär sig makakerna att känna igen spåren som
krabborna lämnar efter sig. Deras teknik i att fånga krabbor är knappast
fulländad. Dom försöker få fram dom genom att gräva i sanden. Dom
försöker om och om igen. Men det enda dom lyckas med är en serie
misslyckanden. Men bara några dussintals meter längre bort på stranden
som bara är exponerad vid lågvatten finns det massor med krabbor, ett
överflöd som är alldeles för värdefullt för att ignorera. Det behövs bara
att en makak upptäcker dom. Han är den som kommer att förändra allt
för dom långsvansade makakerna som nått ut på stranden. Genom att
försöka om och om igen blir makakerna allt skickligare i att fånga
krabborna på stranden. Han stannar inte vid första försöket utan uppfinner en helt ny strategi. I färskvattenbäcken intill tvättar han av sanden
från bytet. Det här är som en tvåstegsraket i historien om makakerna.
Först krabbfiske och sen tvätta maten. Makakerna fångar och tvättar tills
dom fullständigt behärskar tekniken. Det tog tusentals år för den första
apan att fånga och äta krabbor, men på en gång fördes kunskapen vidare
till dom unga i flocken som i sin tur förde tekniken vidare till framtida
generationer. [rad 297–338]

I utsagan ”Det tog tusentals år för den första apan att fånga och äta krabbor
[...]” ser vi alltså samma typ av individkomprimering som i exempel (106).
Här är det den individ som råkade bli först i makakernas evolutionära
historia med att fånga och äta krabbor (någonstans, någon gång, för länge
länge sedan) som sammansmälts med en nutida apa som vi ser i bild och
med alla medlemmar av arten som tillhör en viss spridningsgren (under en
tidsperiod i artens utveckling). I blendrymden har vi en extremt långlivad
makakhanne som råkade bli först med att fånga och äta en krabba, en individ
som vi dessutom ser i bild. Växlingen mellan pronomenet han och makakerna i skildrandet av inlärningsprocessen (i den sista tredjedelen av sekvensen) gör dock att konceptualiseringen som byggs upp inte är lika konsekvent
här som i exempel (106). 129
När det sägs att dom unga i flocken ”i sin tur förde tekniken vidare till
framtida generationer” är det fråga om komprimering av en orsakskedja.
Istället för en successiv överföring från en generation till nästa som för över
till ytterligare nästa och så vidare, framställs det som en överföring från en
generation till alla framtida generationer på en och samma gång. Vid
komprimering av en vital relation skiljer Fauconnier & Turner som bekant
129

Blenden blir på så sätt också lättare att få syn på. Fauconnier & Turner påpekar att
inkongruenser underlättar uppackningen av en blend (2002:333).
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mellan komprimering genom skalning och komprimering genom synkopering (se teorigenomgången, avsnitt 4.1.1.1). Det är i praktiken inte alltid
så lätt att avgöra om man har att göra med det ena eller andra typen av
komprimering, men den utelämning av steg i orsakskedjan som vi här ser är
ett tydligt exempel på synkopering. Man fokuserar det första steget i kedjan
och resten verkar gå med automatik. 130
Den evolutionära utveckling som arten Macaca fascicularis genomgår
beskrivs på liknande sätt filmen igenom som plötslig och total. Något utlöser
en viss förändring av en förmåga, ett beteende, matvanor etcetera, och i och
med detta utplånas det gamla beteendet. Ingen variation synes råda, inte ens
under en övergångstid. Detta är exempel på dramaturgiska scenarier som
passar bättre in på individers levnadsförlopp än på gradvisa evolutionära
förändringar, det vill säga fylogenes skildras som ontogenes.
Även i sekvensen som handlar om när makakerna började simma
(exempel (106)) (delvis återgiven i exempel (109) nedan) såg vi exempel på
till synes momentana och absoluta förändringar.
(109) Tusen eller tiotusen år, ingen vet hur lång tid det tog för den första apan
att lära sig att simma. Men från och med då följde alla unga apor snabbt
efter. Dom fick smak för vattnet och har sen dess aldrig lämnat det. Tack
vare makaken som lärde sig att simma har dom unga aporna nu anpassat
sin diet i träden till vattnet. [rad 222–228]

Det evolutionära förloppet efter den första ”upptäckten” av simförmågan
framställs som om samtliga unga makaker lärde sig av pionjärapan. I denna
skildring kom de unga ”härmaporna” heller aldrig upp på land efter att de
lärt sig att simma. De började leva sina liv helt i vattnet från och med då, och
följdriktigt började de också att äta ur vattnet istället för från träden. I själva
verket torde generation efter generation av makaker ha upptäckt att de kan
simma. Att någon specifik individ var den första att upptäcka detta kan som
sagt knappast ha haft någon inverkan på det efterföljande evolutionära
förloppet. Förutom att förändringarna rimligtvis inte bara kan ha gällt de
unga makakerna var det inte heller fråga om några abrupta förändringar.
I den använda källitteraturen har jag funnit uppgifter om att makakerna i
viss mån har lärt sig utnyttja vattnets möjligheter, men de lever mestadels
fortfarande sina liv i träden (Animal Diversity Web). Endast vissa populationer har rapporterats äta krabbor – inte ens alla kust- eller ölevande
makaker med tillgång till krabbor verkar göra det. 131 I huvudsak äter
makaker fortfarande helt klart frukt (96 % av den tid de ägnar åt att äta, äter
130

Liksom i sekvensen om simmandet (exempel (106)) är det de unga aporna som pekas ut
som pionjärer. I den fortsatta kulturella överföringen (som man väl måste betrakta krabbätningstekniken som, den är ju knappast en muterad och selekterad anpassning) lär det väl
annars generellt vara de äldre som lär de yngre.
131
Den population som studerades 1973 på Angaur Island åt till exempel inte krabbor (Poirier
& Smith 1974).
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de frukt, kan man läsa på Animal Diversity Web). Men i filmens blend
framställs alltså större variation och inslag av ny föda bland makakerna som
ett totalt byte av diet för samtliga makaker.
Att man i filmen vid ett flertal tillfällen uttrycker att makaken förvandlas
ingår också i det mönster som har beskrivits ovan. 132
(110) Under den långa färd som varat i hundratusentals år har den långsvansade makaken utvecklat alla dom egenskaper som förvandlar honom
till just en erövrare. [rad 85–88]
(111) En stor händelse är på gång, en ny vändpunkt som kommer att förvandla
den långsvansade makaken till den krabbätande makaken. [rad 301–303]
(112) Denna otroliga resa som förde honom från den inre djungeln till isolerade
öar är också en bra berättelse om evolutionen, eftersom den förvandlade
den långsvansade makaken till en av jordens mest effektiva kolonisatörer. [rad 415–420]

Olika typer av variation − mellan eller inom generationer − framställs filmen
igenom snarare som total förändring av individer. I blendtermer har vi
således ofta att göra med disanalogi mellan generationer eller individer som
komprimeras till förändring hos individer. Successiv, gradvis, partiell
fylogenes blir i framställningen eller blenden momentan, total ontogenes.133
I uttryck som ”[...] flocken blir allt mer komplex” (rad 109) och ”Med
tiden blir apflockarna större och det skapar allt fler konflikter” (rad 159–160)
gör bestämningen allt och komparativformerna mer komplex och större
förvisso att förändringarna framställs som successiva. Men vi har att göra
med komprimering även här, eftersom det i och med formuleringen
impliceras att (en) enskild(a) flock(ar) förändras, fastän det snarare handlar
om sådant som att genomsnittlig storlek och komplexitet varierar mellan
flockar i olika generationer – disanalogi mellan makakflockar under olika
evolutionär tid komprimeras till förändring hos (en) enskild(a) makakflock(ar). Denna typ av komprimering är vanligt förekommande i vårt
språkbruk. Detta gäller även när variationen inte sträcker sig över evolutionär tid och handlar om generiska referenter – Fauconnier illustrerar till
exempel med ”My tax return gets longer every year” (2005:524).

132

Utsagor om att arten långsvansad makak byter namn till krabbmakak förekommer alltså
också. Detta påstådda namnbyte tillsammans med förvandlingskonceptualiseringen leder
snarast tankarna till att det är fråga om en art som utvecklas till en annan art. Inga förändringar som nämns i filmen tyder dock på tillkomsten av en ny art, och jag har inte funnit
stöd för att så skulle vara fallet i andra källor heller. Jag har inte heller funnit några uppgifter
som tyder på att svanslängden har ändrats under artens utveckling. Det finns makakarter med
korta svansar (de flesta) och med långa. De i Naturfilm nutida filmade krabbmakakerna har
påtagligt långa svansar.
133
Även sådant som rimligen innebär variation hos enskilda individer framställs gärna som
total och omedelbar förändring.
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Ofta när förhållanden på artnivå transponeras till förhållanden på individnivå i framställningen blir evolutionära tidsförlopp till individers livstidsförlopp (se även sekvensen om känguruernas utveckling i exempel (96)).
Detta är dock inte konsekvent genomfört i filmen. Explicit uttryckta tidsangivelser som tusen eller tiotusen år respektive tusentals år (i exempel
(106) respektive (108)) stämmer inte med livstidskomprimeringen. Här har
vi emellertid en annan form av komprimering av tid (och rum), i och med att
de utvecklingsavgörande händelserna framställs som unika och således som
om de utspelade sig på en enda plats vid ett enda tillfälle. Samtidigt framgår
av filmens konklusion att spridningen till öar har skett vid olika platser och
tillfällen.
(113) Krabbmakaken erövrade till slut alla miljöer och nådde öarna långt från
fastlandet. Denna händelse har skett vid flera olika tillfällen, från Burma
till Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo och flertalet öar i Filippinerna. [rad 405–409]

Om etableringen på öar i verkligheten inte var en unik händelse torde inte de
tre övriga ovan beskrivna utvecklingsavgörande händelserna heller ha varit
det. Det är rimligt att anta att hela den evolutionära processen och spridningen från regnskogen till flodområden till havet och till öar har skett på
olika platser vid olika tidpunkter. Att utvecklingen var beroende av en unik
ung hanne som lämnade en flock vid ett unikt tillfälle kan vi utesluta – unga
makakhannar lämnar regelmässigt sin flock när de blir könsmogna. Makaker
spreds vidare rimligen så att de hamnade vid vatten på olika platser och
således borde de ha börjat simma ganska parallellt på dessa platser. Detsamma gäller fångandet och ätandet av krabbor. Överfärden till öar skulle
kunna vara orsakad av en jättestorm som nådde stora områden, och makaker
skulle då ganska samtidigt ha kunnat vara ute på drift och hamnat på öar,
men formuleringen ”Den sista stora erövringen är faktiskt ett resultat av ren
tur, en serie av till synes osannolika händelser, men som inträffar då och då
under en tidsperiod på tiotusentals år” (rad 375–378) öppnar för möjligheten
att makaker i verkligheten har kommit vid olika tillfällen (det vill säga vid
olika stormar) även till samma ö.

4.6.1.5 Färden till och livet på ön
Det aktuella avsnittet av Naturfilm inleds som tidigare nämnts med tre introducerande sekvenser till filmen Strandsatta apor. Här presenteras det facit
som sedan ska förklaras historiskt i filmen, nämligen att det idag finns
makakapor som lever sina liv på öar i Indiska oceanen. Den första av dessa
sekvenser (exempel (114)) fungerar som ingress till ”brödtexten” i den andra
sekvensen (exempel (115)). Mellan dessa två sekvenser finns ytterligare en
introduktionssekvens (rad 6–18) där det ”zoomas ut” – man indikerar att det
ska komma att handla om artspridning och illustrerar med en fiskart (smör149

bulten) som är ganska ny i Östersjön. Makakerna nämns också, men i denna
mellanliggande sekvens fokuseras inte en ö utan vi får reda på att ”kvällens
film handlar om apor som har befolkat öde öar i Indiska oceanen”.
Sekvensen i (114) är det allra första som yttras i tv-programmet.
(114) En isolerad ö i Indiska oceanen. Lite fåglar och insekter som förts hit
med vinden. En öde ö. Men det finns fler invånare som inte borde kunnat
tagit sig hit: makakeapor. Gåtans lösning: en resa genom tiden. [rad 1–5]

En ö, vars namn och mer exakta läge förblir okänt, fokuseras i texten, samtidigt som vi ser bilder från en exotisk miljö. Den kommunikativa konventionen att den tematiska tiden sammanfaller med yttrandesituationen så länge
ingen annan tematisk tid har antytts, gör att tempusanvändningen (presens
och perfekt) indikerar att de förhållanden som beskrivs är giltiga för djur
som lever på denna ö idag. 134
Två nominalfraser refererar till djur i exempel (114). På grund av bestämningen lite i lite fåglar och insekter som förts hit med vinden, och att
nominalfrasen fler invånare som inte borde kunnat tagit sig hit: makakeapor
förekommer efter finns, frammanas i båda fallen en specifik indefinit tolkning av dessa nominalfraser. Samtidigt kan de ingalunda uteslutande hävdas
referera till idag levande djur på ön. Propositionen i relativsatsen som förts
hit med vinden är hävdad, men den är inte giltig för (rimligtvis majoriteten
av) de fåglar och insekter som finns på ön ifråga idag – det var deras förfäder
som fördes dit med vinden och därefter fortplantade sig och möjliggjorde för
existensen av fåglar och insekter på ön idag. Relativsatsen som inte borde
kunnat tagit sig hit innehåller vidare en presupposition: invånarna har (trots
allt) tagit sig till ön. Men i själva verket är det inte heller de apor som lever
på ön idag som har tagit sig dit, utan deras anfäder – för ungefär arton tusen
år sedan, får vi reda på i slutet av filmen.
Eftersom relativsatserna i båda dessa nominalfraser alltså snarast gäller de
medlemmar av respektive art som faktiskt anlänt till ön en gång i tiden,
medan huvudordet tillsammans med framförställd bestämning istället gäller
de individer som idag finns på ön, letar man förgäves efter entydiga partikulära referenter i ”verkligheten”. Nominalfraserna verkar referera såväl till
de forntida djur som en gång kom till ön, som till de djur som lever där idag.
Men referensen kan inte hävdas vara flertydig eller vag i konventionell
mening, utan den är snarare simultan även här, dock på ett lite annorlunda
sätt än i de exempel vi har tittat på tidigare (jfr t.ex. med den simmande
apans blend (avsnitt 4.6.1.3)).

134

Hjälpverbet i relativsatsen som förts hit med vinden är visserligen inte utsatt, men eftersom
en tolkning av tempus som pluskvamperfekt kräver en placering i en annan tid än yttrandesituationen medan de facto ett yttrande i presens följer, måste defaulttolkningen här vara att
tempus är perfekt.
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Filmmakarna har konstruerat en blend där fåglar, insekter och makakapor
som idag lever på en ö i Indiska oceanen sammansmälts med de djur som
faktiskt kom till denna ö en gång i tiden. Dessa referenter motsvarar varandra såsom medlemmar av samma art deltagande i den evolutionära utvecklingen. Analogirelationen mellan referenterna (individerna från olika tidsepoker) i ursprungsrymderna komprimeras i blenden till unikhet, det vill
säga det är samma fåglar och insekter respektive makaker som har kommit
till ön och som lever där idag. 135 Djuren i blenden har kommit till ön under
sin livstid, men det egentliga tidsspannet mellan ankomsten och idag är
betydligt längre (för makakerna som sagt cirka 18 000 år). Alltså har vi
också att göra med komprimering av tid. Likaså har vi en komprimering av
orsakssambanden mellan förfäders ankomst och över (åtskilliga) generationers reproduktion, och närvaron av djur på ön idag – i blendrymden
befinner sig djuren idag på ön på grund av att de har tagit sig dit själva,
medan de i själva verket vistas på ön på grund av att deras förfäder tog sig
dit. En grafisk representation av nätverket kan ses i figur 6.
Ursprungsrymdernas referenter kan alltså teoretiskt identifieras i verkligheten – de är specifika fåglar, insekter och apor som har kommit till ön i
fråga i forntiden respektive de specifika djur som lever där idag. Blendrymdens referenter är däremot (tillfälligt) konstruerade (virtuella) djur som
antas både leva på ön idag och tidigare ha kommit dit över havet. Nominalfraserna i exempel (114) refererar simultant till de forntida och de nutida
djuren på ön, eller om man så vill till de konstruerade (virtuella) fåglarna,
insekterna och aporna i blendrymden. På grund av att yttrandesituationen
fungerar som tematisk tid ligger dock fokus mer på de djur som idag lever på
ön. Man kan säga att blenddjuren har mer drag av idag levande djur (som har
kommit till ön) än av forntida djur (som lever där idag). Alla egenskaper hos
de idag levande referenterna i ursprungsrymd 2 projiceras dock inte till
blendrymden (framför allt inte att de är födda på ön), och således har vi,
liksom i den simmande apans blend (figur 5), en ursprungsrymd (2) med
fokuserad referent snarare än, som i berättelseapans blend (figur 4), en
fokuserad ursprungsrymd.
Syntaxen frammanar som jag nämnde en specifik indefinit tolkning av
nominalfraserna i exempel (114), och ursprungsrymderna befolkas av (ett
antal, oklart exakt hur många) specifika individer – i det ena fallet alltså
fåglar, insekter och apor som finns på en ö idag, och i det andra fallet de djur
som tog sig till just denna ö en gång i tiden. Men även om en specifik ö och
specifika medlemmar fokuseras ger sammansmältningen av djur i olika tider

135

De mellanliggande generationerna är naturligtvis på något sätt också inbegripna i denna
sammansmältning, men det är de forntida pionjärerna och dagens ölevande individer som är
de framträdande referenterna i denna blend.
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Ursprungsrymd 1

Ursprungsrymd 2
med fokuserad referent

T1

T2

IDAG LEVANDE
DJUR

FORNTIDA
DJUR

– är födda på

– kom över havet
till

– en ö i Indiska
oceanen

– en ö i Indiska
oceanen

DJUR
– har i ett tidigare
skede av livet
förts/tagit sig till
– och lever idag på
– en ö i Indiska
oceanen
TB

Blendrymd

Figur 6. Ödjurens blend

referensen en tydlig generisk ansats. Det är djurens (särskilt krabbmakakernas) utveckling som skildras.
Även i den tredje introduktionssekvensen fokuseras en specifik ö, och den
blend som framträder i (115) nedan (som inleder sekvensen) är mycket lik
den vi såg i den första introduktionssekvensen (exempel (114)).
(115) En isolerad ö, tjugo mil från land, nånstans mitt i Indiska oceanen. Denna
ö har aldrig tillhört nån kontinent. Fåglarna har bara tillfälligt stannat till
under den långa flytten, och insekter har förts hit med vinden. Det är dom
enda varelserna som koloniserat ön. Bokstavligen en öde ö, men den
döljer en hemlighet. Mot alla odds har även apor slagit sig ner på ön.
Dom är så pass väl anpassade till livet på ön att dom varje dag kommer
ner på stranden för att leta efter mat. Dom kallas för krabbmakaker.
Deras närvaro på ön är en svår gåta. Hur kom dom hit när ön aldrig har
varit en del av en kontinent? Det finns bara en förklaring. Aporna måste
ha färdats över det öppna havet. [rad 19–32]
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Det funderas kring hur närvaron av apor på ön (som idag är ett faktum) har
möjliggjorts. ”Mot alla odds har även apor slagit sig ner på ön” är en
dementi av att ön idag är öde. Att den citerade utsagan är giltig för förhållandena idag indikeras av tempus perfekt tillsammans med efterföljande
presens, men aporna som finns på ön idag har som sagt inte slagit sig ner
där. Konceptualiseringen att det är de nu levande aporna på ön som man
uttalar sig om är dock påträngande – de apor som varje dag kommer ner på
stranden för att leta efter mat och som kallas för krabbmakaker. Vid närmare
eftertanke kan den anpassning som det talas om emellertid inte vara en
anpassning som har drabbat dessa individer – de har inte anpassats såsom
individer, anpassningen som process existerar bara i ett evolutionärt
perspektiv. Och det är väl inte heller närvaron av dessa individer som är en
svår gåta – de är ju födda på ön. När tempus ändras till preteritum i ”Hur
kom dom hit när ön aldrig har varit en del av en kontinent?” fokuseras de
apor som faktiskt en gång i historien kom till denna ö, och detsamma gäller
aporna i sekvensens sista utsaga. Konceptualiseringen bryts ändå inte, det
går fortfarande att koppla referensen till de nu levande aporna på ön.
För vissa av nominalfraserna i exempel (115) verkar det vid närmare
betraktande rimligt att hävda att de refererar till de apor som lever på ön
idag, för andra att de refererar till de apor som etablerade sig på ön en gång i
tiden, och för ytterligare andra verkar generationerna däremellan också
inkluderas och ibland kanske arten ännu mer allmänt. Referensen ter sig
också ibland entydig och ibland flertydig. Men den konceptualisering som
byggs upp i (115) är däremot (till synes) koreferent – det vill säga att det är
samma apor som kom till ön genom att färdas över havet, som slog sig ner
där, och som idag är så anpassade till livet på ön att de kommer ner på
stranden för att leta efter mat, och som kallas för krabbmakaker. Tempusanvändningen – som möjliggör att den tematiska tiden kan tolkas som
konstant (yttrandesituationens) (med undantag för preteritumformen kom) –
och bruket av numeruskongruenta icke artspecifika nominalfrasformer (dom,
deras närvaro, aporna) är viktiga i uppbyggnaden av denna (till synes)
koreferenta konceptualisering. Att det är samma apindivider som hoppar
omkring i bild medan berättartexten i (115) uttalas är också en faktor som
inte ska underskattas.
Den uppbyggda konceptualiseringen gör alltså inte skillnad på de olika
typerna av referens, den tar inte hänsyn till att den faktiska referensen varierar. Istället konstrueras alla dessa referenser som om de gällde samma
entiteter.
De konstruerade aporna i exempel (115) är resultatet av en sammansmältning eller komprimering, i första hand av idag levande apor på den
isolerade ön och de apor som en gång kom till ön, men i och med att det
talas om anpassning lyfts de generationer som har levt däremellan också
fram.
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4.6.2 Till synes samma djur
Exempel (115) kan också användas som illustration av den andra mycket
tydliga och övergripande konceptualiseringen i Naturfilm – nämligen att
framställningen ofta är sådan att de olika nominalfraserna till synes syftar på
samma referent genom texten. Denna konceptualisering förekommer naturligtvis ofta tillsammans med konceptualiseringen fylogenes som ontogenes.
Vi har redan sett flera exempel där vi verkar följa samma referent(er) genom
en sekvens. Men det är ändå fråga om fenomen som kan skiljas åt, och i det
följande ligger fokus på hur den övergripande konceptualiseringen ”till synes
samma djur” byggs upp genom olika komprimeringar och hur den tar sig
språkligt uttryck i berättartexten.

4.6.2.1 Makaker på resa
Artens utveckling och spridning beskrivs filmen igenom som en resa (se
exempel (116)–(118)).
(116) Varifrån kommer denna underliga apa, och hur klarade den av att ta sig
över vattnet? Det är den historien vi ska berätta, en resa som började för
ungefär 500 000 år sen, innan apan tog steget över vattnet. [rad 32–36]
(117) Han måste ge sig av och han försvinner in i skogen. Nu börjar den långa
resan. [rad 151–153]
(118) Dom har nu erövrat alla miljöer, från den djupaste djungeln till stränderna vid Indiska oceanen. Dom har nått så långt det går, slutet på den
långa resan [...] [rad 365–367]

Även om faktisk förflyttning naturligtvis har förekommit under makakernas
utveckling är denna beskrivning metaforisk. En resa innebär i dess konkreta
betydelse att resenärerna är desamma i slutet som i början av resan. Den
konventionella konceptualiseringen av resor är inte som ”stafetter”, särskilt
inte som stafetter där en generation fortsätter den resa som en tidigare
generation har påbörjat. Även synonyma uttryck som färd, formuleringar
som att en levnadsmiljö lämnas och uppgifter om var ”uppehåll på vägen”
görs förekommer frekvent i makakfilmen, och bidrar till samma som omkonceptualisering (se exempel (119)–(123)).
(119) Under den långa färd som varat i hundratusentals år har den långsvansade makaken utvecklat alla dom egenskaper som förvandlar honom
till just en erövrare. [rad 85–88]
(120) Plötsligt lämnar han djungeln och föredrar numera allt glesare skog. [rad
245–246]
(121) Han lämnade skogen, vandrade längs floderna och anpassade sig till livet
vid havet. [rad 412–414]
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(122) Makakerna har nu bosatt sig på flodstränderna. [rad 233–234]
(123) Dom bosatte sig vid havet. [rad 339–340]

Med blendtermer komprimeras analogin mellan artens medlemmar tillhörande olika generationer och olika miljöer i och med denna framställning,
och i blendrymden finner vi en eller flera unika (fiktiva) individer som varit
med på hela ”resan” (och som gör vissa uppehåll längs vägen). I och med
denna komprimering av artens medlemmar skapas till synes koreferens – en
illusion av att makaker i olika tider och på olika platser är samma individer.
Den entitet som konstrueras på det här sättet är en virtuell generisk entitet
som konceptualiseras som samma individ: den långsvansade makaken, eller
ibland en kollektiv entitet som konceptualiseras som samma samling
individer: de långsvansade makakerna.
Den 500 000 år långa ”resan” går från den tropiska regnskogen till öar i
Indiska oceanen. I de introducerande sekvenserna före själva filmen ger man
en bild av växt- och djurlivet idag på öar i Indiska oceanen, och det sägs att
filmen ska handla om apor som har kommit dit. Filmen tar sedan sin
utgångspunkt i artens ursprung för 500 000 år sedan i den tropiska regnskogen, och berättelsen utvecklar sig därefter kronologiskt och längs en
antagen spridningsväg som går just till öar i Indiska oceanen. Det framställs
alltså i filmen snarast som om erövringen av nya miljöer har skett genom att
makakerna som samlat kollektiv har förflyttat sig från punkt a till punkt b,
sedan vidare till punkt c och så vidare, och som om krabbmakakens naturliga
miljö idag är begränsad till öar i Indiska oceanen.
Eftersom nästan hela Sydostasien för 500 000 år sedan bestod av djungel,
är den tropiska regnskogen dock en mycket vag uppgift vad gäller ”resans”
början eller spridningens startpunkt. Vi får inte veta om arten spreds från ett
mer begränsat område eller från ett flertal olika områden i denna enorma
regnskog. 136 I filmens slutminuter avslöjas att makakerna idag är ganska vitt
spridda och att man även finner dem i Stilla havet (på Borneo och Filippinerna) (se exempel (124) tidigare återgivet som (113)).
(124) Krabbmakaken erövrade till slut alla miljöer och nådde öarna långt från
fastlandet. Denna händelse har skett vid flera olika tillfällen, från Burma
till Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo och flertalet öar i Filippinerna. [rad 405–409]

Även om det är oklart vad det är för händelse som har inträffat ”vid flera
olika tillfällen” (färden över havet eller hela spridningsförloppet), har det
rimligtvis funnits många apor genom historien som inte har bytt boplats, som

136

Inte heller i de andra angivna källorna (se avsnitt 4.4) finns mer detaljerade antaganden om
den långsvansade makakens ursprung.
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levt hela sitt liv i ett område, och även många som har förflyttat sig längs
spridningsvägar som inte har lett fram till öar.137
Filmens framställning av artens spridning och utveckling som en resa
med en tydlig startpunkt, rutt och slutdestination är således uttryck för en
blend som är en förenkling av verkligheten genom att endast vissa delar av
verkligheten belyses – vissa medlemmar av arten (de som har bytt boplats)
och vissa platser (längs en spridningsväg). 138 I filmen gav sig makakerna av
från den tropiska regnskogen, bosatte sig först vid flodstränderna, sedan vid
havet, och tog sig till sist över till öarna i Indiska oceanen. Ingen verkar ha
lämnats kvar på vägen, än mindre fortlevt och utvecklats där. De makaker
som levde hela sitt liv i en miljö eller som förflyttade sig längs en annan
spridningsväg än den som ledde till öar i Indiska oceanen ingår inte i
konceptualiseringen.
Samma typ av förenkling av verkligheten kommer till uttryck i filmens
titel: Strandsatta apor. Denna beteckning fokuserar ”resans slutdestination”
och i sin mest bokstavliga tolkning belyser den bara vissa medlemmar av
arten, antagligen en ganska liten skara, alla döda sedan länge. Bokstavligt
strandsatta kan ju bara de apor vara som vid ett (okänt) antal tillfällen i
historien har tagit sig över vattnet till öar och blivit kvar där. De apor som är
födda på öar kan inte sägas vara egentligt strandsatta, de vet ju inte av någon
annan miljö, än mindre de fastlandslevande medlemmarna av arten som
aldrig har satt sin fot på någon ö. Men eftersom spridningen till öar anses
(eller i alla fall i det här sammanhanget framställs) som utmärkande för arten
som sådan, kan beteckningen användas mycket vidare än så, nämligen just
för hela arten.
Beteckningen strandsatta apor etableras tillfälligt i denna text som
benämning av arten långsvansad makak/krabbmakak (även bestämd singular
respektive plural form den strandsatta apan respektive dom strandsatta
aporna förekommer). Liknande beteckningar för hela arter som endast
bokstavligt är giltiga för en delmängd av artens medlemmar är vanligt förekommande i vårt språkbruk, såväl mer eller mindre tillfälligt och lokalt
etablerade beteckningar som konventionella artbeteckningar. 139
137

Enligt Nationalencyklopedin lever krabbmakaken idag ”i strandskogar, i träskområden och
vid flodstränder i Sydöstasien”, och Poirier & Smith anger att krabbmakakerna ”range
throughout Southeast Asia. From the northern border of India they range into Burma,
Thailand, Vietnam, Cambodia, Malaysia, the island state of Singapore, and the Philippine and
Indonesian archipelago” (1974:258).
138
I en (men bara en) sekvens talas det om spridningen av arten i termer av just spridning (rad
164–166). Spridning implicerar dock inte heller med nödvändighet att det som sprids blir i
någon mån kvar i utgångspositionen.
139
Mängder av namn på fågelarter är till exempel egentligt giltiga för endast han- eller honmedlemmarna av arten, till exempel: löv-, gran-, grön-, trädgårds- och ärtsångare, sånglärka,
rapp-, sump-, rör- och sothöna, brushane, morkulla, roskarl, svartvit flugsnappare, koltrast
och så vidare. Dessa artbeteckningar innehåller alltså led som beskriver egenskaper som
endast ett av könen har (bara hannarna sjunger, endast hannen hos den svartvita flugsnapparen
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Något som kanske inte direkt är ett uttryck för, men som åtminstone
bidrar till, som om-konceptualiseringen att artens spridning och utveckling
är en resa från a till ö, är det myckna bruket av platsbenämningar i bestämd
singular form (se t.ex. sekvensen i (125)).
(125) När den långsvansade makaken har upptäckt floden måste den lära sig att
leva med den. Överallt längs med floden har skogen skadats av dom
återkommande översvämningarna. Miljön är relativt fattig och träden
mindre än dom som växer mitt inne i den tropiska skogen. Men åren i
skogen har hjälpt den långsvansade makaken att utveckla alla dom
talanger som behövs för att erövra flodbankerna. Lätthet, smidighet och
öppen för all sorts mat: vapen som endast makaken har bland aporna i
området. [rad 166–176]

Makakernas ”resa” tenderar att gå från skogen, via floden, över havet, till ön.
Nominalfraserna dom djupa skogarna och allt glesare skog är de enda två
undantagen från den annars dominerande bestämda singulara förekomsten av
fraser med lemmat skog. Det finns 25 förekomster av skogen(s) och regnskogen i berättartexten. Nominalfraser innehållande lemmat flod är i 10 fall
av 18 singulara. Samtliga nominalfraser innehållande lemmat hav är i
bestämd singular form och fokuseringen på en ö i introduktionssekvenserna
(exempel (114) och (115)), vilken man verkar återkoppla till i slutet av berättelsen (se exempel (126)), understödjer också rese-konceptualiseringen. 140
(126) Det är arton tusen år före vår tid, mitt under den senaste istiden. Havsytan är lägre än i dag och ön ligger närmare. Det är troligen under denna
period som krabbmakaken genomförde sin resa. [rad 397–400]

Även andra platsbeteckningar tenderar att förekomma i bestämd singular
form. Stranden är till exempel vanligt förekommande (13 av totalt 16 förekomster av lemmat strand är i bestämd singular form). Se också förekomsten
av området i exempel (125) ovan. De olika platsbeteckningarna har helt klart
olika generisk potential, det vill säga vi har lättare att föreställa oss en kontext med en generisk referent benämnd skogen respektive havet än till
exempel floden (även om detta antagligen är kulturspecifikt). Och stranden
kan ju till exempel fungera som implicit bestämdhet visavi floden och havet.
Eftersom de mer ”potentiellt generiska” beteckningarna ingår i ett mer
generellt mönster bidrar dock även dessa till den komprimerade konceptualiseringen.
är svart och vit (honan är brun och vit), och endast koltrasthannen är svart (honan är brun),
eller också innehåller de enköniga kategoribeteckningar som efterled (-kulla, -karl, -hane,
-höna).
140
Bestämd singular av skogen och havet kan visserligen hävdas användas så konventionellt
för generisk referens att man kan ifrågasätta i vilken mån användningen har med resekonceptualiseringen att göra. Dessa referenter introduceras också i bestämd singular form i
filmen. Men användningen ingår ändå i ett mönster av mycken upprepning av bestämd singular form som förstärker karaktären av en virtuell resa.
157

Det är som sagt konventionaliserat att uttrycka fylogenes som ontogenes.
Företeelsen att skildra artspridning som en resa har jag här fört till
konceptualiseringen ”till synes samma djur”, men den kunde nog lika gärna
ha behandlats under rubriken Till synes ontogenes. Detta sätt att uttrycka sig
är också mycket konventionaliserat i vårt språkbruk – i så hög grad att det
kan vara svårt att undvika denna typ av komprimering. Vi har sett hur
metaforiska uttryck och bestämd singular form på platsbeteckningar bidrar
till koreferensskapande och mer specifikt till konceptualiseringen artspridning som en resa. När vi går vidare och tittar på flera språkliga strukturer
som understödjer till synes koreferens blir det kanske ännu tydligare hur
mycket av den komprimering som kommer till uttryck i Strandsatta apor
som tillhör ett konventionaliserat språkbruk.

4.6.2.2 Koreferensskapande uttryck
Användningen av bestämda nominalfraser, särskilt icke artspecifika beteckningar, är naturligtvis nödvändig i uppbyggnaden av konceptualiseringen
”till synes samma djur” i berättartexten (se till exempel sekvensen i (127)).
(127) Under dom hundratusentals år som denna berättelse sträcker sig över har
floderna fungerat som naturliga vägar för makakerna. Och genom att
följa flodens sträckning kommer dom till slut fram till havet. Vid kusten
upptäcker aporna en mycket mer öppen miljö än dom tidigare har upplevt. Sanden, det salta vattnet, vågorna vid stranden, allt är nytt för dom.
Dom ställs mot ett fenomen som dom aldrig tidigare har mött: tidvattnet.
[rad 256–265]

Behrens (2005) påpekar att man i princip kan välja mellan två olika strategier när man producerar en generisk text. Man kan antingen välja att anpassa
sig till textstrukturen, vilket innebär användning av numeruskongruenta
bestämda nominalfraser vid referens till textens generiska tema, eller så kan
man formulera sig mer universellt (som Behrens uttrycker det) och i högre
utsträckning utnyttja möjligheten att använda obestämda nominalfrasformer i
benämnandet av arten/klassen (2005:321).
Även om det förvisso i mycket större utsträckning är möjligt att använda
obestämda nominalfraser refererande till temat i en text som handlar om en
art eller klass än i en text där temat är en eller flera partikulära individer,
finns det textuella konventioner (även giltiga för generiska texter) som gör
valmöjligheten i praktiken ganska begränsad. Även om artspecifika obestämda respektive bestämda nominalfraser i enskilda textpositioner ganska
ofta verkar utbytbara producerar vi en ganska konstig text om vi använder
för få bestämda nominalfraser när vi refererar till den art eller klass som
texten handlar om. Särskilt svårt är det att formulera sig mer universellt när
vi beskriver någon typ av händelseförlopp eller process involverande en
referent, och således är antagligen också en hög andel kongruenta referenser
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i bestämd form att vänta i den typ av text som berättartexten till Strandsatta
apor utgör (evolutionär narrativ). Till synes koreferens skapas alltså regelmässigt i vårt språkbruk av bestämda nominalfraser som inte är strikt
koreferenta med sitt korrelat. Tillsammans med andra individualiserande och
koreferensskapande strukturer i filmen Strandsatta apor drar användningen
av bestämda nominalfraser dock åt samma håll, och bidrar på så sätt till
konceptualiseringen ”till synes samma djur”.
En koreferent konceptualisering åstadkoms, som i exempel (127) ovan,
särskilt med hjälp av numeruskongruenta pronomen. 141 Även lexikala bestämda nominalfraser refererande till texttemat, som är kongruenta vad
gäller numerus med närmast föregående benämning, bidrar till denna typ av
som om-konceptualisering. 142 Allra starkast kan dock den till synes koreferenta konceptualiseringen antas vara vid elliptiska konstruktioner där subjektet utelämnas – så kallad nollanafor (”zero anaphora”) (se exempel (128)).
(128) Han lämnade skogen, Ø vandrade längs floderna och Ø anpassade sig till
livet vid havet [rad 412–414]

Till de koreferensskapande språkliga strukturerna hör också användningen
av tidsadverbial. Genomgående i filmen Strandsatta apor kopplas en eller
flera referenter vid ett skede i historien med hjälp av tidsadverbial till till
synes samma referenter vid ett annat skede i historien (se till exempel (129)–
(132)).
(129) Varifrån kommer denna underliga apa, och hur klarade den av att ta sig
över vattnet? Det är den historien vi ska berätta, en resa som började för
ungefär 500 000 år sen, innan apan tog steget över vattnet. Då var apan
fortfarande nöjd med sin naturliga miljö, den tropiska regnskogen. [rad
32–37]
(130) Det är här i skogen som vår makak tar sina första steg för att utveckla
dom egenskaper som senare gör honom till en fantastisk erövrare, men
för tillfället är han fortfarande en långsvansad makak. Och han har redan
en mycket speciell position i skogen. [rad 49–53]
141

I berättartexten till Strandsatta apor finns också 10 pronomen (av totalt 145) som inte är
kongruenta med korrelatet vad gäller numerus: sju dom, två deras och ett han. Det är alltså
vanligare med inkongruenta plurala pronomen. Då vi har att göra med en komprimerad
konceptualisering innehållande en partikulär individ kan således dessa pronomen ”avslöja”
blenden.
142
Detta gäller såväl artspecifika som icke artspecifika fraser i berättartexten till Strandsatta
apor (t.ex. krabbmakakerna resp. aporna). Icke artspecifika eller hyperonyma nominalfraser
(makaken, aporna osv.) används lika mycket som artbetecknande nominalfraser (den långsvansade makaken, krabbmakakerna osv.), vilket delvis kan förklaras av att det i filmen inte
antas finnas en och samma artbeteckning som gäller arten i alla tider (se not 120 på s. 135–
136). Att det helt saknas förekomster av lemmat djur i berättartexten stärker iakttagelsen som
gjordes i den första delundersökningen, nämligen att alternativa hyperonymer (som former av
apa och makak) tenderar att ersätta djur-förekomster.
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(131) Vid kusten upptäcker aporna en mycket mer öppen miljö än dom tidigare
har upplevt. Sanden, det salta vattnet, vågorna vid stranden, allt är nytt
för dom. Dom ställs mot ett fenomen som dom aldrig tidigare har mött:
tidvattnet. [rad 261–265]
(132) För att överleva och vara framgångsrik i den här miljön som är så annorlunda från tidigare erfarenheter måste den långsvansade makaken ännu
en gång visa sin fantastiska anpassningsförmåga. [rad 297–301]

Den komprimering som åstadkoms genom användningen av tidsadverbial är
naturligtvis i många fall oundviklig, men många av tidsadverbialen är fokuserande, det vill säga i jämförelsen mellan tiden för satsens aktion och en
tidigare eller senare aktions tid signaleras att satsens aktion är anmärkningsvärt tidig eller sen (SAG 3:541–549) (se t.ex. användningen av fortfarande och redan i exempel (129)–(130) ovan). Användningen av fokuserande tidsadverbial är sällan oundviklig, och dessa adverbial förstärker
således enhetligheten i referensen – konceptualiseringen att det är samma
referenter som deltar vid olika tider.
I Strandsatta apor finns flera exempel på tidsadverbial som ganska
omotiverat kopplar ihop skildringar av olika till synes specifika situationer
(involverande till synes specifika individer), även när de olika specifika
situationerna är tänkta att utspela sig i olika evolutionära tidsperioder.
Sekvensen i (133) utgör slutet på skildringen av den för makakernas utveckling avgörande händelsen då en makak för första gången i historien lyckades
fånga och äta en krabba (se även exempel (108)).
(133) Makakerna fångar och tvättar tills dom fullständigt behärskar tekniken.
Det tog tusentals år för den första apan att fånga och äta krabbor, men på
en gång fördes kunskapen vidare till dom unga i flocken som i sin tur
förde tekniken vidare till framtida generationer. Så den långsvansade
makaken kan till slut byta namn till krabbmakaken. Dom bosatte sig vid
havet. [rad 333–340]

I bild ser vi samtidigt makaker tvättandes krabbor. I den efterföljande
framställningen av händelseförloppet involverande pytonormen i exempel
(134), vilket är en tematiskt ny sekvens, kopplas de apor som hanterar ormen
(genom tidsadverbialet fortfarande) till de apor som var med vid genombrottet vad gäller krabbfångandet.
(134) Pytonormen är en gammal fiende till makaken, och den har följt med
under färden från dom djupa skogarna till stranden vid havet. Han känner
makakerna väl och vet hur man kan fånga unga apor när dom sover i
träden. Ormen närmar sig aporna längs bäcken där makakerna fortfarande tvättar sina krabbor. Honorna känner på sig att nåt farligt är på
gång, men dom vet inte vad det är. Här i det öppna kan inte pytonormen
överraska flocken. Makakerna får direkt syn på ormen och deras reaktion
är oväntad. Det finns gott om tid till att fly, men i stället drar dom fördel
av den öppna platsen och dom omringar ormen som inte längre kan
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överraska dom. Med en blandning av nyfikenhet och rädsla släpper
krabbmakakerna inte blicken från rovdjuret, och hela tiden håller dom ett
säkert avstånd till ormen. Alla samlas runt honom. Den dominanta
hannen får nu en annan roll. Han verkar mer beskyddande och säger till
en unge som är alltför närgången. Pytonormen inser att han inte har läget
under kontroll och drar sig tillbaka in i en trädstam. Nu vet makakerna
var ormen gömmer sig och dom kan slappna av och gå därifrån. Hannen
dröjer sig kvar, tar sig en sista titt och går tillbaka till skogen där han kan
överblicka stranden. Det verkar som om ingenting kan hota krabbmakaken på stranden. [rad 340–364]

För att användningen av adverbialet fortfarande ska bli begripligt måste man
anta att de apor som var med då den allra första makaken kom på hur man
fångar och äter krabbor är samma apor som hanterar ormen i situationen som
beskrivs i exempel (134). Det är dock svårt att motivera varför de skulle vara
det. De apor som däremot är desamma är de apor i bild som ”spelar upp”
dessa båda scener – det är snarare dessa ”teaterapor” som ”fortfarande
tvättar sina krabbor”.
Utsagan ”Den dominanta hannen får nu en annan roll” längre ner i
textavsnittet (exempel (134)) innebär en jämförelse med andra typer av
situationer som har skildrats tidigare i filmen och som utspelar sig åtskilliga
generationer tidigare (se till exempel rad 58–60 och 284–289), i vilka den
dominanta hannen har skildrats som egoistisk och hänsynslös. Oberoende av
om man analyserar referenten i dessa tidigare skildringar som en partikulär
eller en generisk dominant hanne, kan den dominanta hannen i pytonormssekvensen alltså inte vara en entydigt partikulär hanne.

4.6.3 Till synes djuren i bild
Naturligtvis skapas också genomgående till synes koreferens när bildsättningen hålls kvar på samma individer fastän berättelsen mer eller mindre
tydligt fortsätter på ett sätt som gör det logiskt tvingande att det är nya
referenter som åsyftas i texten. Vi ska i detta avsnitt titta på aspekter av
samspelet mellan det som uttrycks i texten och det som samtidigt visas i bild
i Naturfilm, och hur detta är relevant för diskussionen om genericitet.
De apor som vi ser i bild i programmet är med nödvändighet nutida apor.
Kanske är det hela tiden apor som lever på den specifika ön, fokuserad i den
första och tredje introduktionssekvensen, som filmas (se exempel (114) och
(115)). 143 I introduktionssekvenserna finns det i alla fall goda skäl att anta en
viss överensstämmelse mellan de referenter som förekommer i berättartexten
och de som förekommer i bild. I själva filmen har vi däremot att göra med en

143

Det framgår inte i det aktuella avsnittet av Naturfilm var inspelningarna av makakerna är
gjorda.
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ständigt oundviklig sammansmältning av de idag levande apor som filmas
och deras forntida artfränder. 144
Den sammansmältning som bara följer av valet att låta levande apor
illustrera artens evolutionära utveckling är förvisso trivial. Vi ska dock i det
följande se exempel på hur olika sammansmältningar som inkluderar ”bildaporna” åstadkommer en otydlighet i referensen som aktualiserar frågan om
gränsdragningen mellan en generisk och en icke-generisk nominalfras.
Det går inte att helt utesluta att någon nominalfras i filmen Strandsatta
apor någon gång faktiskt är tänkt att referera endast till de specifika nutida
apindivider som visas i bild, men eftersom filmen är väldigt konsekvent i sin
kronologiska (och geografiska) struktur blir en sådan tolkning aldrig den
defaultmässiga. Filmen skildrar makakerna från den ursprungliga tiden i
regnskogen (för mer än 500 000 år sedan) till den tid då makaker hamnade
på öar i Indiska oceanen (för cirka 18 000 år sedan). Det förekommer
generiska utsagor som kan tolkas som inkluderande även dagens makaker,
men det saknas tydliga brott i strukturen i form av hänvisningar till endast de
specifika nutida aporna i bild, eller till nutida makaker i allmänhet för den
delen.
I exempel (135) nedan verkar i förstone den demonstrativa nominalfrasen
i utsagan ”det här är en dominant hanne” vara en entydigt deiktisk referens
till hannen i bild (ätandes ägg).
(135) Under tusentals år utvecklades makaken i skogen och lärde sig att utnyttja alla sina talanger, men ibland lite väl klumpigt. Det råder en strikt
hierarki inom den långsvansade makakens samhälle. Det här är en dominant hanne. Han möter inget motstånd när han tar hand om fågelboet och
stjäl dom sista äggen. Under trädet väntar dom lägre rankade medlemmarna som får nöja sig med dom rester som faller ner till marken. Vid
den här tidpunkten har den långsvansade makaken trädkronorna för sig
själv. Han trivs här eftersom han är den minsta och lättaste av alla
aparter i området. Och han kan hoppa i stort sett utan begränsningar från
träd till träd utan att dom svagaste grenarna bryts. Han provar alla sina
trix och njuter av sin lätta kropps möjligheter. Och han tänjer på balanskonstens gränser. Den här lilla akrobaten kan nå frukter som inga andra
apor kan komma åt eftersom dom alla är tyngre än honom. [rad 54–72]

Eftersom den tematiska tiden och platsen i detta skede av texten är för cirka
500 000 år sedan i den tropiska regnskogen, måste det dock vara fråga om
144

De ”skådespelande” aporna och forntida medlemmar av samma art sammansmälts mer
eller mindre beroende på hur direkt kopplingen mellan berättartexten och bildsättningen är.
När referensen till exempel förekommer i sammanfattande kommentarer om evolutionshistorien är kopplingen till aporna i bild ganska indirekt, medan referenterna sammansmälts
betydligt mer i sekvenser där utvecklingsberättelsen stannar upp och man istället skildrar
makakernas beteende i en viss situation, samtidigt som förloppet illustreras detaljerat (i realtid) i bild. Som mest sammansmälta kan de nutida ”teateraporna” och forntida individer anses
vara när referensen är deiktisk fastän den tematiska tiden är någon gång i forntiden, som i
utsagan ”Den här honan bär fortfarande på sin unge” (rad 290).
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referens till en sammansmält apindivid som till hälften är individen i bild
och till hälften en (föreställd) forntida dominant hanne. Det händelseförlopp
som skildras efter den deiktiska referensen (dvs. fram till ”Vid den här tidpunkten”) verkar beskriva en specifik om än konstruerad hannes handlande
och samspel med några andra medlemmar av den flock han tillhör. Textens
beskrivning ligger väldigt nära det som samtidigt utspelas i bild, och dessutom bidrar bestämd form på fågelboet och detaljerade uppgifter som dom
sista äggen till att förloppet verkar specifikt (uppspelat av nutida makaker
representerande forntida makaker).
Händelseförloppet ramas dock in av utsagor som inte är lika direkt
kopplade till det som visas i bild: ”Det råder en strikt hierarki inom den
långsvansade makakens samhälle” och ”Vid den här tidpunkten har den
långsvansade makaken trädkronorna för sig själv” – utsagor som torde vara
avsedda att tolkas som allmängiltiga för den långsvansade makaken (vid den
tid i historien som är den tematiska tiden). 145 Att skildringen av den dominanta hannens och de lägre rankade medlemmarnas beteende bara skulle ha
till syfte att visa på några föreställda forntida individers förehavanden verkar
väl egentligen inte särskilt troligt – en till synes specifik skildring kan här
antas vara avsedd att förmedla något som är giltigt för de flesta dominanta
hannar och lägre rankade medlemmar inblandade i liknande situationer
(åtminstone under den period i utvecklingen som det hela utspelas i).
I filmen förekommer några sekvenser som på liknande sätt verkar
kommentera en plötsligt uppkommen situation som tydligt utspelar sig
samtidigt i bild. Sekvenserna inleds med utsagor i tempus perfekt (”En
flygekorre har landat i trädet brevid” (rad 74–75), ”En död sibetkatt har förts
medströms och spolats upp på stranden” (rad 236–237) – ett konventionellt
sätt att inleda en skildring av ett specifikt händelseförlopp. Ändå verkar det
rimligt att den beskrivning (i tempus presens), som följer på de inledande
utsagorna, och som handlar om hur makakerna hanterar den aktuella
situationen, finns med just på grund av att det är så makaker i allmänhet
agerar i den typen av situation (från forntiden fram till idag).
Att vi inte sällan uttrycker oss som om vi avser partikulära entiteter i syfte
att säga något mer allmängiltigt om arten/klassen är förvisso i sig intressant
för hur vi tänker och uttrycker oss om arter och klasser. 146 Vad jag vill
uppmärksamma här är dock i första hand att den här typen av framställning
aktualiserar frågan om gränsdragningen mellan en generisk och en ickegenerisk nominalfras. Vi tvingas att fundera över på vilka grunder det egentligen är rimligt att bedöma en nominalfras som generisk eller icke-generisk.

145

Det vill säga för 500 000 år sedan, när alla medlemmar av arten fortfarande levde i den
tropiska regnskogen.
146
Och även tvärtom – att vi kan uttrycka oss i allmänna ordalag fast vårt egentliga syfte är att
uttala oss om en partikulär entitet.
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Efter utsagan ”Vid den här tidpunkten har den långsvansade makaken
trädkronorna för sig själv” (i exempel (135)) jämförs referenten (omnämnd
med pronomenet han) med andra aparter i området, och en generisk läsning
är på så sätt svårundviklig. Ju längre vi kommer i sekvensen desto mindre
rimligt förefaller det dock vara att hävda att den specifika individ vi ser
hoppa omkring i bild (en nutida makak föreställande en forntida) inte alls är
inblandad i referensen – särskilt vad gäller nominalfrasen den här lilla
akrobaten. Denna nominalfras kan förvisso tolkas anaforiskt – syftande på
arten långsvansad makak ”vid den här tidpunkten”. Men nominalfrasen har
en mycket tydlig deiktisk potential. I blendtermer är den här lilla akrobaten
uttryck för en sammansmältning av främst en forntida apa, en nutida apa i
bild och medlemmar av arten ”vid den här tidpunkten” i utvecklingen. Den
nutida apan i bild representerar den specifika forntida som i sin tur står i ett
del–helhetsförhållande till medlemmarna av arten vid den aktuella tiden. I
blenden komprimeras representation till unikhet och den specifika forntida
(han)makaken i bild är arten vid denna tidpunkt. Det ter sig rimligt att
betrakta referensen hos den här lilla akrobaten som samtidigt generisk och
specifik (inte flertydig eller vag i konventionell bemärkelse).
Alla referenser som görs med pronomenet han i (135) kan inte heller
självklart kategoriseras som antingen generiska eller specifika. På ett sätt
glider referensen från mer generisk till mer specifik i andra halvan av
sekvensen, beroende på att utsagorna först handlar om vad referenten kan
till vad han gör (i bild).
En liknande typ av sammansmältning och glidning i referensen ser vi i
sekvensen som skildrar makakernas hanterande av en pytonorm (exempel
(134) (upprepat i (136) nedan). Även om en orm kommer simmande i bild
samtidigt som sekvensen inleds gör introducerandet av pytonormen i bestämd singular samt innehållet i den första meningen en generisk läsning
prefererad – ingen pytonormsindivid kan ha följt med under makakernas
”färd” från skogarna till havet, eftersom denna har tagit hundratusentals år
och involverat ett otal generationer makaker.
(136) Pytonormen är en gammal fiende till makaken, och den har följt med
under färden från dom djupa skogarna till stranden vid havet. Han känner
makakerna väl och vet hur man kan fånga unga apor när dom sover i
träden. Ormen närmar sig aporna längs bäcken där makakerna fortfarande tvättar sina krabbor. Honorna känner på sig att nåt farligt är på
gång, men dom vet inte vad det är. Här i det öppna kan inte pytonormen
överraska flocken. Makakerna får direkt syn på ormen och deras reaktion
är oväntad. Det finns gott om tid till att fly, men i stället drar dom fördel
av den öppna platsen och dom omringar ormen som inte längre kan överraska dom. Med en blandning av nyfikenhet och rädsla släpper krabbmakakerna inte blicken från rovdjuret, och hela tiden håller dom ett
säkert avstånd till ormen. Alla samlas runt honom. Den dominanta
hannen får nu en annan roll. Han verkar mer beskyddande och säger till
en unge som är alltför närgången. Pytonormen inser att han inte har läget
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under kontroll och drar sig tillbaka in i en trädstam. Nu vet makakerna
var ormen gömmer sig och dom kan slappna av och gå därifrån. Hannen
dröjer sig kvar, tar sig en sista titt och går tillbaka till skogen där han kan
överblicka stranden. Det verkar som om ingenting kan hota krabbmakaken på stranden. [rad 340–364]

Den andra meningen kan också läsas som ett uttalande om pytonormar i
allmänhet och deras kunskap (vid den tematiska tiden) om apor och hur man
fångar dem. Från och med tredje meningen: ”Ormen närmar sig aporna [...]”,
beskriver man dock onekligen det som utspelar sig i bild, nämligen en
pytonorms försök att fånga en apa och en makakgrupps hanterande av denna
situation. Sekvensen i (136) är ändå inte en skildring som i de två första
meningarna handlar om två arter (pytonormen och krabbmakaken) för att i
tredje meningen övergå till att entydigt handla om en specifik pytonorm och
några makaker, även om vi går med på kontraktet att de specifika aporna i
bild föreställer specifika forntida apor. Detta avslöjas framför allt av tidsadverbialen fortfarande och nu. Som vi såg i avsnitt 4.6.2 kan den jämförelse
som dessa adverbial innebär inte tolkas som en jämförelse av samma
faktiska individers tidigare beteenden.
Hela sekvensen i (136) kan ses som en blend där en forntida till åren
kommen pytonorm (som vi ser i bild) följt med en grupp makaker på en lång
färd till en strand vid havet, där han gör ett misslyckat försök att fånga en
apa, men blir ivägjagad av det sammansvetsade makakkollektivet. När man
försöker packa upp denna blend visar det sig att många individer är inblandade i nätverket av mentala rymder: en forntida pytonorm, några
forntida makaker, en nutida pytonorm i bild, några nutida makaker i bild,
medlemmar av arten pytonorm som spritt sig likt makakerna under evolutionär tid (fram till en ospecificerad tidpunkt där händelsen inträffar) och de
makakmedlemmar som varit involverade i spridningen från regnskogen till
havet (fram till samma ospecificerade tidpunkt).147
När man talar om en art eller klass i en samtalssituation där en specifik
medlem av denna art eller klass är närvarande uppstår ofta en blend som
involverar det specifika exemplaret. I den andra introducerande sekvensen
till filmen Strandsatta apor illustrerar programledaren Åsa Nilsson artspridning med hjälp av en fiskart – den svartmunnade smörbulten.
(137) Det här, det är en smörbult, en svartmunnad smörbult, och den lever i
Svarta havet och Kaspiska havet. Men just precis den här, den är fiskad i
Östersjön, där den inte alls hör hemma. Att arter sprider sig över jordklotet, det är nytt. [...] För den här lilla krabaten tog det kanske bara
några veckor att byta levnadsmiljö. [rad 6–10 och 15–16]

147
Notera också glidningen i referensen mellan de två instanserna av stranden (rad 363–364),
där den första är en till synes specifik strand som en specifik hanne blickar ut över, medan den
andra stranden är en betydligt mer generisk sådan.
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Efter filmen finner vi två ytterligare sekvenser där programledaren talar med
en marinbiolog om smörbulten och dess spridning.
(138) [reporter] – Du, den här smörbulten, hur har den tagit sig från Svarta
havet till Kaspiska havet till Östersjön?
[expert] – Man tror att den har kommit med barlast i båtar som har gått
med kanalerna i östra Europa.
[reporter] – När kom den hit då?
[expert] – I slutet av 80-talet i södra Östersjön ungefär. [rad 449–454]
(139) [reporter] – Den här smörbulten då, som ju har kommit hit, märker man
några effekter av att den här finns i Östersjön nu?
[expert] – Ja, man håller på att studera det just nu, för det man tror är att
den kanske kan konkurrera med en del plattfiskar och så där.
[reporter] – Så att den liksom tar över en del inhemska arter?
[expert] – Ja, om det finns en konkurrens om några resurser, kanske boplatser eller mat eller nånting så skulle den kunna göra att en annan art
klarar sig lite sämre när det kommit en ny art som kanske är bra på att
konkurrera då. [rad 494–506]

Samtidigt som dessa sekvenser ((137)–(139)) yttras håller reportern en död
torkad fisk i handen. Denna fisk är minst sagt närvarande i samtalssituationen, och när de demonstrativa nominalfraserna uttalas gör reportern oss
extra uppmärksamma på den i och med att hon för fisken ännu närmre
kameran och viftar lite med den. Förutom nominalfraserna det här och just
precis den här, den i (137) kan dock inte någon av de övriga nominalfraserna syftande på smörbulten anses entydigt referera bara till den döda
fiskindividen i reporterns hand. Utsagorna i vilka de övriga nominalfraserna
ingår verkar inte kunna gälla bara den specifika fiskindividen, men det
verkar i många fall oundvikligt att referensen på något sätt involverar denna
individ. Låt oss titta på de enskilda fraserna och utsagorna.
Den inledande demonstrativa nominalfrasen det här refererar alltså
deiktiskt till (endast) den döda fiskindividen. Pronomenet den i satsen ”den
lever i Svarta havet och Kaspiska havet” kan dock inte tolkas (strikt)
koreferentiellt med denna inledande nominalfras. Fisken i reporterns hand är
ju dels död, dels är det föga troligt att en fiskindivid lever i båda dessa hav
samtidigt. Utsagan handlar om artens utbredning. Arten introduceras indirekt
i första satsen med en smörbult, en svartmunnad smörbult, en predikativ
nominalfras med svag referentialitet. Genom preciserande attribut och deixis
(just precis den här) visar reportern i den tredje satsen att hon återigen vill
att vi riktar uppmärksamheten på individen som hon håller i. På ett plan kan
man alltså säga att referensen till smörbulten växlar i de tre inledande
satserna från specifik definit till generisk och tillbaka till specifik definit.
När vi kommer till den fjärde satsen i sekvensen i exempel (137) är tolkningen inte längre lika entydig – varken den döda fisken som reportern håller
i sin hand eller arten svartmunnad smörbult hör ju hemma i Östersjön, även
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om det kan antas mer relevant att uttala sig om artens hemvist snarare än om
en specifik fiskindivids. Den sista satsen i exempel (137) innehåller vidare
en presupposition: referenten (benämnd den här lilla krabaten) har bytt
levnadsmiljö. Huruvida den döda fisken bytte levnadsmiljö kan reportern
omöjligt veta, men tidsangivelsen ”några veckor” gäller onekligen den tid
det tar enskilda fiskar att färdas från Svarta havet till Östersjön. 148 Och arten
kan bara delvis sägas ha bytt levnadsmiljö – på Fiskeriverkets webbplats
läser man att den svartmunnade smörbulten ”lever i Kaspiska och Svarta
Havet samt Azovska sjön” – arten ses som en inkräktarfisk i Östersjön. Det
individualiserande attributet och den deiktiska potentialen hos nominalfrasen
den här lilla krabaten tillsammans med den påtagliga närvaron av fisken i
bild gör också att fokus helt klart hamnar på den döda fiskindividen.
Dessutom ligger huvudbetoningen i frasen på här.
När man återkommer till smörbulten efter filmen om makakerna (exempel
(138)) är den döda fisken lika fokuserad i bild när den inledande potentiellt
deiktiska demonstrativa nominalfrasen den här smörbulten yttras. 149 Det är
kanske inte helt orimligt att en enskild fisk lyckas med konststycket att
färdas med barlasten i båtar från Svarta havet via Kaspiska havet till Östersjön (det finns kanalförbindelser), men det är föga troligt att reportern vet att
just fisken i hennes hand har gjort det. Fiskindividen är förvisso väldigt död,
men när vi får reda på att den ska ha anlänt till Östersjön i slutet av 80-talet
ungefär kan vi utan större tvivel sluta oss till att referensen är tänkt att tolkas
mer generiskt.
Förutom i utsagan ”den lever i Svarta havet och Kaspiska havet”
(exempel (137)) komprimeras i de tre sekvenserna ((137)–(139)) artens
medlemmar till de medlemmar av arten som har lämnat Kaspiska havet eller
Svarta havet och kommit till, funnits någon gång eller idag finns i Östersjön.
Den döda fiskindividen i bild får sedan representera olika delar av denna
redan komprimerade del av artens medlemmar. När man formulerar sig som
att: ”För den här lilla krabaten tog det kanske bara några veckor att byta
levnadsmiljö”, får den specifika individen till exempel representera den
prototypiska smörbultsindivid som kommer till Östersjön från Svarta havet,
och när man uttrycker att smörbulten kom till Östersjön i slutet av 80-talet
(exempel (138)) får den döda individen representera den första medlemmen
148

Forskarna antar alltså att arten har kommit från det pontokaspiska området till Östersjön
med båtar – i barlastvattnet. Det första fyndet gjordes i Östersjön 1990 (enligt Fiskeriverkets
webbplats). Huruvida man förutsätter att denna långväga spridning har fortsatt fram till idag
har jag inte funnit någon information om, men även om det är ett rimligt antagande att så sker
förökar sig naturligtvis också de smörbultar som kommer till Östersjön, vilket gör det
omöjligt att veta om en smörbult fiskad idag i Östersjön är född där eller någon annanstans.
149
Nominalfrasen den här smörbulten i både exempel (138) och (139) yttras med en liten
fördröjning på här och huvudbetoningen hamnar på första stavelsen i smörbulten, vilket gör
defaulttolkningen anaforisk (≈ ’den här smörbulten som vi har nämnt tidigare’). I den efterföljande referensen den här i inledningsyttrandet i exempel (139) betonas dock här tydligt.
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av arten som fångades i Östersjön. Se figur 7 för en enkel grafisk representation. 150
MEDLEMMAR AV
ARTEN

MEDLEMMAR AV
ARTEN

– lever/har levt i
Svarta havet och
Kaspiska havet
(varav en del har
gett sig av därifrån)

– lever/har levt i
Östersjön (varav en
del har fötts där och
andra har kommit
från t.ex. Svarta
havet eller Kaspiska
havet)
Ursprungsrymd med
fokuserad referent

SMÖRBULTEN
I BILD

ETT FÖRSTA
EXEMPLAR AV
SVARTMUNNAD
SMÖRBULT

– är död
– fångades i Östersjön
(oklart när och oklart
huruvida den föddes
där eller om den kom
någon annanstans
ifrån)

– fångades i södra
Östersjön
– i slutet av 80-talet

EN SVARTMUNNAD
SMÖRBULT
– gjorde en resa
– med barlasten i olika båtar
– i slutet av 80-talet
– på några veckor
– från Svarta havet via Kaspiska
havet till södra Östersjön, där
den lever idag (eller i alla fall
tills nyligen)

Blendrymd

Figur 7. Den svartmunnade smörbultens blend
150

De streckade linjerna indikerar inte heller här någon åtskillnad mellan projicering av
referenter och de olika egenskaperna/omständigheterna till blendrymden, utan projiceringen
framgår implicit av rymdernas formulering.
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Viss icke-koherens, som jämförelsen med andra arter i (139), hindrar inte att
en tydlig konceptualisering (ett som om-scenario) byggs upp av att den utpekade individen har bytt miljö. Den döda fisken i reporterns hand har i
blenden kommit till södra Östersjön i slutet av 80-talet, efter att ha gjort en
några veckor lång resa från Svarta havet via Kaspiska havet (!?) (med byte
av båt någon gång). Fisken bosatte sig i Östersjön och levde tills för inte så
länge sedan. Det är uppenbart att smörbulten framställs som en och densamma, en tematisk entitet som på ett annat plan står över den exakta
referensen hos varje enskild nominalfras.
I sekvenserna om smörbulten i (137)–(139) ser vi tydligt hur närvaron av
en specifik medlem av en art i en samtalssituation kan ge upphov till en
blend involverande denna medlem. Vi ser också prov på flera av de fenomen
som jag tidigare har uppmärksammat i skildringen av makakerna. Dessa
skulle kunna sammanfattas i följande punkter om referens och referenskedjor:
− Det är ibland svårt att säkert urskilja vilka referenter i verkligheten som
åsyftas (och förmodligen skulle inte talaren/skribenten ifråga heller alla
gånger kunna redogöra för det).
− Trots att uttrycken på ytan är koreferentiella varierar den ”faktiska”
referensen, och man kan ibland analytiskt komma fram till ungefär vilka
referenter som avses – det vill säga texten zoomar in och ut.
− För vissa nominalfraser verkar det uppenbart att de verkligen syftar på en
blendkomprimerad individ (eller samling individer) – det vill säga en
enskild nominalfras måste ibland syfta på flera åtskilda och oförenliga
referenter samtidigt, det vill säga simultan referens.
− De inblandade referenterna (oavsett vilka de är) behandlas på något plan
ändå som ”samma” entitet – det är den konceptualiseringen som målas
upp.
Jag har vid ett antal tillfällen antytt att det finns blender i Naturfilm som den
genomsnittlige tv-tittaren inte kan antas packa upp. Med ovanstående
punkter i minnet ska vi nu titta lite närmre på när, hur och varför tv-tittarens
uppackning av de komprimerade konceptualiseringarna underlättas respektive försvåras.

4.7 De komprimerade konceptualiseringarnas
uppackning
Blending och komprimering förekommer som vi har sett ymnigt i det analyserade naturprogrammet. Mer eller mindre icke-komprimerade sekvenser
förekommer naturligtvis också, men dessa har på grund av analysens fokus
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hittills kommit i skymundan. Genom hela framställningen av makakernas
evolutionära utveckling och spridning zoomas det omväxlande in och ut, det
komprimeras mer eller mindre eller inte alls. När man närmare granskar
denna växling, är en fråga som väcks hur viktigt det egentligen är för oss
som lyssnare/läsare att genom en text för varje nominalfras fastställa dess
referens, och huruvida vi verkligen gör det. Samtidigt kan man ana att en
ouppackad eller feluppackad blend ibland kan få negativa konsekvenser för
vår förståelse.
De komprimerade sekvenserna i filmen Strandsatta apor är sällan helt
koherenta – konceptualiseringen som byggs upp är ofta tydlig men inte helt
entydig. Jag har redan visat på en del brister i koherensen (eller plötsliga utzoomningar, om man så vill) som bryter en komprimerad konceptualisering
och ”avslöjar” blenden ifråga. Till exempel gör formuleringen ”Några klaner
av honor bryter upp från flocken och bildar nya flockar med nya unga
hannar” (exempel (102), rad 160–162) att den komprimerade konceptualiseringen i den tidigare framställningen (exempel (101)) bryts – det vill säga
det uppdagas att den unga hannen som stöttes ut ur flocken inte är unik. Ett
annat exempel är formuleringen ”Den lätthet som han simmar och håller
andan med under vattnet visar på en medfödd förmåga hos den långsvansade
makaken” (exempel (106), rad 212–215) som avslöjar att skildringen av att
makakerna lär sig att simma är uttryck för komprimering. Vissa typer av
utzoomningar förekommer återkommande – det gäller till exempel:
− artbegreppets explicita närvaro (t.ex. Han trivs här eftersom han är den
minsta och lättaste av alla aparter i området (rad 65–66)).
− jämförelse med annan i sammanhanget uppenbar generisk referent (t.ex.
Floden är en viktig del i deras historia, lika viktig som den är för människans historia (rad 247–249)).
− numerusinkongruens i förhållande till föregående referens till en makak/
makaker (t.ex. Det verkar som om ingenting kan hota krabbmakaken på
stranden. Dom har nu erövrat alla miljöer, [...] (rad 363–365)).
− explicitgörande av långa tidsförlopp (t.ex. Men dom tog sig dit, även om
det tog tusentals år (rad 13–14), Tusen eller tiotusen år, ingen vet hur
lång tid det tog för den första apan att lära sig att simma (rad 222–224)).
− uttryck som en resa genom tiden, en saga, en berättelse och en till karaktär (rad 4–5, 38, 39 respektive 136), det vill säga uttryck som gör filmmakarnas intention att dramatisera makakernas historia explicit.
Symptomatiskt är det i slutet av filmen som in- och utzoomningen blir mest
påtaglig – när det brådskar att underlätta uppackningen för tittaren.
Unpacking is often facilitated by disintegrations and incongruities in the
blended space. [...] at first we recognize a space with incongruities and that
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those incongruities prompt us to take the space as a blend and look for its
inputs. (Fauconnier & Turner 2002:333)

Sekvensen i (140) är ett exempel på hur växlingen mellan (olika grader av)
komprimering och icke-komprimering kan gå till. Vi är här framme vid
artens spridning till öar och gåtans lösning i filmens slutskede: en ensam
hanne (eller några individer, eller alla vid den tiden levande makaker) kom
till en ö (eller till flera öar) på grund av en storm (eller på grund av flera
stormar) på en plats (eller på flera platser) vid ett tillfälle (eller vid flera
tillfällen).
(140) Det finns fortfarande ett kapitel kvar i berättelsen: det om när aporna
korsade havet och hamnade på öar som ligger hundratals kilometer från
land. Framför honom ligger havet som en omöjlig barriär. Krabbmakaken klarar inte av att simma i den grova sjön ute till havs, och ändå
har dom bevisligen lyckats förflytta sig över sjön. Den sista stora erövringen är faktiskt ett resultat av ren tur, en serie av till synes osannolika
händelser, men som inträffar då och då under en tidsperiod på tiotusentals år. Vid dagens slut bryter en storm ut. Den startar en kedja av händelser som kommer att föra krabbätarna ut på havet. Vid flodmynningen
söker aporna skydd under träden. Stora bröten med träd och grenar följer
med den kraftiga strömmen. Strandkanterna försvagas av floden. I skymningen, efter stormen, slår sig makakerna ner i träd för att sova, men
trädets rötter har underminerats, och slutligen faller det. Aporna kämpar
så gott det går i vattnet. Några lyckas ta sig upp på stranden. Andra håller
sig krampaktigt kvar i grenar och drivved som följer med floden.
Mörkret hindrar apan och den är rädd för den starka strömmen. Den
vågar inte ta sig till stranden för där finns det krokodiler. Den ensamma
makaken föredrar att stanna. Han följer med sin naturliga flotte som tar
honom ut till havs. I tio dagar kan han överleva på sin tillfälliga flotte.
Det är arton tusen år före vår tid, mitt under den senaste istiden. Havsytan är lägre än i dag och ön ligger närmare. Det är troligen under denna
period som krabbmakaken genomförde sin resa. Det sista kapitlet i historien om denna otroliga erövring är helt enkelt ren tur. Men det är bara
krabbmakaken som har lyckats dra fördel av den turen, för det var bara
dom som levde i skogen och längs floder och kuster. Krabbmakaken
erövrade till slut alla miljöer och nådde öarna långt från fastlandet.
Denna händelse har skett vid flera olika tillfällen, från Burma till Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo och flertalet öar i Filippinerna.
[rad 368–409]

Att makaker kom till flera öar har antytts på några ställen i filmen före
sekvensen i exempel (140), och naturligtvis måste flera apor och apor av
olika kön ha kommit till samma plats för att spridningen skulle vara ett
faktum. Slutligen får vi också veta att ”Denna händelse har skett vid flera
olika tillfällen, från Burma till Thailand, Malaysia, Sumatra, Java, Borneo
och flertalet öar i Filippinerna”. Av detta måste man dra slutsatsen att hela
den evolutionära processen, spridningen från regnskogen till flodområden till
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havet och till öar, har försiggått på olika platser vid olika tidpunkter. Detta är
i och för sig inte något att förvånas över, men konceptualiseringen av ett
unikt förlopp har filmen igenom varit om inte helt konsekvent genomförd så
väldigt påträngande, så pass att man känner sig lite lurad när detta uttalande
kommer.
Som vi har sett förekommer det en hel del blender och komprimeringar i
Naturfilm som den normalkunnige tittaren tillfälligtvis inte kan antas packa
upp på grund av att han/hon tillfälligtvis inte ges möjlighet. Någonstans
senare i texten avslöjas blenden genom dekomprimering eller inkongruens,
och tittaren kan då antas få ett incitament att packa upp blenden. Att
komprimerade konceptualiseringar inte dekomprimeras senare i berättartexten behöver naturligtvis inte innebära att vi inte packar upp dem – ofta har
vi de bakgrundskunskaper vi behöver (om de egentliga möjliga förhållandena) för att kunna identifiera och packa upp en blend, en som omkonceptualisering. I skildringen av makakaporna finns det dock också
blender som den normalkunnige tv-tittaren rimligen inte kan antas identifiera
som blender. Att det är fråga om en blend kräver ibland slutledningar som
tittaren rimligen inte hinner ägna sig åt. Det kan också vara så att tittaren
förvisso inser att han har att göra med en blend, men ändå saknar de
nödvändiga kunskaperna för att kunna packa upp den. Om man som tvtittare inte har expertkunskaper om makaker och inte är väl insatt i evolutionsbiologi finns det risk att det vid filmens slut råder en hel del oklarheter
kring de evolutionära förloppen och spridningen av makakerna. Detta är lite
anmärkningsvärt med tanke på vad filmen ger sig ut för att skildra. Nedan
listas eventuella oklarheter (för en normalkunnig tv-tittare) kring evolutionära förlopp och spridningen av Macaca fascicularis som orsakas av
komprimerade konceptualiseringar i filmen Strandsatta apor.
− Blev/blir alla unga makakhannar utstötta ur flocken? Vilken var egentligen orsaken till spridningens start en gång i forntiden? Har unga hannars
utstötning ur flocken någonsin fungerat spridningsfrämjande? 151
− Hade/har (unga) hannar större del i ”erövringen” av nya miljöer och i så
fall varför?
− Har något av den medvetenhet/intention som makakerna framställs ha
haft (i erövring av nya miljöer och utveckling av nya förmågor) existerat?
− Hur stor del av arten var egentligen involverad i spridningen till öar och
var blev de som inte tog sig dit kvar? Var förekommer makakerna idag
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Att framställningen ser ut som den gör kan naturligtvis bero på att inte ens filmmakarna
har kunskap om det egentliga orsakssambandet vad gäller starten för artens spridning, men det
kan också tänkas att tittarens förståelse offras för en bättre eller i alla fall lättillgängligare
historia.
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−
−
−

−
−
−

(förutom på öar i Indiska oceanen) och i vilken omfattning? Om och
varför dog de ut i andra miljöer? 152
Hur och varför har makakernas förmågor, beteenden och kosthållning
förändrats?
Hur gick det egentligen till när makakerna började simma respektive
fånga och äta krabbor? I vilken mån har det varit fråga om inlärning?
Hur allmängiltiga är och har de skildrade beteendena, egenskaperna och
förhållandena varit? Gäller de en viss flock, en viss population eller är de
mer generellt giltiga?
Har arten bytt namn från långsvansad makak till krabbmakak, och i så fall
när?
Hur går evolutionära utvecklingsförlopp till? Hur ”sprids” förmågor?
Hur sprids arter?

Man bör räkna med att blender kan packas upp helt eller inte alls och alla
grader av delvis uppackning däremellan. Även om Fauconnier & Turner
(2002) uppmärksammar att vi inte nödvändigtvis packar upp en blend helt
och hållet, utan bara så mycket som behövs för att förstå till exempel ett
språkligt yttrande, verkar man förutsätta att vi alltid har full tillgång till de
faktiska förhållandena och att blenden bara tillför ett nytt sätt att se på
dem. 153 Fauconnier & Turner uppmärksammar inte att man kan sakna de
kunskaper som behövs för att packa upp en blend eller ens för att identifiera
en blend som en blend.
För att se något på ett annat eller nytt sätt, vilket enligt Fauconnier &
Turner är poängen med blending, måste man kunna skymta verkligheten
bakom blenden, vad som konstrueras i och med blenden. Blenden måste
omedvetet eller medvetet identifieras som en blend. I skildringen av makakaporna möter vi dock exempel på blendkonstruktioner som inte kan antas
packas upp helt eller delvis av den genomsnittlige tv-tittaren. Det är inte
osannolikt att en komprimerad framställning som inte kompenseras med en
dekomprimering i berättartexten, istället för att bidra till ny förståelse,
faktiskt hindrar en förståelse av eller bidrar till en felaktig bild av de verkliga
evolutionära processerna. Jag håller således med Hougaard (2004) om att
blending och komprimering inte bör betraktas som uteslutande av godo för
förståelsen, vilket Fauconnier & Turner verkar göra.
Compression, it would thus seem, is both a gift and a trap to scientists and to
human beings in general. (Hougaard 2004:203)
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Enligt Nationalencyklopedin lever krabbmakaken idag ”i strandskogar, i träskområden och
vid flodstränder i Sydöstasien”.
153
Det är högst oklart vad det innebär att packa upp en blend så mycket som man behöver (se
t.ex. Fauconnier & Turner 2002:383).
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As Fauconnier and Turner (2002a) have observed, it allows us to acquire a
global perspective on things by which we avoid being enslaved by details. At
the same time, though, the tendency to conclude detailing by compression is
prone to pitfalls when details get lost in the process. (Hougaard 2004:295–
296)

Bokstavlig tolkning såväl som delvis uppackning av en blend kan naturligtvis vara både avsedd och skälig. En tv-tittare som inte packar upp en blend i
filmen Strandsatta apor gör kanske så på grund av att han inte identifierar
blenden, i sin tur på grund av att han inte har möjlighet. En annan möjlighet
är att han medvetet eller omedvetet identifierar blenden men inte bryr sig om
att packa upp den på grund av att han bedömer att detta inte är direkt
relevant för det som är tänkt att förmedlas, eller för vad han vill få ut av
filmen.
Bevekelsegrunderna för blending och komprimering anger Fauconnier &
Turner mycket allmänt. Den övergripande drivkraften är uppnåendet av
mänsklig skala, eftersom detta antas underlätta vår förståelse av komplexa
och abstrakta samband. Som delmål anger de:
−
−
−
−
−

Compress what is diffuse.
Obtain global insight.
Strengthen vital relations.
Come up with a story.
Go from Many to One.
(2002:322–323)

I empiriska studier av blending i hela texter kan man finna mer specifika skäl
till blending och komprimering. Coulson & Pascual (2006) som undersöker
texter som handlar om kontroversiella frågor, som abortlagstiftning, morddömdas straff, stamcellsforskning och liknande, finner till exempel ganska
specifikt resultatinriktade motiv till komprimeringen i dessa texter.
[...] whereas Fauconnier & Turner (2000, 2002) emphasize the impact of
compression on processing efficiency, we emphasize the way that speakers’
compressions enable them to strategically frame controversial issues, and to
evoke particular sorts of affective responses consistent with their argumentative goals. (2006:155)
Unlike many examples in the blending literature, the unreal images in these
blends are not presented for embellishment or humorous purposes. On the
contrary, each is aimed at convincing addressees of the need to change a real
state of affairs. (2006:176)

Strävan att uppnå mänsklig skala och förmedla en övergripande förståelse
(”global insight”) är naturligtvis viktig som förklaring till förekomsten av
komprimering i skildringar av evolutionära utvecklingshistorier liknande
makakernas i filmen Strandsatta apor.
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Compressions into uniqueness over history are meant to give us global insight into diffuse and various histories – of species in the case of the pronghorn [...] (Fauconnier & Turner 2002:119)

Att beskriva fylogenes som om det handlar om ontogenes är som vi har sett
ett sätt att individualisera, och individualisering är en vanlig strategi för att
konkretisera den abstrakta entitet som en art eller klass är – och något som
kan ses som en bekräftelse på vad Fauconnier & Turner kallar vår strävan att
uppnå mänsklig skala. Vår benägenhet att individualisera varierar dock, till
exempel beroende på sådant som i vilken genre vi talar/skriver och vilken
typ av art eller klass vi uttalar oss om. Så även om beskrivningen av fylogenes som ontogenes inte på något sätt är unik för filmen Strandsatta apor
gör det faktum att filmen hör till den populärvetenskapliga genren – och att
skildringen rör en djurart – helt klart att vi kan vänta oss mycket av denna
typ av komprimerad konceptualisering; det ligger i linje med populärvetenskapens pedagogiska uppdrag och vår särskilda benägenhet att individualisera (och förmänskliga) djur.
I Naturfilm kan vi dock också ana motiv som inte primärt har med
underlättandet av förståelseprocessen eller vår benägenhet att individualisera
och förmänskliga djur att göra. Komprimeringen i dessa fall kan snarare ses
som ett mer specifikt dramaturgiskt grepp, en del i den berättartekniska
strategin. I introduktionssekvenserna till filmen Strandsatta apor (exempel
(114) och (115)) såg vi till exempel en blend där idag levande medlemmar
av arten krabbmakak har varit med om spridningen till öar. Detta kan ses
som en del i fokuseringen av ”gåtan” (att det finns apor på öar) och filmens
berättarstruktur. Det viktiga vad gäller ”gåtan” är att inga makakapor
någonsin borde ha kunnat ta sig till några som helst öar. Om det var alla eller
en del av dem som befinner sig på öar idag, eller om det var förfäder till
dessa som ändå gjorde det, och när, är inte väsentligt, eller snarare ska vi
leva i ovisshet om det – det är en del av filmens (dramatiska) uppbyggnad.
Konceptualiseringen att idag levande makaker har tagit sig till öar upprätthålls faktiskt ända till filmens konklusion. Först efter att de förutsättningar och händelser som antas ha varit avgörande för artens evolutionära
utveckling och spridning har skildrats ingående ”avslöjas” i filmens avslutande minuter att händelser för cirka 18 000 år sedan gjorde att apor hamnade
på öar, vilket alltså möjliggjorde existensen av artfränder på dessa öar idag
(se exempel (140)). Att tittaren dessförinnan packar upp denna blend helt
(förstår hur verkligheten fungerar), eller är tänkt att göra det, är inte rimligt –
en normalkunnig tittare har knappast resurser att göra det, och det egentliga
syftet med komprimeringen verkar snarare vara att skapa lite spänning i
berättelsen om makakernas spridning, genom att för stunden undanhålla
vissa fakta. När vi får veta hur det faktiskt ligger till ”dekomprimeras”
blenden, den packas upp åt oss.

175

Komprimeringen i introduktionssekvenserna till filmen Strandsatta apor
(exempel (114) och (115)) är ett exempel av många i Naturfilm på att komprimering kan leda till otydlighet i referensen. Komprimering kan således
göra tjänst när vi inte vill, kan eller finner det befogat att uttrycka oss
entydigt. Det finns antagligen ett antal olika förklaringar till förekomsten av
de blender som jag antar ”riskerar” att inte packas upp av den normalkunnige tittaren (som till exempel den komprimerade framställningen av hur
det gick till när makakerna började simma). En mycket viktig faktor är helt
klart strävan att berätta en bra historia – en konkret, lättillgänglig och
dramatisk sådan. Detta är en anpassning till den populärvetenskapliga
genren. Filmmakarna måste till exempel antas vara helt medvetna om att den
specifika individ som råkade bli den första att upptäcka att han kunde simma
någon gång någonstans knappast kan ha haft någon direkt inverkan på det
efterföljande evolutionära förloppet, men de föredrar att offra denna insikt
för den individcentrerade berättelsedramaturgin. Avsnittet vilseleder alltså
tittaren om de verkliga evolutionära förloppen.
Populärvetenskapens anspråk på att förmedla vetenskaplig kunskap till
lekmän är otvetydigt, och en premiss är att detta går att göra på ett begripligt,
lättillgängligt och underhållande sätt. Utan särskild ansträngning antas
lekmannen förstå vetenskapliga teorier och tankesätt genom populärvetenskapen. Även om vi inte lurar oss själva att vi blir experter genom att ta del
av populärvetenskap, finns det ovan angivna anspråket och premissen
antagligen med i våra förväntningar, och i de flestas våra förväntningar ingår
antagligen inte risken att bli vilseledd. I sin bok Svindlande perspektiv. En
kritik av populärvetenskapen hävdar Sven Öhman (1993) att det populärvetenskapliga anspråket att begripligt (med allmänspråket) kunna återge
vetenskaplig kunskap för lekmän är orealiserbart. Han menar att det ligger
en oförenlig motsättning i detta, och hans generella slutsats är att populärvetenskapen snarare tenderar att skapa myter än ge verklig insikt i vetenskapliga tankesätt (1993:8). Utan tvivel finns det i alla fall risker med att
vara alltför fokuserad på att underhålla och göra lättillgängligt. Som vi har
sett när det gäller komprimeringarna i Naturfilm kan det till synes lättillgängliga vid närmare betraktande bli ganska svårtillgängligt.

4.8 Sammanfattning och diskussion
Den här undersökningen av genericitet och komprimering har en explorativ
karaktär. Den syftar främst till att visa på fenomen som inte tidigare är
uppmärksammade i litteraturen och problematisera vanligt förekommande
antaganden. Blendteorin och särskilt komprimeringsbegreppet har fungerat
som ett verktyg för tänkandet kring och synliggörandet av problem rörande
genericitet i text.
Genericitet har oftast behandlats som ett antingen-eller-fenomen i litteraturen, men vid ett närmare studium av genericitet i naturlig text är det svårt
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att finna empiriskt stöd för ett sådant dikotomt antagande. Istället är det
ganska lätt att finna stöd för att genericitet i autentiska texter inte handlar om
antingen eller. De otydliga gränserna mellan genericitet och icke-genericitet
är av olika slag och blir synliga på olika språkliga nivåer. Som vi har sett kan
till exempel utsagor sällan antas gälla samtliga medlemmar av en art eller
klass. Man kan också ofta observera en ”glidning” i referensen genom en
textsekvens även om referenskedjan är till synes koreferent. De enskilda
nominalfrasernas referens i sådana referenskedjor blir ofta otydlig. Simultan
referens och (funktionell) flertydighet är också vanliga företeelser.
Att en utsaga om en art/klass kan vara bokstavligt giltig endast för en
delmängd av arten/klassen ifråga är inte längre ett kontroversiellt påstående.
Hur man ska beskriva sanningsvillkoren för utsagor som ”Delfinen föder
levande ungar” har debatterats en hel del i litteraturen. Uppmärksammandet
av fenomenet har dock endast rört generiska utsagor. I filmen Strandsatta
apor blir det tydligt att även partikulära utsagor som till exempel ”Makakerna har nu bosatt sig på flodstränderna” och ”Dom bosatte sig vid havet” på
liknande sätt kan vara bara egentligt giltiga för en delmängd av artens
medlemmar – de medlemmar som faktiskt bosatte sig vid flodstränderna
respektive havet. Man bygger i båda fall upp − eller överdriver − en enhetlig
konceptualisering av arten/klassen, det vill säga lyfter fram något som förenar, och fördunklar eller spelar ner sådant som skiljer. Undantagen från
utsagorna är något som vår egen bakgrundskunskap måste bidra med, de
ingår inte i den konceptualisering som byggs upp. Poängen är alltså inte
exakt vilka eller hur många individer som de facto omfattas av uttryckens
referens, utan vilken konceptualisering av referentklassen som uttrycken
uppmanar oss att bygga upp.
Som tidigare nämnts har det under de senaste åren dykt upp en del
psykolingvistisk forskning om hur vi tolkar generiska utsagor. Leslie (2007)
argumenterar för att generiska utsagor med generiska subjekt uttrycker
grundläggande icke-kvantitativa generaliseringar. Generiska utsagor härrör,
menar hon, från ett snabbt, automatiskt och icke-krävande kognitivt system
(vad Kahneman & Frederick (2002) identifierar som system 1). Till skillnad
från kvantitativa utsagor (Alla/De flesta X […] osv.), som hör till ett
långsammare, mer arbetskrävande och regelstyrt kognitivt system (system
2), handlar generiska utsagor alltså inte om hur många referenter som är
berörda av utsagan ifråga – generiska utsagor är inte extensionella över
huvud taget. Enligt Leslie är det faktorer som hur karaktäristiskt och exceptionellt det predicerade är för arten/klassen ifråga som avgör om vi bedömer
en generisk utsaga som sann.
Barn använder och förstår generiska utsagor tidigare än kvantitativa
utsagor, och på grund av generiska utsagors grundläggande och tillgängliga
karaktär behandlar ofta barn kvantitativa utsagor felaktigt som generiska,
menar Leslie. Leslie m.fl. (2011) finner att även vuxna tenderar att bedöma
en universell utsaga (tillskrivande något karaktäristiskt för arten/klassen
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ifråga) som sann om motsvarande generiska utsaga är det (dvs. ”All ducks
lay eggs” tolkas på samma sätt som ”Ducks lay eggs”). En befogad fråga är
nog hur vanligt det egentligen är att universella utsagor används och tolkas
som strikt universella. Utsagor med strikt universell tolkning har mycket
begränsad användning – sällan varken vet vi eller tror vi att utsagor är
undantagslöst giltiga för alla medlemmar av en art eller klass. Den skillnad
man brukar ange mellan generiska och universella utsagor, det vill säga att
generiska utsagor till skillnad från universella tillåter undantag, stämmer
sannolikt inte med hur vi i allmänhet konceptualiserar universella utsagor.
Att universella utsagor tolkas som generiska bör nog inte alltid ses som ett
misstag. Vår konceptualisering av vissa typer av generiska utsagor sammanfaller antagligen snarare med vår konceptualisering av universella utsagor.
Om man tittar på genericitet i autentiska texter är det inte oväntat ovanligt
med utsagor om en art eller klass som är bokstavligt giltiga för samtliga
medlemmar av en art eller klass, vare sig det är fråga om generiska eller
partikulära utsagor. Och således är det inte heller en på något vis ovanlig
företeelse vi har att göra med i framställningen av makakernas spridning och
utveckling som en resa i filmen Strandsatta apor. Varje station på resan
omfattar bara en delmängd av de individer som levde vid respektive tidpunkt. Ändå framställs resan som något som arten företar sig. Någon form
av komprimering är helt klart ofta inblandad när vi uttalar oss om arter eller
klasser, oavsett om vi talar om deras evolutionära historia eller deras föregivet universella egenskaper och beteenden.
Man kan till och med fråga sig om någon form av implicit begränsning
inte alltid måste vara inblandad när man refererar till just djurarter. Kanske
måste sådan referens alltid innebära någon typ av komprimering. Även när
referensen verkar vara giltig för alla medlemmar av arten vad gäller till
exempel egenskaper och beteenden är referensen med nödvändighet förankrad i nuet. Referensen kan inte gälla alla medlemmar av arten över alla
tider, eftersom vi inte vet om arten alltid har haft dessa egenskaper och
beteenden. Man måste räkna med en evolutionär utveckling som vi bara
delvis har koll på.154
Även om den fokuserade delmängden av arten/klassen i fråga kan
inkludera allt från nästan alla medlemmar av arten/klassen till mycket få
medlemmar, är det inte alls självklart att se fenomenen ovan som belägg för
antagandet att gränsen mellan genericitet och icke-genericitet är vag. Benägenheten att tolka en nominalfras som generisk verkar till exempel inte vara
direkt kopplad till antalet medlemmar av arten som inkluderas. Men ibland
får man ändå en känsla av att kvantitet inte är helt irrelevant i samman154

Själva föreställningen att det går att urskilja universellt giltiga generaliseringar om arter
bygger på en orealistisk idealisering av artbegreppet, där vi måste bortse från den evolutionära
historien (både bakåt och framåt i tiden). Alla arter är utvecklade ur andra arter med i regel
diffusa övergångar.
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hanget. I artikeln om myskoxen i Guide till våra vilda djur som analyserades
i denna avhandlings första delundersökning (se kap. 3) benämns arten vid ett
flertal tillfällen i bestämd singular form och då är genericiteten okontroversiell. Men kunskapen som vi får i början av texten att artens bestånd i
Sverige vid denna tid utgörs av 7–8 djur gör att genericiteten i de plurala
bestämda nominalfraserna kan diskuteras, särskilt med tanke på den geografiska förankringen till kalfjället (exempel (141)).
(141) Myskoxen håller till på kalfjället hela året men kan bege sig ned i lägre
områden under våren. På sensommaren betar den i de högst belägna
delarna av fjällen.
Att hålla till uppe på kalfjället vintertid kan te sig dumdristigt sett med
våra mänskliga ögon. Men kylan är inget problem för dessa tjockpälsade
djur. På kalfjället finns deras vinterföda – främst gräs, ljung och bärris –
alltid tillgängligt. Snötäcket är litet eller obefintligt eftersom vinden har
fritt spelrum. Om betet är bra kan djuren under vintern hålla sig kvar på
en ganska liten yta i flera veckor. (Andersson & Svensson 2005:80)

Frågan om kvantitetens relevans väcks även vid nominalfraser som är
explicit begränsade till en delmängd av en art/klass. Det kan till exempel
gälla nominalfraser innehållande restriktiva attribut eller led som begränsar
referensen (t.ex. korthåriga hundar, hanhundar). Sådana nominalfraser kan
naturligtvis vara generiska, men ju färre medlemmar av arten/klassen som
nominalfrasens referens gäller, ju mer diskutabel blir genericiteten. I de här
fallen kan man säga att referensens formulering är generisk även om
funktionen ibland snarare kan hävdas vara partikulär.
I Naturfilm har vi sett många exempel på att formuleringen istället är
partikulär men funktionen generisk. Sådana nominalfraser som med snäv
språklig kontext till synes är tydligt icke-generiska (p.g.a. nominalfrasform,
attribut, syntax osv.) har ofta visat sig vara generiska med ett större analysfönster (se t.ex. ”berättelseapan” i exempel (100)). Det är således vanskligt
att bedöma en nominalfras som antingen generisk eller icke-generisk utan en
helhetsförståelse av det sammanhang som nominalfrasen förekommer i. Det
är intressant hur mycket kontext vi faktiskt ofta behöver för att kunna utröna
referensen hos en nominalfras – nominalfrasen i sig, utsagan, sekvensen och
texten som nominalfrasen förekommer i. Även kunskap om genren och
annan bakgrundskunskap har betydelse för vår tolkning. Och inte sällan är
det trots alla dessa sammanhangsfaktorer inte möjligt eller meningen att vi
ska komma fram till att referensen är antingen generisk eller icke-generisk.
Behrens (2005) uppmärksammar att flertydighet mellan genericitet och
icke-genericitet ofta förekommer på fras- och meningsnivå, men implicit
framgår att hon antar att flertydighet upphör på textnivå (2005:276–277).
Detta är också den gängse uppfattningen man möter i litteraturen. Men det
har i den här undersökningen visat sig att referensen ibland måste betraktas
som simultant generisk och icke-generisk. Referenten finns i sådana fall inte
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representerad i ”verkligheten” (varken som partikulär eller generisk sådan).
Referenten till den första apan (som lärde sig att simma) i exempel (106) (s.
142) är till exempel inte bara den (tänkta) första makakindividen som lärde
sig att simma en gång i historien, men referenten är inte heller bara arten
långsvansad makak – den är snarare båda samtidigt. Ett liknande fall ser vi i
exempel (142).
(142) Han råkade få se texten i början av 1970-talet, när människor nyss hade
landstigit på månen för första gången, […] (Forskning och framsteg
5/1994)

Kombinationen obestämd plural människor och pluskvamperfekt hade
landstigit tillsammans med tidsadverbialet nyss är en tydlig indikation om en
indefinit specifik tolkning. Och vår bakgrundskunskap säger oss att dessa
människor var två: Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Men vi vet också att
varken Neil eller Buzz åkte tillbaka till månen, så det kan ändå inte vara bara
de som hade landstigit på månen för första gången. Om nominalfrasen
istället hade haft bestämd singular form människan hade referensen i det här
sammanhanget varit entydigt generisk, men med obestämd plural menar jag
att vi måste betrakta den som simultant generisk och specifik.
Konceptualiseringen att det är de djur som vi ser i bild som refereras till i
Naturfilm (fastän det av logiska skäl inte kan vara (enbart) det) blir mest
framträdande vid användningen av demonstrativa nominalfraser. Ibland är
demonstrativerna också betonade på så sätt att en deiktisk tolkning är svår att
värja sig mot. I sådana fall är det också rimligt att betrakta referensen som
simultant generisk och specifik.
Nominalfrasform och syntax kan alltså verka oförenliga med en generisk
tolkning samtidigt som referensen omöjligen kan vara entydigt icke-generisk. Nominalfraserna är en del i den konceptualisering som byggs upp i och
med komprimerade framställningar, och således kan blending och komprimering i viss mån förklara valet av form på en generisk nominalfras. Det
är dock väldigt svårt att förutsäga hur komprimering påverkar nominalfrasformen, eftersom komprimering tar sig så skilda uttryck. Men förekomsten
av blending och komprimering gör att alla nominalfraser som används ickegeneriskt i princip också kan användas för att referera generiskt. Endast i ett
fåtal undantagsfall går det att ange generella begränsningar för en nominalfras potential att referera generiskt.
Vi har också sett att referensen vid näranalys av en referenskedja i en
textsekvens kan betraktas som omväxlande, och mer eller mindre, generisk
respektive partikulär – det vill säga referensen växlar och glider genom
sekvensen. Samtidigt framträder ofta i referenskedjan en till synes entydig
referent. Konceptualiseringen är alltså koreferent, fastän man vid näranalys
kan tycka att referensen hos de enskilda nominalfraserna i praktiken är
ganska olika varandra. I kortare sekvenser bidrar till exempel sådant som
numeruskongruerande icke artspecifika beteckningar (eller nollanaforer) till
180

en koreferent konceptualisering. När man ser filmen Strandsatta apor som
en helhet är till exempel resemetaforiken och användningen av tidsadverbial
en viktig del i skapandet av denna konceptualisering.
I exempel (114), där en isolerad ö i Indiska oceanen fokuseras, såg vi att
till synes partikulära referenter i olika mentala rymder komprimeras i
blenden. För flertalet blender som har identifierats i Naturfilm är det rimligast att tänka sig en ursprungsrymd som inkluderar medlemmar av arten
som (i bästa fall) är ganska diffust lokaliserade i evolutionens tid och rum. 155
Man kan säga att genericiteten i blenden projiceras från denna ursprungsrymd. Men vi har alltså också sett exempel på att en blend kan bestå av
ursprungsrymder som inkluderar medlemmar av arten som är ganska specifikt lokaliserade i tid och rum, där genericiteten inte lika tydligt projiceras
från en av ursprungsrymderna. I exempel (114) fokuseras partikulära referenter i verkligheten – de djur som lever på ön i Indiska oceanen idag och de
som en gång har kommit dit. Dessa är dock inte desamma, men blendreferenterna är lika mycket de djur som idag lever på ön som de djur som en
gång kom dit, vilket alltså uppnås genom en sammansmältning av två
grupper av partikulära referenter. Hur bör denna referens till fåglar, insekter
och makakapor i sekvensen betraktas? Det är svårt att hävda att den är
partikulär, men är den generisk? I vilken mån?
I filmen om makakerna såg vi vidare exempel på scener som utspelas och
beskrivs i realtid, men som måste antas ha en mer ”generisk funktion”. På
liknande sätt inleds ofta artiklar om olika slags djur i populärvetenskapliga
tidskrifter (som t.ex. Illustrerad vetenskap) med en skildring av ett scenario
eller händelseförlopp. Ibland finns uppgifter som klargör att det är fråga om
en specifik händelse upplevd på plats av artikelförfattaren, men inte sällan
saknas uppgifter om var, när och av vem det skildrade upplevs. Syftet med
sådana inledningar kan antas vara dubbelt. Dels fungerar de som intresseväckare – de ger en levande bild av djurarten, dels fungerar de som en karaktäristik – det är alltid prototypiska, aldrig avvikande, beteenden som skildras
i dessa inledningar. Man kan också notera att dessa händelseförlopp så gott
som alltid skildras i tempus presens. Även om det är fråga om specifika
situationer i förfluten tid gör man på så sätt förloppet mer levande, samtidigt
som man ger det en mer allmän karaktär genom användningen av presens,
till skillnad från om preteritum används.
En parallell kan dras till redovisningar av specifika studier i populärvetenskapliga tidskrifter i vilka man ofta kan identifiera otydligheter i referensen.
När man närläser den här typen av texter finner man att det ganska ofta finns
anledning att fråga sig huruvida nominalfraser syftar på partikulära referenter i den specifika undersökningen eller om de refererar mer generiskt.
Ibland går det helt enkelt inte att avgöra om skribenten gör generella uttal155

Som påpekats i analyserna kan man ofta alternativt tänka sig en representation med ett
oändligt antal (mellan)rymder inkluderande artens medlemmar.
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anden om arten ifråga eller berättar i historiskt presens om vad som hände i
den specifika studien. Man kan tycka att det är viktigt att läsaren får detta
klart för sig, men man kan nog även i dessa fall ana en anpassning till den
populärvetenskapliga genren, i vilken det kan antas viktigare att något iakttagits någon gång än hur vetenskapligt belagt något är, vilket dock naturligtvis kan leda till att nya rön framstår som mer belagda än de faktiskt är. Vi
har ju också i Naturfilm sett att tolkningen av en komprimerad konceptualisering långt ifrån alltid kan antas vara oproblematisk. Vid näranalys av
Strandsatta apor har ett flertal blender identifierats som kan antas försvåra
för den genomsnittliga tv-tittaren att förstå de evolutionära sambanden, eller
till och med bidra till en felaktig bild av dessa. Det är samtidigt på sin plats
att betona att komprimering förekommer och kan förekomma i hög grad utan
att detta kan antas inverka menligt på vår förståelse. Det är ibland inte
möjligt, men ofta inte heller viktigt för oss, att komma fram till vad en
nominalfras refererar till exakt.
I genrer med barn som målgrupp finner man gott om exempel på
medveten flertydighet i referensen. Läsningen måste antas vara tänkt att vara
partikulär och generisk på samma gång. I en faktabok för barn – Så lever
räven (Svedberg 2003) – kan man iaktta en hel del likheter med filmen
Strandsatta apor. På ett övergripande plan handlar boken om arten räv
(rödräv) och hur dess liv ser ut i Norden under årstidernas växlingar. Syftet
med boken är alltså att ge barn kunskap om denna djurart, och man kan se
det som att det är en prototypisk rävfamilj som följs under ett år. Denna
prototypfamilj blir dock ofta väldigt specifik, främst på grund av det nära
sambandet mellan det som sägs i texten och det som man kan se på bilderna.
Samtidigt och genomgående förekommer i boken formuleringar som avslöjar att utsagan ifråga inte bara kan handla om partikulära individer. Ett
typiskt exempel är när en bild visar en vuxen räv med en (tydlig) sork i
munnen och den tillhörande texten lyder: ”Här kommer pappa hem med en
harunge eller en sork”.
Ett skönlitterärt exempel är klassikern Lille prinsen (Saint-Exupéry 1988)
som Behrens (2000, 2005) använder som material i sin undersökning av
vilka nominalfrasformer olika språk tenderar att använda vid generisk referens. I genomgången av tidigare forskning om genericitet antydde jag min
tveksamhet inför detta materialval. Berättarjaget i Lille prinsen är en pilot
som tvingas nödlanda i Saharas öken. Han möter där Lille prinsen som har
fallit ned från himlen från en annan planet, en planet som inte är större än ett
hus. Lille prinsen berättar om sin resa från hemplaneten via sex andra
planeter till jorden. På den första planeten bor en kung vars mantel täcker
hela planeten. På de övriga planeterna av ungefär motsvarande storlek bor en
högfärdig människa, en drinkare, en affärsman, en lykttändare respektive en
geograf. Lille prinsen berättar också om sitt möte med ormen, räven, spårväxlaren och affärsmannen på jorden. Genericiteten i denna berättelse är
onekligen intressant, men jag vill hävda att det är omöjligt och poänglöst att
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reda ut vilka nominalfraser som refererar generiskt och vilka som inte gör
det. Läsningen är inte tänkt att vara entydig. Det intressanta är snarare hur
författaren har utnyttjat gränserna för genericiteten, hur till exempel de olika
karaktärerna Lille prinsen möter på samma gång är specifika och allmängiltiga. 156

156

Om man som Behrens är ute efter att belägga olika språks markering av genericitet är det
således inte tillrådligt att endast utgå från en text som Lille prinsen. För den typen av
typologiska slutsatser som Behrens drar krävs ett mycket stort och brett underlag, eftersom
variationerna inom ett språk är stora, till exempel beroende på hur olika typer av referenter
tenderar att benämnas, genreskillnader med mera.
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5 Slutord

Ett viktigt tema i den här avhandlingen har varit det problematiska i att
bestämma en nominalfras som generisk eller icke-generisk endast utifrån en
isolerad mening. Det finns ingen egentlig diskussion i litteraturen kring utifrån vilka grunder det är rimligt att bedöma en nominalfras som generisk.
Som tidigare nämnts utgår man oftast ifrån att vi helt enkelt vet vad som är
en generisk respektive en icke-generisk nominalfras. Beskrivningen av
semantiken erkänns som problematisk, men inte identifikationen av generiska nominalfraser. I ljuset av denna avhandlings två delundersökningar
framstår alla försök att avgränsa genericitet med hjälp av formella kriterier
som fruktlösa. Nominalfrasform, syntaktisk funktion och position ger som
bäst vissa indikationer om betydelsen.
Genericitetsbegreppet bör naturligtvis vara möjligt att applicera på autentiska texter, inte bara på isolerade meningar. Det bör också enligt min
uppfattning spegla vår konceptualisering av texternas referenter. Motiveringen till att Krifka m.fl. (1995) inte betraktar den obestämda singularen i
engelskan som generisk är att den inte kan tolkas icke-taxonomiskt tillsammans med ”kind predicates” (dvs. predikat som man menar måste ha
generiska argument – t.ex. dö ut) (1995:10). Att obestämd singular inte är
kompatibel med ”kind predicates” säger dock ingenting om hur obestämd
singular konceptualiseras i generiska utsagor. Också i ett typologiskt perspektiv blir motiveringen problematisk. Inte heller i svenskan kan obestämd
singular referera icke-taxonomiskt tillsammans med ”kind predicates”. Men i
svenskan är den obestämda pluralen i princip lika inkompatibel med ”kind
predicates”. Är det verkligen rimligt att i enlighet med resonemanget i
Krifka m.fl. (1995) varken betrakta obestämd singular eller obestämd plural i
svenskan som möjligt generiska?
Att de olika nominalfrasformerna bidrar på olika sätt till den generiska
betydelsen är klart, och man bör börja i den änden – det vill säga man bör
först titta på vilka olika betydelser som uppstår i autentiska texter, för att
sedan se vilka betydelser som det är rimligt att betrakta som generiska och
varför. Att en viss form inte kan förekomma i ett sammanhang där en annan
form kan vara generisk bör inte generellt diskvalificera formen i sig som
möjligt generisk.
Som framgått är jag benägen att omfamna ett generöst genericitetsbegrepp. Även om skillnaderna mellan olika generiska betydelser är många
och intressanta, finner jag likheterna oftare större. När Krifka m.fl. diskvalificerar den obestämda singularen i engelskan som möjligt generisk
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betecknar de den istället icke-specifik (1995:14–15). Även om gränsen
mellan generisk och icke-specifik betydelse är vag anser jag till exempel att
en obestämd singular som subjekt i en generisk utsaga är konceptuellt mer
lik andra formers generiska betydelse i samma utsaga än den obestämda
singularens icke-specifika betydelse i en partikulär utsaga, såväl i engelskan
som i svenskan. Subjektets referens i exempel (143) är alltså enligt mig mer
lik referensen i exempel (144) än den i exempel (145).
(143) En råtta tar sig lätt in i huset via avloppet.
(144) Råttan tar sig lätt in i huset via avloppet.
(145) En råtta kommer förr eller senare ta sig in i huset via avloppet.

Det är ett problem att diskussionen om genericitet oftast har utgått från
påhittade isolerade meningar utan vidare kontext. Naturligtvis går det att
hävda att det i sådana fall finns defaulttolkningar, det vill säga en tendens att
tolka en utsaga på ett visst sätt när vi möter den isolerad (det man ibland
kallar neutral kontext). Men vi är inte riktigt så överens om defaulttolkningar
som det kan verka i litteraturen, och vad gäller bedömningen av en nominalfras som generisk eller icke-generisk finner jag det särskilt vanskligt att utgå
från en begränsad kontext. När man möter påståenden om defaulttolkningar i
litteraturen går det ofta att hitta andra tolkningar som också är mycket
rimliga och naturliga. Det går att föreställa sig många olika tänkbara kontexter och således olika tolkningar av referensen.
Ändå går det inte att enbart via intuitionen föreställa sig allt som kan
förekomma i verkliga texter. Man blir onekligen förvånad över vad som kan
vara en generisk referens i en verklig text. Som vi har sett många exempel på
i kapitel 4 kan den nära kontexten (som meningen eller stycket) tydligt
indikera en partikulär tolkning av en nominalfras, fastän nominalfrasen i ett
vidare perspektiv (texten som helhet) visar sig vara generisk. För att kunna
bedöma om en nominalfras är generisk eller inte krävs således tillgång till
hela den text som nominalfrasen förekommer i, och ibland använder vi oss
även av ytterligare (icke-språklig) kontext.
Men ibland räcker inte ens all tänkbar kontext som går att uppbringa för
att bedöma en nominalfras som generisk eller icke-generisk. Hänsyn till
genericitetstolkningens kontextberoende är således ett nödvändigt men inte
tillräckligt steg i riktning mot en bättre beskrivning. En förutsättning för
delundersökningen i kapitel 3 var att kunna dela in nominalfraser i generiska
och icke-generiska. Det problematiska och i viss mån ad hoc-mässiga i dessa
avgöranden blev då uppenbart. Denna undersökning visade också att det
finns stora likheter mellan generisk och icke-generisk referens ifråga om hur
åtkomliga våra mentala representationer av referenter är. Generisk referens
verkar följa samma åtkomlighetsprinciper som icke-generisk referens, och
det har inte visat sig motiverat att upprätta en särskild åtkomlighetshierarki
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för generisk referens. Men framför allt har resultaten i kapitel 4 gett stöd för
slutsatsen att gränsen mellan genericitet och icke-genericitet är vag.
Genom en textsekvens kan en referenskedja växla och glida från och till
generisk respektive icke-generisk, samtidigt som konceptualiseringen att vi
har att göra med ”samma” referent/referenter genom hela sekvensen är
tydlig. De enskilda referenserna i en sådan kedja är som vi har sett inte alltid
självklart antingen generiska eller icke-generiska. Här kan vi se det som att
vi har att göra med ett kontinuum av genericitet, men det är inte självklart
hur detta ska beskrivas. Man kan se det som att referensen inkluderar fler
eller färre medlemmar, är mer eller mindre partikulär eller mer eller mindre
komprimerad/idealiserad.
En nominalfras måste ibland också betraktas som samtidigt generisk och
icke-generisk. Detta kan nog tydligast ses i exempel som (106) (s. 142). I
formuleringen ”Tusen eller tiotusen år, ingen vet hur lång tid det tog för den
första apan att lära sig att simma” kan den första apan i detta sammanhang
inte tolkas som syftande på den första aparten, utan referensen gäller delvis
den första individen av arten Macaca fascicularis som faktiskt lyckades lära
sig att simma. Samtidigt blir det genom spekulationen om hur lång tid det
tog för denna individ att lära sig att simma tydligt att referensen också på
samma gång gäller arten Macaca fascicularis – referensen hos nominalfrasen den första apan kan alltså inte betraktas som antingen generisk eller
partikulär, utan måste betraktas som både generisk och partikulär.
Blendteorin har visat sig värdefull för att påvisa det komplexa i den
generiska referensen och den vaghet som vidlåder denna i verkliga texter.
Samtidigt har blendteorins antaganden om hur tolkningsprocessen går till vid
blending visat sig vara problematiska. Det är inte rimligt att tänka sig att vi
alltid har möjlighet att packa upp alla blender eller att vi alltid ges eller har
full tillgång till hela det konceptuella nätverket där blenden ingår. Ibland har
vi som lyssnare/läsare inte möjlighet att fastställa vilka de avsedda referenterna är. Och även när vi har den nödvändiga kunskap som behövs för att
packa upp en blend, finns det all anledning att ifrågasätta att vi alltid gör det.
Den här avhandlingens två delundersökningar har genererat många frågor
och en del spekulationer om hur vi som språkbrukare producerar och tolkar
generisk referens, och på det här området finns det forskningsmässigt
mycket kvar att göra. Att vi skulle bestämma oss för en tolkning av varje
nominalfras vi möter som antingen generisk eller icke-generisk är orimligt i
ljuset av vad som har kommit fram. Som adressater har vi ibland inte möjlighet att tolka referensen hos en nominalfras (som generisk eller ickegenerisk) på grund av att referensen är flertydig eller simultant generisk och
icke-generisk. Antagligen låter vi ibland också bli att tolka en nominalfras
som generisk eller icke-generisk när vi inte finner det värt besväret, även om
vi skulle kunna om vi blev tvingade. Vi är ofta helt nöjda med en ganska vag
och diffus uppfattning om vilka referenter som åsyftas.
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Som avsändare kan vi ha motiv att referera på ett visst sätt: exempelvis
till synes entydigt, eller avsiktligt flertydigt. Vi kan till exempel vilja popularisera det vi vill berätta om genom att formulera oss till synes partikulärt
fastän syftet är generiskt (som vi har sett många exempel på i filmen
Strandsatta apor). Vi kan också vilja undanhålla vissa fakta (tillfälligt eller
permanent) av pedagogiska eller retoriska skäl. Ett exempel på tillfälligt
undanhållande såg vi i Naturfilm, där det först i slutet av filmen Strandsatta
apor avslöjades att det inte var de apor som idag lever på öar i Indiska
oceanen som har tagit sig över vattnet. Men det kan också vara så att vi
faktiskt inte vet hur generisk referensen egentligen är och därför uttrycker
oss flertydigt. Oftast när vi uttrycker oss flertydigt är det nog ändå så att vi
finner den exakta referensen oviktig helt enkelt.
I avsnitt 4.8 ställde jag frågan om någon form av implicit begränsning inte
alltid måste vara inblandad när man refererar till djurarter. Man kan också
fråga sig om genericitet över huvud taget är möjligt utan någon form av
komprimering i Fauconnier & Turners (2002) mening. Innebär kanske
genericitet per definition komprimering? Generalisering innebär ju framhävande av analogi och undanhållande av disanalogi eller variation.
Att förespråka ett konceptuellt genericitetsbegrepp implicerar kanske inte
nödvändigtvis en syn på genericitet som ett gradfenomen, men jag har i
arbetet med den här avhandlingens delundersökningar funnit starka skäl till
att man i verkliga texter kan förvänta sig allt från supergeneriska, tydligt
generiska, ganska generiska till lite generiska nominalfraser, förutom alla
nominalfraser som inte är ett dugg generiska!
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Summary

This dissertation examines various forms of genericity in texts. Genericity is
usually analysed and discussed within a formal semantic framework and the
investigations are typically introspective analyses of isolated sentences. This
work differs from the majority of former works on genericity in that I adopt
a cognitive semantic approach and analyse entire authentic texts. The focus
is on the noun phrases referring to the generic theme in texts about species of
animals. Two main aims are formulated: to analyse the distribution of
different forms of generic noun phrases, and to characterise the boundary
between generic and non-generic noun phrases. The two empirical chapters
(3 and 4) deal mainly with the first and second of these aims respectively.
The analytical models used in the two investigations are Accessibility
Theory (e.g. Ariel 1990, 2001) and Blending Theory (also called Conceptual
Integration Theory) (e.g. Fauconnier & Turner 2002).
Chapter 1 presents the object of study and the main aims as formulated
above and the reasons for undertaking it. Research on genericity lacks
investigations of authentic and entire texts and there is much to be learnt
about what factors are decisive for the distribution of forms of generic noun
phrases through texts. What we have learned from former research is limited
in scope and the claims made are quite often rather unclear and controversial. Probably as a consequence of the dominance of formal semantic
approaches to genericity it has been treated as an all-or-nothing phenomenon. When analysing authentic texts however, one is struck by the fact
that noun phrases often have to be described as rather ambiguous, vague, or
only generic to a certain degree.
In chapter 2 previous research on genericity is presented. In the last
section of this chapter (section 2.4) the overarching theoretical frame is also
laid out. Section 2.1 is a brief description of the state of the art concerning
research on genericity in general. Sections 2.2 and 2.3 portray research of
particular relevance for my aims. In 2.2.1 and 2.2.2 I discuss different claims
concerning the choice of forms of generic noun phrases in relation to the
type of referent and type of utterance. Typological differences and mental
representations are other aspects that have been claimed to influence the
choice of generic referring expressions and those aspects are dealt with in
sections 2.2.3 and 2.2.4. In 2.3 research relevant for the boundary between
generic and non-generic noun phrases is covered. Behrens’s (2000, 2005)
perception of generic noun phrases as being more or less prototypical is
discussed in 2.3.1. This section concludes with Link’s (1995) concept of
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dependent genericity and Dahl’s (1988) concept of inherited genericity,
which are covered in 2.3.2.
Chapter 3 is the first empirical chapter and it deals with the distribution of
different forms of generic noun phrases in text. Ariel’s Accessibility Theory
is explained in section 3.2 (e.g. 1990, 2001). This theory has been developed
for non-generic noun phrases and claims that the accessibility of the
addressee’s mental representation of a referent is decisive for the form of
noun phrase chosen. Basically, referents that are highly accessible are
referred to with relatively less informative noun phrases (such as pronouns)
and referents that are not very accessible are referred to with more informative noun phrases (such as definite descriptions). Ariel constructs an
accessibility hierarchy with accessibility markers ranging from the highest to
the lowest.
The analytic questions asked in relation to Accessibility Theory are:
− To what degree does Accessibility Theory make correct predictions for
the distribution of generic noun phrases?
− Is there justification for constructing a specific accessibility hierarchy for
generic reference?
− Are there any indications that our mental representations of generic
referents are less accessible than our representations of non-generic
referents?
The material used for this study consists of 36 texts about different species
of animals, and 27 of these texts are taken from a book – Guide till våra
vilda djur ”Guide to our wild animals” (Andersson & Svensson 2005) –
while the other 9 texts come from 3 different journals (see appendix 2). All
texts can be characterised as popular science.
1423 noun phrases referring to the theme of the text, that is the animal in
question, are categorised as pronouns, different kinds of definite descripttions, demonstratives etc. (see table 2), and marked for textual position – if it
is an anaphor or a first mention, and where the antecedent is located (in the
same sentence, previous sentence, same paragraph or across paragraph). In
section 3.5.1 I describe how I have distinguished generic from non-generic
noun phrases, and in 3.5.2–3.5.3 I define my use of anaphor and antecedent
as well as sentence and paragraph.
The results indicate that generic reference on the whole follows the same
principles of accessibility (as formulated by Ariel) as non-generic reference.
Less informative noun phrases are used for referents mentioned recently, that
is highly accessible referents, and more informative noun phrases are used
for those referents mentioned much earlier, indicating low accessibility, etc.
There is no justification for constructing a specific generic accessibility
hierarchy, although there are some differences that can be attributed to the
distinction between generic and non-generic reference. Some results suggest
189

that our mental representations of generic referents are less accessible than
those of non-generic referents, when compared with Ariel’s findings. But the
results are vague and the comparison slightly tenuous.
In the analysis of definite descriptions and demonstratives I have found
that Ariel’s emphasis on quantitative aspects of noun phrases is not defensible, at least not when dealing with genericity. Long noun phrases, with
more attributes, are not used for referents that are less accessible than those
referents referred to with short noun phrases, with fewer or no attributes.
In section 3.6.4.1 the result of a close analysis of other factors (than
accessibility) affecting the distribution of definite and indefinite descriptions
is presented. Strategies of textual structure, intentional ambiguity and
stylistic variation are examples of factors influencing the choice of generic
noun phrases that become visible only when analysing whole authentic texts.
One important experience from this first study relates to the difficulties
facing anyone who is trying to distinguish between generic and non-generic
noun phrases in authentic texts. This difficulty is more of a methodological
problem of operationalisation in this study, but it is the centre of attention in
the second study.
The second empirical chapter (4) therefore deals primarily with the
second main aim: the analysis of the boundary between generic and nongeneric noun phrases. Section 4.1 is a description of Blending Theory with a
focus on those aspects of the theory that are important for the present
analysis. Compression is a central concept and is discussed in section 4.1.1.
The overarching goal of blending processes is to achieve human scale and
primarily involves compression of vital relations (Fauconnier & Turner
2002:312). Blending Theory is also problematised, for example in the
discussion of blending as process versus product and concerning production
versus perception (in section 4.1.2).
The analytic questions asked are:
− What do the depicted conceptualisations of the generic theme look like,
and how can they be described in terms of blending?
− What is the connection between the form of the noun phrases referring to
the generic theme and the conceptualisation?
− What do the noun phrases refer to? In what way and to what degree can
the reference be said to be generic?
− To what degree are we likely to unpack compressed conceptual blends?
In this study I analyse a nature documentary film. The main topic is the
evolution of the crab-eating macaque, and its dispersion to islands in the
Indian Ocean. The narration evolves chronologically from more than
500 000 years ago until today and traces the path of the dispersion.
In section 4.6 I analyse the conceptualisations that are being built up in
the narrative text. Initially I marked all references to macaques in the film –
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their form and if they are intuitively ambiguous or vague. Then I analysed
the sequences including those ambiguous or vague references in terms of
blending. The discussion in 4.6 concentrates on three main conceptualisations that are prominent in the documentary: what is seemingly ontogenesis (but is in fact phylogenesis), what seem to be the same animal(s)
(but in fact must be different individuals), and what could be taken to refer to
the animals in the picture (but must in fact sometimes relate to other
individuals). In section 4.7 I discuss the extent to which the average TV
viewer is likely to unpack the compressed conceptual blends.
The close analysis of the narrative text reveals that generic noun phrases
that can be assumed to actually include all members of the species in
question are quite rare. Some sort of compression is clearly often involved
when we speak of species.
When analysing authentic texts like the narrative text of the macaque
film, it is often amazing to observe which noun phrases actually are generic.
The near context can clearly indicate a particular, non-generic reference,
while the wider context of the text reveals that the noun phrase in question
really is generic. To determine if a noun phrase is generic one needs access
to the whole context in which the noun phrase appears.
But the analysis also shows that it is sometimes difficult to determine the
real intended referents. Doubtless even the speaker/writer would not always
be able to account for the exact reference. Not infrequently chains of reference involve shifting and slithering between a generic and a non-generic
meaning, although the references are seemingly coreferential in the overall
narrative perspective.
Sometimes there are also clear cases where the noun phrase must be
analysed as referring to both generic and non-generic entities at the same
time – cases of simultaneous reference (not vague or ambiguous reference in
the ordinary sense). This indicates that it does not seem likely that when
interpreting a narrative text we actually decide for every reference if it is
generic or non-generic. Sometimes the distinction may not be important and
sometimes we can be expected to perceive the reference as simultaneously
generic and non-generic, for instance.
Finally we have also seen that compression can sometimes be assumed to
lead us astray, for example if we do not have expert knowledge in certain
subjects. Fauconnier & Turner (2002) seem to mean that blending and
achieving human scale is always a good thing, and that we are always able to
unpack compressed blends. But after analysis of the narrative text of the
macaque film it does not seem likely that we always unpack the compressed
blends that we encounter. We can also assume that the purpose of compression is more diverse than to achieve human scale and facilitate our
understanding of complex phenomena. We have for example seen that
compression can be used for a narrative strategic purpose, simply to tell an
exciting story, for instance.
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Textposition
Korrelat i:
FörstaTotalt
samma
föregående
samma
annat
benämnande
mening
mening
stycke
stycke
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
N
Personligt pronomen i singular
122 52 %
96 41 %
3
1%
11
5%
2
1%
234
Personligt possessivattribut i singular
0
0%
1 100 %
0
0%
0
0%
0
0%
1
Personligt pronomen i plural
38 43 %
44 50 %
1
1%
5
6%
0
0%
88
Personligt possessivattribut i plural
4 80 %
1 20 %
0
0%
0
0%
0
0%
5
Bestämd singular hyperonym
8 13 %
30 48 %
6 10 %
12 19 %
6 10 %
62
Hyperonymt possessivattribut i bestämd singular
3 33 %
3 33 %
0
0%
2 22 %
1 11 %
9
Bestämd plural hyperonym
4
8%
24 48 %
9 18 %
12 24 %
1
2%
50
Hyperonymt possessivattribut i bestämd plural
1 10 %
3 30 %
1 10 %
5 50 %
0
0%
10
Obestämd singular hyperonym
1 50 %
0
0%
0
0%
1 50 %
0
0%
2
Hyperonymt possessivattribut i obestämd singular
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
1 100 %
1
Obestämd plural hyperonym
0
0%
0
0%
0
0%
1 100 %
0
0%
1
Artbetecknande bestämd singular
11
4%
62 22 %
35 12 %
112 39 %
68 24 %
288
Artbetecknande possessivattribut i bestämd singular
1
1%
23 30 %
8 10 %
20 26 %
25 32 %
77
Artbetecknande bestämd plural
2
7%
6 20 %
2
7%
14 47 %
6 20 %
30
Artbetecknande possessivattribut i bestämd plural
0
0%
1 20 %
0
0%
3 60 %
1 20 %
5
Artbetecknande obestämd singular
3 12 %
6 25 %
1
4%
8 33 %
6 25 %
24
Artbetecknande obestämd plural
1
2%
14 27 %
2
4%
15 29 %
19 37 %
51
Artbetecknande naken form
0
0%
7 35 %
1
5%
7 35 %
5 25 %
20
Demonstrativt pronomen
1 14 %
3 43 %
0
0%
2 29 %
1 14 %
7
Demonstrativt pronomen + substantiv (+ ev. genitiv-s)
1
8%
6 46 %
0
0%
6 46 %
0
0%
13
Arten (+ ev. genitiv-s)
5 28 %
6 33 %
3 17 %
3 17 %
1
6%
18
Övrig benämning (+ ev. genitiv-s)
6 43 %
2 14 %
0
0%
2 14 %
4 29 %
14
Totalt
212 21 %
338 33 %
72
7%
241 24 %
147 15 % 1 010

Nominalfrasform

Tabell 8. Generiska nominalfraser i olika textpositioner – delmaterial 1

%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
101 %
99 %
101 %
100 %
99 %
99 %
100 %
100 %
100 %
101 %
100 %
100 %
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%
49 %
71 %
43 %
71 %
13 %
17 %
8%
0%
0%
0%
1%
8%
3%
0%
0%
0%
0%
33 %
0%
18 %
19 %

N
30
5
23
5
3
2
3
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
0
3
79

Korrelat i:
samma
mening

Textposition

Personligt pronomen i singular
Pronominellt possessivattribut i singular
Personligt pronomen i plural
Pronominellt possessivattribut i plural
Bestämd singular hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd singular
Bestämd plural hyperonym
Hyperonymt possessivattribut i bestämd plural
Obestämd singular hyperonym
Obestämd plural hyperonym
Artbetecknande bestämd singular
Artbetecknande possessivattribut i bestämd singular
Artbetecknande bestämd plural
Artbetecknande possessivattribut i bestämd plural
Artbetecknande obestämd singular
Artbetecknande obestämd plural
Artbetecknande naken form
Demonstrativt pronomen + substantiv
(+ ev. genitiv-s)
Arten (+ ev. genitiv-s)
Övrig benämning (+ ev. genitiv-s)
Totalt

Nominalfrasform

0
6
137

N
25
2
23
2
14
8
12
2
2
2
24
1
8
3
0
1
1
1
0%
35 %
33 %

%
41 %
29 %
43 %
29 %
61 %
67 %
33 %
50 %
100 %
100 %
28 %
4%
28 %
30 %
0%
4%
20 %
33 %

föregående
mening

Tabell 9. Generiska nominalfraser i olika textpositioner – delmaterial 2

1
3
36

N
1
0
2
0
4
0
4
0
0
0
8
5
3
2
0
2
0
1

samma
stycke

33 %
18 %
9%

%
2%
0%
4%
0%
17 %
0%
11 %
0%
0%
0%
9%
20 %
10 %
20 %
0%
7%
0%
33 %
2
3
115

N
4
0
3
0
0
2
16
2
0
0
32
15
16
4
0
13
3
0

annat
stycke

67 %
18 %
28 %

%
7%
0%
6%
0%
0%
17 %
44 %
50 %
0%
0%
38 %
60 %
55 %
40 %
0%
48 %
60 %
0%
0
2
46

N
1
0
2
0
2
0
1
0
0
0
20
2
1
1
2
11
1
0

0%
12 %
11 %

%
2%
0%
4%
0%
9%
0%
3%
0%
0%
0%
24 %
8%
3%
10 %
100 %
41 %
20 %
0%

Förstabenämnande

3
17
413

N
61
7
53
7
23
12
36
4
2
2
85
25
29
10
2
27
5
3

Totalt

100 %
101 %
100 %

%
101 %
100 %
100 %
100 %
100 %
101 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %
100 %
100 %
100 %
100 %
99 %

Tabell 10. Efter Ariel (1990:18): ”Table 0.1 Breakdown of anaphoric
expressions by text positions”
Nominalfrasform

Textposition
Korrelat i:
samma
mening
N
%
”Pronoun”
110 20,8 %
”Demonstrative”
4 4,8 %
”Definite description”
4 2,8 %
Totalt
118 15,6 %

Totalt
föregående samma
annat
mening
stycke
stycke
N
% N
% N
% N
320 60,5 % 75 14,2 % 24 4,5 % 529
50 59,5 % 17 20,2 % 13 15,5 % 84
20 14,1 % 65 45,8 % 53 37,3 % 142
390 51,7 % 157 20,8 % 90 11,9 % 755

%
100 %
100 %
100 %
100 %

Tabell 11. Fördelningen av olika nominalfrasformer i de olika
textpositionerna
Nominalfrasform Textposition
Korrelat i:
Totalt
samma
föregående
samma
annat
mening
mening
stycke
stycke
N
%
N
%
N
%
N
%
N
%
Personligt
pronomen
227 84 % 194 46 %
7 7%
23 8 %
451 42 %
Hyperonym
bestämd NP
24 9 %
96 23 %
24 26 %
51 18 %
195 18 %
Artbetecknande
bestämd NP
18 7 %
128 31 %
63 67 % 216 74 %
425 40 %
Totalt
269 100 %
418 100 %
94 100 % 290 100 % 1 071 100 %
Även possessivattribut (till exempel dess/deras, djurets/djurens, havsörnens/havsörnarnas)
ingår i dessa siffror.

Tabell 12. Efter Ariel (1990:18): ”Table 0.2 Popularity of anaphoric
expressions in text positions”
Nominalfrasform

Textposition
Korrelat i:
samma
mening
N
%
”Pronoun”
110 93,2 %
”Demonstrative”
4 3,4 %
”Definite description”
4 3,4 %
Totalt
118 100 %

föregående samma
mening
stycke
N
% N
%
320 82,1 % 75 47,8 %
50 12,8 % 17 10,8 %
20 5,1 % 65 41,4 %
390 100 % 157 100 %

Totalt
annat
stycke
N
%
N
%
24 26,7 % 529 70,1 %
13 14,4 % 84 11,1 %
53 58,9 % 142 18,8 %
90 100 % 755 100 %
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Tabell 13. Topikhetens påverkan på förekomsten av pronomen i olika
textpositioner (utifrån Ariels tabell 0.1 och 0.3 (1990:18–19))
Nominalfrasform

Textposition
Korrelat i:
samma
mening
N
%
”non-topic pronoun”
69 23,5 %
”topic pronoun”
41 17,4 %
”topic + non-topic
pronoun”
110 20,8 %

föregående
samma
annat
mening
stycke
stycke
N
%
N
%
N
%
189 64,3 % 34 11,6 %
2 0,7 %
131 55,7 % 41 17,4 % 22 9,4 %
320

60,5 %

75 14,2 %

24 4,5 %

Totalt
N
%
294 100 %
235 100 %
529 100 %

Tabell 14. Efter Ariel (1990:45): ”Table 1.6 Names in textual positions”
Nominalfrasform Textposition
Korrelat i:
Totalt
samma
föregående
samma
annat
mening
mening
stycke
stycke
N
%
N
% N
%
N
%
N
”Full name”
2 3,4 %
12 20,7 % 15 25,9 % 29
50 %
58
”Last name”
0 0%
31 39,2 % 24 30,4 % 24 30,4 %
79
”First name”
3 6,1 %
21 42,9 % 20 40,8 %
5 10,2 %
49
Totalt
5 3%
64 34 % 59
32 % 58
31 % 186
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%
100 %
100 %
100 %
100 %

Bilaga 2. Texter

Andersson, Thomas B. & Svensson, Rolf 2005. Guide till våra vilda djur.
Stockholm: Wahlström & Widstrand. Följande artiklar:
1. Bisamråttan (Ondatra zibethicus)
2. Björnen (Ursus arctos)
3. Bävern (Castor fiber)
4. Dovhjorten (Cervus dama)
5. Ekorren (Sciurus vulgaris)
6. Fjällräven (Alopex lagopus)
7. Fältharen (Lepus europaeus)
8. Grävlingen (Meles meles)
9. Igelkotten (Erinaceus europaeus)
10. Illern (Mustela putorius)
11. Järven (Gulo gulo)
12. Kronhjorten (Cervus elaphus)
13. Lodjuret (Lynx lynx)
14. Minken (Mustela vison)
15. Mufflonfåret (Ovis musimon)
16. Mullvaden (Talpa europaea)
17. Myskoxen (Ovibos moschatus)
18. Mården (Martes martes)
19. Mårdhunden (Nyctereutes procyonides)
20. Rådjuret (Capreolus capreolus)
21. Räven (Vulpes vulpes)
22. Skogsharen (Lepus timidus)
23. Uttern (Lutra lutra)
24. Vargen (Canis lupus)
25. Vildkaninen (Oryctolagus cuniculus)
26. Vildsvinet (Sus scrofa)
27. Älgen (Alces alces)

Jämförelsetexterna:
28. Illustrerad vetenskap 9/2004. Egotripp i kollektivet av Anders Priemé.
(adeliepingvin)
29. Illustrerad vetenskap 17/2004. Jättehaj driver gäck med biologer av Lars
Thomas. (brugd)
30. Forskning och framsteg 3/2005. En ”idiot” utan självbevarelsedrift av Lennart
Olsson. (dront)
31. Illustrerad vetenskap 15/2005. Havsörnen vänder tillbaka av Lars Thomas.
(havsörn)
32. Sveriges natur (Svenska naturskyddsföreningens medlemstidskrift) 2/2003.
Vandrare söker ny fristad av Maria Backman. (järv)
33. Illustrerad vetenskap 2/2004. De östafrikanska nakenråttorna lever som insekter:
Nakna gnagare trivs under terror av Anders Priemé. (nakenråtta)
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34. Sveriges natur (Svenska naturskyddsföreningens medlemstidskrift) 5/2005.
Överlevare med hög svansföring av Susanne Liljenström. (rödräv)
35. Illustrerad vetenskap 11/2004. Våtdräkt i XXL av Anders Priemé. (titicacagroda)
36. Sveriges natur (Svenska naturskyddsföreningens medlemstidskrift) 1/2002. Med
rätt att böka av Mats Hellmark. (vildsvin)
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Bilaga 3. Transkription Naturfilm

Transkriptionen av Naturfilm nedan är en grov sådan. 157 Kommentarer om
vad som samtidigt sker i bild och en del andra metakommentarer används
sparsamt och står inom hakparentes i transkriptionen. Bildkommentaren
ligger före berättartexten – det som enligt kommentaren händer i bild pågår
alltså ungefär samtidigt som den berättartext som följer efter kommentaren
yttras. Den tydliga sekvensindelning som skapas genom att bilden tonas och
blir mörk (vid fem tillfällen under filmen Strandsatta apor) är markerad med
[NY SEKVENS]. Pauser som berättaren gör vid uppläsningen av texten är
dock inte markerade i transkriptionen, eftersom jag inte jag inte har bedömt
att detta påverkar de analyser som görs. När betoning kan tänkas påverka
tolkningen kommenteras det i analystexten.
[INTRO 1. MANLIG BERÄTTARRÖST. OLIKA MILJÖBILDER.]

1
2
3
4
5

En isolerad ö i Indiska oceanen. Lite fåglar och
insekter som förts hit med vinden. En öde ö. Men det
finns fler invånare som inte borde kunnat tagit sig
hit: [EN APA DYKER UPP.] makakeapor. Gåtans lösning: en
resa genom tiden.

[INTRO 2. KVINNLIG REPORTER I SVENSK NATUR, SOM HÅLLER FRAM EN DÖD TORKAD FISK
MOT KAMERAN.]

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Det här, det är en smörbult, en svartmunnad smörbult,
och den lever i Svarta havet och Kaspiska havet. Men
just precis den här, den är fiskad i Östersjön, där den
inte alls hör hemma. Att arter sprider sig över
jordklotet, det är nytt. Kvällens film handlar om
apor som har befolkat öde öar i Indiska oceanen, nåt
som borde vara helt omöjligt, eftersom aporna inte kan
simma så långt och knappast kan bygga båtar. Men dom
tog sig dit, även om det tog tusentals år. [VISAR
SMÖRBULTEN] För den här lilla krabaten tog det kanske
bara några veckor att byta levnadsmiljö. Hur det gick
till får du veta efter filmen. Nu är det dags för
historien om dom strandsatta aporna.

[INTRO 3. KVINNLIG BERÄTTARRÖST (REPORTERN FRÅN INTRO 2). MILJÖBILDER UTAN APOR.]

19
20
21
22
23
24
25

157

En isolerad ö, tjugo mil från land, nånstans mitt i
Indiska oceanen. Denna ö har aldrig tillhört nån
kontinent. Fåglarna har bara tillfälligt stannat till
under den långa flytten, och insekter har förts hit med
vinden. Det är dom enda varelserna som koloniserat ön.
Bokstavligen en öde ö, men den döljer en hemlighet.
[APOR DYKER UPP I BILD.] Mot alla odds har även apor slagit

Programmet sändes i SVT 1 den 13 april 2006 kl. 21.00–22.00.
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

sig ner på ön. Dom är så pass väl anpassade till livet
på ön att dom varje dag kommer ner på stranden för att
leta efter mat. Dom kallas för krabbmakaker. Deras
närvaro på ön är en svår gåta. Hur kom dom hit när ön
aldrig har varit en del av en kontinent? Det finns bara
en förklaring. Aporna måste ha färdats över det öppna
havet. [FORTFARANDE FLERA APOR I BILD.] Varifrån kommer denna
underliga apa, och hur klarade den av att ta sig över
vattnet? Det är den historien vi ska berätta, en resa
som började för ungefär 500 000 år sen, innan apan tog
steget över vattnet. Då var apan fortfarande nöjd med
sin naturliga miljö, den tropiska regnskogen.

[FILMEN BÖRJAR. SAMMA KVINNLIGA BERÄTTARRÖST SOM I INTRO 2 OCH 3. VY ÖVER EN Ö.
DIVERSE ANDRA DJUR. TITELN STRANDSATTA APOR VISAS.]
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Strandsatta apor låter som en saga och ändå är den
sann. En berättelse som sträcker sig över flera hundra
tusen år. För att ta det från början går vi tillbaka
mer än 500 000 år. Vi är i hjärtat av den djupaste
regnskogen. [NÄRBILD PÅ OLIKA DJUR.] På den tiden täckte
djungeln nästan hela Sydostasien. Homo erectus, vår
förfader, var sällsynt och höll sig för det mesta för
sig själv, men den stora rikedomen i skogen med blommor
och frukter hade lockat till sig en stor variation av
djur: fåglar, pollinerande insekter och alla som i sin
tur levde av att äta dom. [NÄRBILD PÅ EN APA ÄTANDES ÄGG UR ETT
BO.] Det är här i skogen som vår makak tar sina första
steg för att utveckla dom egenskaper som senare gör
honom till en fantastisk erövrare, men för tillfället
är han fortfarande en långsvansad makak. Och han har
redan en mycket speciell position i skogen. [SPILLER.]
Under tusentals år utvecklades makaken i skogen och
lärde sig att utnyttja alla sina talanger, men ibland
lite väl klumpigt. Det råder en strikt hierarki inom
den långsvansade makakens samhälle. [SAMMA INDIVID SOM
OVAN.] Det här är en dominant hanne. Han möter inget
motstånd när han tar hand om fågelboet och stjäl dom
sista äggen. [FLER APOR DYKER UPP. TEXTEN ILLUSTRERAS.] Under
trädet väntar dom lägre rankade medlemmarna som får
nöja sig med dom rester som faller ner till marken. [EN,
IBLAND TVÅ APOR HOPPAR RUNT I TRÄDEN.] Vid den här tidpunkten
har den långsvansade makaken trädkronorna för sig
själv. Han trivs här eftersom han är den minsta och
lättaste av alla aparter i området. Och han kan hoppa i
stort sett utan begränsningar från träd till träd utan
att dom svagaste grenarna bryts. Han provar alla sina
trix och njuter av sin lätta kropps möjligheter. Och
han tänjer på balanskonstens gränser. [EN APA ÄTER FRUKT.]
Den här lilla akrobaten kan nå frukter som inga andra
apor kan komma åt eftersom dom alla är tyngre än honom.
Den långsvansade makaken tål inga inkräktare inom sitt
revir, speciellt inte en konkurrent. En flygekorre har
landat i trädet brevid. [FLERA APOR JAGAR OSV. EKORREN. TEXTEN
ILLUSTRERAS.] Makakerna gör allt för att bli av med den.
Dom jagar den, omringar den, lägger sig i bakhåll. Dom
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förföljer den ända tills dom nästan rör vid den. Aporna
ger inte upp och slutligen drar sig ekorren tillbaka.
[EN APA.] Odräglig och grälsjuk, den långsvansade makaken
är besluten att stanna kvar som härskare och regera
över sitt område: den vackra tropiska skogen. [HÄNGANDE
FLYGEKORRAR.] Det är här, i hjärtat av skogen, som deras
framtida erövring förbereds. [UTZOOMNING. HIMMEL OCH FÅGLAR.
SKYMNING.] Under den långa färd som varat i hundra
tusentals år har den långsvansade makaken utvecklat
alla dom egenskaper som förvandlar honom till just en
erövrare. Och det började med nyfikenheten att prova ny
mat. [NY SEKVENS.] [NÄRBILDER PÅ TRÖTTA, SOVANDE MAKAKER. VAKNAR.
JÄSPAR. LETAR MAT.] Så fort makakerna vaknar på morgonen
ger dom sig iväg för att leta mat. Vartenda skrymsle
och vrå i skogen undersöks noggrant. Dom letar efter
insekter bland löven på marken. En del byten är svårare
att fånga än andra. [EN APA ÄTER EN GRÄSHOPPA OCH EN ANNAN
KOMMER OCH VILL HA.] Gräshoppor uppskattas mycket. Dom
smakar gott och är en efterfrågad delikatess, som ingen
vill dela med sig av. [UNGAR JAGAR MAMMA.] Även mammorna
är kallsinniga mot ungarnas tiggande. Dom föredrar att
behålla det delikata bytet för sig själva. [UNGARNA ÄTER
SJÄLVA.] Dom unga måste lära sig att klara det själva.
[HELA TIDEN FLERA APOR I BILD.] Åren går i den mäktiga skogen
och den långsvansade makaken lär sig variera sin diet.
Deras mat blir allt vanligare och dom behöver inte
lägga ner så mycket tid på att leta efter mat som andra
apor. Därför finns det stunder på dagen som dom kan
hänge sig åt sociala aktiviteter. [PÄLSSKÖTSEL.]
Pälsskötsel är det mest synliga exemplet. Det bekräftar
banden som enar de olika flockmedlemmarna och det
behövs eftersom flocken blir allt mer komplex. [HONOR OCH
UNGAR.] Honorna är själva basen i den långsvansade
makakens samhälle. Det är en strikt rangordning mellan
medlemmarna. Varenda en vet sin rang och den ärvs av
hennes avkomma. Inom flocken bildas det klaner av
närbesläktade honor. Honor inom samma familj står
varandra mycket närmare än dom andra i flocken. [LEKANDE
UNGAR.] När dom vuxna avlusar varandra passar dom unga
på att leka. Uppe bland grenarna testar dom sin
smidighet för den är viktig för deras framtid.
Samtidigt lär dom känna varandra och skapar kontakter
som kanske utvecklas till framtida allianser inom
flocken. [TVÅ APOR KLÄTTRAR UPP I ETT TRÄD. DEN ENA ÄR EN DOMINANT
HANNE.] Högst upp i hierarkin styr den dominanta hannen.
För att få denna position måste han ta över denna från
en annan hanne. Då får han exklusiv ensamrätt till
honorna. [KOPULERANDE HANNE OCH HONA.] Varje hona som är
redo att befruktas och går nära hannen måste underkasta
sig. Efter parningen jagar hannen oftast iväg honorna.
[DEN DOMINANTA HANNEN PUTSAR PÄLSEN PÅ EN HONA.] Men några av
dom, utan tvekan dom dominanta honorna, verkar ha vissa
privilegier. [UTZOOMNING.] Deras breda diet, smidighet,
komplexa beteende, dominanta hannar och klaner av
honor, tillsammans gör det att makakerna är redo att ta
det första steget för att kolonisera ny mark. [EN UNG
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Men för att allt ska falla på
plats så att den långsvansade makaken ska lämna den
djupa skogen behövs en till karaktär: den unga hannen
som ännu inte har nått vuxen ålder och som inte har
tillgång till honor. [EN HANNE FÖRSÖKER BESTIGA EN HONA MEN
JAGAS IVÄG AV FLOCKEN.] I hans ålder och med hans sexuella
drift är det svårt att hålla alla förbud. Trots
reglerna och faran provar han sin lycka. Alla honorna i
klanen som tillhör den utsatta honan vänder sig
omedelbart mot den unga hannen. Dom jagar iväg honom
och han flyr upp i toppen av ett träd, långt bort från
flocken. Förgäves försöker han försonas med honorna som
attackerar honom. Med stöd av den dominanta hannen
omringar dom trädet och sakta klättrar dom uppför
stammen. [SÅRAD HANNE. TEXTEN ILLUSTRERAS.] Slagsmålet är
brutalt. Den unga hannen är skadad. Nu behandlas han
som en fredlös och det finns inte längre någon plats
för honom i flocken. Han måste ge sig av och han
försvinner in i skogen. [BARA EN APA I BILD.] Nu börjar den
långa resan. Överraskande nog är det våldsamheter och
konflikter som blir startskottet för den långsvansade
makakens erövring av nya miljöer. Det är orsaken till
att han blir den stora erövraren i skogen. Den unga
hannen är faktiskt inte ensam i skogen. Han kommer att
stöta på grupper av honor som förflyttar sig. [VANDRANDE
APOR.] Med tiden blir apflockarna större och det skapar
allt fler konflikter. Några klaner av honor bryter
upp från flocken och bildar nya flockar med nya unga
hannar. Vid varje delning sprids den långsvansade
makaken allt längre bort. Sakta men säkert lägger dom
under sig nya territorier. [FLODEN UTAN APOR.] När dom
sprider sig i skogen kommer dom självklart fram till
floder. Och här öppnar sig en ny värld. När den
långsvansade makaken har upptäckt floden måste den lära
sig att leva med den. Överallt längs med floden har
skogen skadats av dom återkommande översvämningarna.
Miljön är relativt fattig och träden mindre än dom som
växer mitt inne i den tropiska skogen. [APOR HOPPAR OCH
HÄNGER I TRÄDEN OVANFÖR VATTNET.] Men åren i skogen har
hjälpt den långsvansade makaken att utveckla alla dom
talanger som behövs för att erövra flodbankerna.
Lätthet, smidighet och öppen för all sorts mat. Vapen
som endast makaken har bland aporna i området. Tack
vare sin minimala vikt kan han ensam röra sig med
lätthet ute på dom smalaste grenarna längs floden och
till och med ovanför vattnet. Endast han kan nå maten
som finns tillgänglig i vattenbrynet. Endast han kan
stå på dom flytande vattenhyacinterna som dom samlar in
och äter. Den långsvansade makaken är därför den enda
aparten som kan leva i denna miljö. Här finns inga
konkurrenter. [MILJÖ UTAN APOR.] För den långsvansade
makaken finns bara ett hinder kvar: själva vattnet.
HANNE OCH EN HONA I BILD.]

[ZOOMAR IN HANNEN VID VATTENBRYNET SOM TITTAR SIG OMKRING. LÄGGER
SIG I VATTNET OCH SIMMAR IVÄG.] En ung hanne står vid

vattenbrynet. Han verkar inte veta vad han ska göra.
Vad skulle kunna locka honom att korsa den här
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barriären? Kan han helt enkelt bli nyfiken? Till slut
hoppar den unga hannen i och simmar över den tjugo
meter breda floden. Han blev en av de första aporna
under evolutionens gång som lärde sig att simma. Han
tog ännu ett steg framåt för dom långsvansade
makakerna. [UTZOOMNING. HIMMEL.] En stor händelse ska snart
ske. I fotstegen efter den unga hannen ger sig
makakerna ut på ett äventyr som slutligen medför att
dom behärskar vattnet och simkonsten. [NY SEKVENS.] [EN UNG
HANNE.] På flodkanten har en ung hanne flyttat sig en bit
bort från dom vuxna som avlusar varandra. Han utnyttjar
tiden till att leka i närheten av vattenbrynet. Kanske
är han både förbryllad och uppmuntrad av dom äldres
erfarenheter. Han blir den som möjliggör ännu en
erövring för makakerna. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] Sakta slinker
han ner under vattnet. Ögonen är öppna och han håller
andan. Han upptäcker en ny värld. [FLER APOR DYKER UPP.]
Kommer han att uppmuntra andra unga apor som leker i
närheten att följa efter? För tillfället pågår leken
alldeles intill vattenbrynet eller i grenarna ovanför.
[TEXTEN ILLUSTRERAS.] Den unga hannen hoppar i igen. Han
stannar en stund under vattnet. Hans ögon är öppna och
ibland släpper han ut luftbubblor till ytan. Den
lätthet som han simmar och håller andan med under
vattnet visar på en medfödd förmåga hos den
långsvansade makaken, men vår unga apa är den första
som har provat på. [EN APA KOMMER UPP TILL YTAN OCH TITTAR SIG
FÖRVÅNAT OMKRING.] Han verkar nästan förvånad över sin
förmåga. Han ger sig tillbaka till dom andra aporna på
stranden och försöker få dom att följa med honom genom
att öppna munnen och höja på ögonbrynen. [FLER APOR HOPPAR I
VATTNET OCH LEKER.] Snart provar även dom mest tveksamma
och vattnet blir nu deras nya lekplats. Tusen eller
tiotusen år, ingen vet hur lång tid det tog för den
första apan att lära sig att simma. Men från och med då
följde alla unga apor snabbt efter. Dom fick smak för
vattnet och har sen dess aldrig lämnat det. Tack vare
makaken som lärde sig att simma har dom unga aporna nu
anpassat sin diet i träden till vattnet. Eftersom de är
så effektiva på att hitta mat har dom tid att leka och
eftersom dom leker har dom kunnat lära sig simma. [TEXTEN
ILLUSTRERAS.] Även dom äldsta aporna tar del av leken,
inte för att det är nödvändigt, utan bara för att det
är roligt. Makakerna har nu bosatt sig på
flodstränderna. [MILJÖ UTAN APOR.] Dom har lärt sig att dra
fördel av varenda möjlighet som deras omgivningar ger.
En död sibetkatt har förts medströms och spolats upp på
stranden. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] Makakerna är direkt
intresserade. Vid den döda kroppen visar både gamla och
unga en oemotståndlig nyfikenhet. Först verkar dom
vilja avlusa den precis som om det vore en av deras
egna, men snart börjar dom noggrant söka igenom och äta
parasiterna som det är fullt av i pälsen på den döda
kroppen. [FLODEN UTAN APOR.] Den långsvansade makaken är den
apa som har lyckats bäst med att etablera sig i skogen
längs floden. [EN APA I BILD.] Plötsligt lämnar han djungeln
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och föredrar numera allt glesare skog. Det är här som
dom verkligen kommer att trivas. Floden är en viktig
del i deras historia, lika viktig som den är för
människans historia. Längs floderna finns stora
korridorer där det är lätt att förflytta sig, och för
makakerna går det mycket fortare här än mitt inne i
skogen. Frånvaron av konkurrenter gör att ingenting kan
hindra deras frammarsch. Men alla långsvansade makaker
lär sig inte att simma. [KROKODIL.] Ofta är floderna för
djupa, strömmen för kraftig, eller så är vattnen fulla
med rovdjur. [SKYMNING.] Under dom hundratusentals år som
denna berättelse sträcker sig över har floderna
fungerat som naturliga vägar för makakerna. Och genom
att följa flodens sträckning kommer dom till slut fram
till havet. [NY SEKVENS.] [ZOOMAR IN EN STRAND MED APOR VID
VATTENBRYNET.] Vid kusten upptäcker aporna en mycket mer
öppen miljö än dom tidigare har upplevt. Sanden, det
salta vattnet, vågorna vid stranden, allt är nytt för
dom. [JAGADE AV VATTNET.] Dom ställs mot ett fenomen som dom
aldrig tidigare har mött: tidvattnet. [FLERA APOR HOPPAR
OMKRING.] Som alltid med långsvansade makaker är
nyfikenheten starkare än rädslan. Det är ebb.
[UTZOOMNING.] Vattnet drar sig sakta tillbaka och tar tag
i sanden runt stenarna. Och aporna bosätter sig i en ny
miljö som gradvis blir allt mer välbekant. [LEKANDE APOR
VID VATTENHÅL.] Vattenhålorna är rena drömmen för dom unga
aporna, naturliga simbassänger som grävts ur av
tidvattnet. Dom hittar på nya lekar och utnyttjar den
nya miljön som dom måste vänja sig vid. Dom yngsta
bjuder in dom andra till lek. Dom har upptäckt en
fantastisk miljö att frodas i: grunda, lugna vatten som
värmts av solen. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] När vattnet sjunker
försöker dom unga aporna stoppa huvudet under
vattenytan. Det är nåt som dom aldrig verkar tröttna på
trots att dom ursprungligen kommer från skogens
djup. Mammorna vågar sig inte ner i vattnet men dom
håller ett öga på småttingarna och på sitt eget sätt
deltar dom också i leken. [EN DOMINANT HANNE KOMMER GÅENDE.]
Endast den dominanta hannen verkar vara totalt
ointresserad av vattnet. Han närmar sig, redo att
utnyttja sitt privilegium. Det spelar ingen roll i
vilken miljö han befinner sig i, det står helt klart
att han bara bryr sig om en sak, och det är hans
auktoritet och tillgången till honorna. [KOPULERAR MED EN
HONA.] Den här honan bär fortfarande på sin unge. Hannen
är alldeles för hård mot henne och en konflikt bryter
ut. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] Ställd mot den dominanta hannen ser
sig mamman om efter hjälp från en annan hona, troligen
en släkting. Tillsammans attackerar dom hannen som
måste använda all sin styrka för att bevisa sin
auktoritet. Slutligen återvänder han ensam till skogens
kant. [HJORTDJUR GÅENDE I VATTNET. SKYMNING. SOLNEDGÅNG.] För att
överleva och vara framgångsrik i den här miljön som är
så annorlunda från tidigare erfarenheter måste den
långsvansade makaken ännu en gång visa sin fantastiska
anpassningsförmåga. En stor händelse är på gång, en ny
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vändpunkt som kommer att förvandla den långsvansade
makaken till den krabbätande makaken. [NY SEKVENS.] [TEXTEN
ILLUSTRERAS.] Makakerna letar efter mat vid vattenhålen.
Det är en noggrann undersökning, men för tillfället är
den resultatlös. [STRANDKRABBOR – HUR DE ÄTER OCH SPOTTAR UT
BOLLAR.] Inte långt därifrån finns det strandkrabbor. Med
framklorna samlar dom in sand eller gyttja som dom för
till munnen. Krabborna sorterar ut det ätbara från
sanden innan dom spottar ut det som inte går att äta.
Den filtrerade sanden spottas ut som små bollar som
finns utspridda på hela stranden. [KRABBA GRÄVER IGEN HÅL.]
Hålen krabborna gräver fungerar även som skydd. [APOR
GRÄVER I SANDEN.] Efter många observationer lär sig
makakerna att känna igen spåren som krabborna lämnar
efter sig. Deras teknik i att fånga krabbor är knappast
fulländad. Dom försöker få fram dom genom att gräva i
sanden. [EN APA LETAR I SANDEN.] Dom försöker om och om igen.
Men det enda dom lyckas med är en serie misslyckanden.
[FLER APOR OCH MASSOR MED KRABBOR.] Men bara några dussintals
meter längre bort på stranden som bara är exponerad vid
lågvatten finns det massor med krabbor, ett överflöd
som är alldeles för värdefullt för att ignorera. [EN APA
FÅNGAR KRABBOR OCH TVÄTTAR DOM.] Det behövs bara att en makak
upptäcker dom. Han är den som kommer att förändra allt
för dom långsvansade makakerna som nått ut på stranden.
Genom att försöka om och om igen blir makakerna allt
skickligare i att fånga krabborna på stranden. Han
stannar inte vid första försöket utan uppfinner en helt
ny strategi. I färskvattenbäcken intill tvättar han av
sanden från bytet. Det här är som en tvåstegsraket i
historien om makakerna. Först krabbfiske och sen tvätta
maten. Makakerna fångar och tvättar tills dom
fullständigt behärskar tekniken. [FLER APOR.] Det tog
tusentals år för den första apan att fånga och äta
krabbor, men på en gång fördes kunskapen vidare till
dom unga i flocken som i sin tur förde tekniken vidare
till framtida generationer. Så den långsvansade makaken
kan till slut byta namn till krabbmakaken. Dom bosatte
sig vid havet. [EN ORM KOMMER SIMMANDE.] Pytonormen är en
gammal fiende till makaken, och den har följt med under
färden från dom djupa skogarna till stranden vid havet.
Han känner makakerna väl och vet hur man kan fånga unga
apor när dom sover i träden. Ormen närmar sig aporna
längs bäcken där makakerna fortfarande tvättar sina
krabbor. [HONA MED UNGE.] Honorna känner på sig att nåt
farligt är på gång, men dom vet inte vad det är. Här i
det öppna kan inte pytonormen överraska flocken.
Makakerna får direkt syn på ormen och deras reaktion är
oväntad. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] Det finns gott om tid till att
fly, men i stället drar dom fördel av den öppna platsen
och dom omringar ormen som inte längre kan överraska
dom. Med en blandning av nyfikenhet och rädsla släpper
krabbmakakerna inte blicken från rovdjuret, och hela
tiden håller dom ett säkert avstånd till ormen. Alla
samlas runt honom. Den dominanta hannen får nu en annan
roll. Han verkar mer beskyddande och säger till en unge
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som är alltför närgången. Pytonormen inser att han inte
har läget under kontroll och drar sig tillbaka in i en
trädstam. Nu vet makakerna var ormen gömmer sig och dom
kan slappna av och gå därifrån. Hannen dröjer sig kvar,
tar sig en sista titt och går tillbaka till skogen där
han kan överblicka stranden. Det verkar som om
ingenting kan hota krabbmakaken på stranden. [EN APA I
BILD.] Dom har nu erövrat alla miljöer, från den djupaste
djungeln till stränderna vid Indiska oceanen. Dom har
nått så långt det går, slutet på den långa resan, men
det är faktiskt inte slut här. [UTZOOMNING. HAV.] Det finns
fortfarande ett kapitel kvar i berättelsen: det om när
aporna korsade havet och hamnade på öar som ligger
hundratals kilometer från land. Framför honom ligger
havet som en omöjlig barriär. [APOR VID VATTNET. HAVET.]
Krabbmakaken klarar inte av att simma i den grova sjön
ute till havs, och ändå har dom bevisligen lyckats
förflytta sig över sjön. Den sista stora erövringen är
faktiskt ett resultat av ren tur, en serie av till
synes osannolika händelser, men som inträffar då och då
under en tidsperiod på tiotusentals år. [NY SEKVENS.]
[MILJÖ. KRAFTIGT REGNVÄDER.] Vid dagens slut bryter en storm
ut. Den startar en kedja av händelser som kommer att
föra krabbätarna ut på havet. [TEXTEN ILLUSTRERAS.] Vid
flodmynningen söker aporna skydd under träden. Stora
bröten med träd och grenar följer med den kraftiga
strömmen. [SLUTAR REGNA. TEXTEN ILLUSTRERAS.] Strandkanterna
försvagas av floden. I skymningen, efter stormen, slår
sig makakerna ner i träd för att sova. Men trädets
rötter har underminerats. Och slutligen faller det.
Aporna kämpar så gott det går i vattnet. Några lyckas
ta sig upp på stranden. Andra håller sig krampaktigt
kvar i grenar och drivved som följer med floden. [EN APA
PÅ EN FLOTTE AV BRÅTE. SKYMNING.] Mörkret hindrar apan och den
är rädd för den starka strömmen. Den vågar inte ta sig
till stranden för där finns det krokodiler. Den ensamma
makaken föredrar att stanna. Han följer med sin
naturliga flotte som tar honom ut till havs. I tio
dagar kan han överleva på sin tillfälliga flotte. [VY.]
Det är arton tusen år före vår tid, mitt under den
senaste istiden. Havsytan är lägre än i dag och ön
ligger närmare. Det är troligen under denna period som
krabbmakaken genomförde sin resa. Det sista kapitlet i
historien om denna otroliga erövring är helt enkelt ren
tur. Men det är bara krabbmakaken som har lyckats dra
fördel av den turen, för det var bara dom som levde i
skogen och längs floder och kuster. [NY SEKVENS.] [APA/APOR
VID STRANDEN ÄTANDES KRABBOR.] Krabbmakaken erövrade till
slut alla miljöer och nådde öarna långt från
fastlandet. Denna händelse har skett vid flera olika
tillfällen, från Burma till Thailand, Malaysia,
Sumatra, Java, Borneo och flertalet öar i Filippinerna.
Krabbmakaken har etablerat sig i områden dit ingen
annan apa har lyckats ta sig. Det här är hemligheten
bakom den strandsatta apan. [UTZOOMNING.] Han lämnade
skogen, vandrade längs floderna och anpassade sig till
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livet vid havet. [APOR VID HAVET.] Men slutligen var det ren
tur som gjorde det omöjliga möjligt. [UTZOOMNING.] Denna
otroliga resa som förde honom från den inre djungeln
till isolerade öar är också en bra berättelse om
evolutionen, eftersom den förvandlade den långsvansade
makaken till en av jordens mest effektiva
kolonisatörer. [FILMEN SLUTAR.]

[EFTERSNACK. SAMMA KVINNLIGA REPORTER SOM TIDIGARE.]

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442

Det krävdes alltså hundratusentals år av evolution,
storm, bråte och en hel massa tur för att
krabbmakakerna skulle kunna ta sig till öarna. När
arter byter levnadsmiljöer idag så går det otroligt
mycket snabbare, och det är tack vare oss människor. Så
det här kan leda till en hel del problem. Många djur
och växter hade aldrig funnits i den svenska naturen om
inte vi människor tagit hit dom, ibland medvetet för
att jaga eller odla dom. Andra arter har vi flyttat
omedvetet. Havstulpanen har kommit hit som påväxt på
fartygsskrov som rest över världshaven. Många arter är
harmlösa. Andra kan störa ekosystem, orsaka stora
kostnader eller ge oväntade effekter, som sjögull, en
fin prydnadsväxt till din trädgårdsdamm, importerad
från Asien och Mellaneuropa. Men den sprider sig lätt
utanför dammen och kan ta över en hel sjö, som här i
Östergötland. Vattenmiljöer verkar vara känsligare för
främmande arter än landmiljöer, och Naturvårdsverket
ser så allvarligt på problemet att dom startat
Aqualiens, ett projekt som studerar dom arter som
kommit, dom som är på väg, och vad dom kan ställa till
med.

[INTRO TILL INTERVJU. DEN KVINNLIGA REPORTERN.]

443
444
445
446

Hur kommer dom främmande arterna som smörbulten hit?
Vad finns det för risker med det här och kan man stoppa
det? Jag ska träffa en som kan berätta mer om
smörbulten och andra främmande arter.

[INTERVJU MED MALIN WERNER, MARINBIOLOG.]
447 [REPORTER] Hej Malin!
448 [EXPERT] Hej Åsa!
449 [REPORTER] Du, den här smörbulten,
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hur har den tagit sig
från Svarta havet till Kaspiska havet till Östersjön?
[EXPERT] Man tror att den har kommit med barlast i båtar
som har gått med kanalerna i östra Europa.
[REPORTER] När kom den hit då?
[EXPERT] I slutet av 80-talet i södra Östersjön ungefär.
Här har vi en alg som heter Sargassosnärja, och den
finns vanligt i Sverige nuförtiden, men man tror att
den kommer från Japan, och den kom troligtvis ut via
ostron som man importerade för att odla, och då satt
det små, små fragment utav den här på skalet på
ostronen.
[REPORTER] Som man knappt såg, eller?
[EXPERT] Ja, för vinterformen är väldigt liten så dom kan
sätta sig och hålla sig fast och såna här sitter fast i
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skalet, och sen så när dom växer ut och blir stora så
kan dom släppa delar som lever vidare och kan leva
vidare på nya ställen.
[REPORTER] Vad har vi här då?
[EXPERT] Det är en amerikansk knivmussla.
[REPORTER] Hur har den kommit hit till Sverige?
[EXPERT] Ja, den tror man att den har kommit med
barlastvatten, så dom här har en larvform som är
pytteliten som kan finnas i vattnet som man har och
stabiliserar båtar med, och så har den kommit hit till
Sverige.
[REPORTER] När båtarna kommer och släpper ut och byter
det här vattnet?
[EXPERT] Ja, för det dom gör är att när dom inte har så
mycket last så har dom vatten i tankar i stället för
att balansera båten så den inte tippar i havet, och sen
när den då ska lasta på mer last så släpper dom ut det
här vattnet, och då kan det finnas massor med små
organismer i det som kan leva vidare på nya ställen och
kan bli [?]. 158

[MELLANSNACK AV REPORTERN.]
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Varje år transporteras tre till fem miljarder ton
barlastvatten över världen. Vattnet kan innehålla
tusentals arter, till exempel vandringsmusslan som kan
täppa igen vattenintag till kraftverk och fabriker.
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[EXPERT]
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Speciellt i stora sjöar i Nordamerika så har dom
tyckt att det var ett oerhört ekonomiskt stort problem,
det kostar jättemycket pengar att ta bort dom här när
dom blir så många.
[REPORTER] Hur mycket pengar handlar det om?
[EXPERT] Miljarder dollar.
[REPORTER] Den här smörbulten då, som ju har kommit hit,
märker man några effekter av att den här finns i
Östersjön nu?
[EXPERT] Ja, man håller på att studera det just nu, för
det man tror är att den kanske kan konkurrera med en
del plattfiskar och så där.
[REPORTER] Så att den liksom tar över en del inhemska
arter?
[EXPERT] Ja, om det finns en konkurrens om några
resurser, kanske boplatser eller mat eller nånting så
skulle den kunna göra att en annan art klarar sig lite
sämre när det kommit en ny art som kanske är bra på att
konkurrera då.
[REPORTER] Finns det arter som ni vet att man borde
stoppa, som ni inte vill ha till Sverige?
[EXPERT] Vi tittar på det naturligtvis, men det är svårt
att säga hur en art kommer att fungera i ett nytt
område, som vandringsmusslan när den kom till stora
sjöarna i Amerika, så där hade den stor effekt, men här
hade den inte det, så det är inte alltid man vet vad

Här och i det följande markeras ohörbar sekvens med [?].
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dom kommer att göra. Men vi tittar på om dom några
arter som har flyttats mycket och om dom på många
ställen har negativa effekter då.
[REPORTER] Men jag som privatperson, om jag är ute och
reser eller har en båt eller så där, vad ska jag göra
eller inte göra?
[EXPERT] Ja, om du inte vet att den inte kommer ha nån
effekt, det är väldigt svårt att veta, så skulle jag
rekommendera att du inte tar med dig nånting alltså
rent, du plockar inte med dig nån planta eller fisk
eller [?] och det finns ju regler för hur man får
flytta saker när det gäller fiskar och sånt, det finns
ju importregler, men om du har en båt så ska man tänka
på att rätt mycket på att dom små sakerna kan sitta
antingen på utsidan eller om du har fått lite vatten i
båten så får det, man kunde rekommendera att försöka,
om du tar upp båten och flyttar den på en trailer [?]
så skrapa av det där du tar upp båten, skrapa av
grejerna som finns på utsidan. Töm ur så mycket vatten
du kan och låt gärna båten torka innan du stoppar i den
i en ny sjö. Det är lika med redskap om du fiskar och
så där. Det är så lite grann utav kräftpesten har
flyttats vidare, att man fiskade med en mjärde på ett
ställe och sen så flyttade till nästa sjö och då satt
den kvar på redskapet där. Så utan att man visste om
det så råkade den komma med, att man spred den utan att
man visste om det [?].

[MELLANSNACK AV REPORTERN.]
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En främmande art är alltså nånting som vi människor har
flyttat hit och dom kan både störa ekosystem och orsaka
stora ekonomiska kostnader.

544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554

[REPORTER]

Men Malin, vad finns det för positivt med
främmande arter?
[EXPERT] Ja, människorna har ju flyttat arter med flit
därför att dom är positiva till exempel för [?]. Så när
man tog hit ostron från Japan till Europa så var det
för att det var ostron som var bra att odla och bra mat
för människor.
[REPORTER] Men det gäller att tänka sig för innan alltså?
[EXPERT] Ja, man vill gärna veta att dom inte har några
negativa effekter innan man flyttar dom och då är, kan
det naturligtvis ha positiva [?].

[AVSLUTANDE ORD AV DEN KVINNLIGA REPORTERN.]
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Nu är Naturfilm slut för ikväll. Om en vecka då handlar
det om en art som verkligen känns främmande. Den ser ut
som om den kommer från yttre rymden. Vi ses.

[DEN MANLIGA BERÄTTARRÖSTEN FRÅN INTRO 1.]
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En instekt som kan döda ormar, fåglar och däggdjur. Möt
bönsyrsan, djuret som äter upp sin älskare och som
stått modell för monster och utomjordingar i filmer.
Nästa vecka i Naturfilm.
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Bilaga 4. Kategorier av nominalfraser
syftande på apor i Naturfilm

artbetecknande obestämd singular
artbetecknande bestämd singular
artbetecknande obestämd plural
artbetecknande bestämd plural

ex. en långsvansad makak
ex. krabbmakaken
ex. krabbmakaker
ex. krabbmakakerna

artb./hyperonym obestämd singular
artb./hyperonym bestämd singular
artb./hyperonym obestämd plural
artb./hyperonym bestämd plural

ex. en makak
ex. makaken
ex. makaker
ex. makakerna

hyperonym bestämd singular
hyperonym obestämd plural
hyperonym bestämd plural

ex. apan
ex. apor
ex. aporna

singulart pronomen
pluralt pronomen

ex. den, han
ex. dom

demonstrativ NP

ex. denna underliga apa

NP med restriktiv relativsats

ex. apor som har befolkat öde öar i Indiska
oceanen

övriga substantivfraser betecknande arten

ex. vår makak, den stora erövraren, den
strandsatta apan

underkategori i obestämd singular
underkategori i bestämd singular
underkategori i obestämd plural
underkategori i bestämd plural

ex. en dominant hanne
ex. hannen
ex. honor
ex. mammorna

kollektiv NP

ex. flocken

kontrasterande NP

ex. en annan hanne

kvantifierande NP

ex. alla unga
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