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Abstrakt 

Denna undersökning analyserar mängden inferenser i texter från populärvetenskap och 

uppslagsverk. Inferenser har därför sammanställts från fyra artiklar, vilka berör de två ämnena 

Alexander den store och Slaget vid Kursk. Två texter från vartdera ämnet valdes från den 

populärvetenskapliga tidningen Världens historia som har jämförts med två motsvarande 

texter från Nationalencyklopedin. Teoretiska begrepp från grundläggande pragmatik och 

relevansteori (relevance theory) har använts i analysen, och iakttagelserna har sedan jämförts 

för att se hur det pragmatiska textbruket liknar eller skiljer sig åt mellan texttyperna. Analysen 

visar att de populärvetenskapliga texterna innehöll en större mängd inferenser än de i 

Nationalencyklopedin. Alltså användes också ett pragmatiskt språkbruk i större utsträckning i 

de underhållande texterna än i de sakliga i detta material. 
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1. Inledning 

Det borde inte vara kontroversiellt att påstå att det man säger inte alltid överensstämmer med 

det man menar. Uttalanden och deras betydelser kan ju kraftigt variera beroende på samman-

hanget de yttras i. Och det är just detta språkliga fenomen som denna undersökning intresserar 

sig för: hur kontexten påverkar tolkningen av ett yttrande. Pragmatiken är den teoribildning 

som intresserar sig för just det kontextuella i språket: det som uttyds utifrån sammanhanget 

och tolkas av läsaren för att berika ett yttrande med ytterligare pragmatiska betydelser – det 

implicita snarare än det explicita.  

En som intresserar sig för kontextbundna och underförstådda betydelser i texter är Koskela 

(1997). Hon studerar inferensbindningar i vetenskapliga och populärvetenskapliga texter, 

nämligen hur mycket betydelser i respektive text som är implicit men som ändå läsaren 

förväntas förstå. Studiens slutsats visar att det faktiskt förekommer mer sådana pragmatiska 

betydelser i vetenskapen än i populärvetenskapen. Intressant nog kan alltså texters ut-

formningar och syften vara kopplade till deras bruk av pragmatiska betydelser, vilket 

sannerligen är en iakttagelse som är värd att studera närmare. 

I en tidigare studie (Berndtson, 2019) utförde även jag en mindre pragmatisk textstudie av 

inferenser – mottagarens tolkning av den pragmatiska betydelsen – i artiklar från två svenska 

dagstidningar. Det jag upptäckte var att de artiklar som sakligt återberättade faktatunga 

nyheter innehöll färre fall av inferenser än de artiklar som målande återberättade dramatiska 

händelser. Till synes innehöll alltså de texter som var menade att vara underhållande fler 

pragmatiska betydelser än de som strikt förmedlade ett sakinnehåll. 

En texttyp som därför skulle kunna vara intressant att studera är populärvetenskapen. 

Denna texttyp ska underhållande undervisa sina läsare. Genom dess illustrationer, målande 

beskrivningar och enklare ordval anpassas nämligen texterna till att vara mer lättförståeliga 

och underhållande än vetenskapliga texter för gemene man (Popp, 2015). Så här beskrivs den 

populärvetenskapliga historieskriften Världens historia på sin hemsida: 

Kunskap, insikt och historiska händelser kan mycket väl förmedlas både underhållande och 

intressant – utan att någonsin kompromissa med fakta och trovärdighet. [...] Vi lovar att du 

kommer att bli underhållen – och att du är lite klokare efter varje besök. (Lausch, 2018) 

Tidningens självpresenterade syfte och utformning tycks därför överensstämma med Popps 

(2015) beskrivningar av populärvetenskapliga texter och deras strävan att sammanfoga 

kunskap och underhållning.  
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I motsats till den populärvetenskapliga texten står Nationalencyklopedin som källa för 

sakliga texter, vilken presenteras så här på sin hemsida: 

Målet för uppslagsverket var bland annat att det skulle vara modernt och spegla sin tid och 

informationen skulle vara korrekt och begriplig. Uppslagsverket skulle ge svar på frågor av typen 

vem, vad, när, var, hur och varför och stimulera fantasin. Det skulle ha ett tvärvetenskapligt 

synsätt […] och förmedla en världsbild byggd på vetenskaplig grund. (Nationalencyklopedin, 

2018) 

Nationalencyklopedin är ett uppslagsverk vars syfte är att presentera information om en rad 

olika ämnen. Även om dess information riktas till allmänheten borde det vara rimligt att anta 

att ett uppslagsverk inte strävar efter att vara underhållande. Det ska enkelt och objektivt 

förmedla innehållet och kan därför antas bestå av sakliga texter lämpliga för denna studie. 

Skillnader i texttypernas utförande – underhållande respektive mer objektivt sakinnehåll – 

kan kanske således visa hur det pragmatiska textbruket ter sig i de olika texttyperna. Om och 

hur mängden inferenser skiljer sig åt kan kanske påvisa mer allmänna iakttagelser om 

underhållande kommunikation: om mer förkunskap och infererande krävs av läsaren för att 

förstå det målande språket. Om så är fallet, vad säger sådana iakttagelser om den mänskliga 

kommunikationen i allmänhet? Möjligen är bruket av inferenser ett underskattat problem 

inom klarspråksarbete, om för mycket betydelser blir implicita och därför svårtolkade av 

mottagaren. För många inferenser skulle då kanske vara till nackdel för en tydlig förmedling 

av budskapet, även om det kan innebära att texten blir mindre underhållande att läsa. I 

allmänhet kan denna studie leda till en utökad förståelse för det mänskliga språkets många 

nyanser och användningsområden: i detta fall gällande förståelse för det kontextbundna, det 

införstådda och det outtalade. 

2. Syfte 

Denna undersökning analyserar mängden inferenser i underhållande populärvetenskap 

gentemot mer sakliga texter från Nationalencyklopedin. Jag studerar närmare bestämt 

huruvida de underhållande och målande populärvetenskapliga texterna innehåller mer 

pragmatiska betydelser än vad de strikt sakliga texterna gör. 

Ett andra delsyfte är att jämföra om de båda texttypernas användning av pragmatiska 

betydelser sammanfaller med vissa textuella drag i texterna, som målande skildringar, 

sakinnehåll eller citat. Detta görs genom att jämföra anhopningar av inferenser med en mer 

jämn fördelning av de pragmatiska betydelserna, det vill säga om inferenserna förekommer 

med olika täthet på olika ställen i texterna. Genom att studera dessa anhopningar i samband 
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med vissa textuella drag drar jag på så vis paralleller mellan texttypernas utformning och det 

pragmatiska textbruket.  

Ett tredje delsyfte är att visa om inferenserna används olika för att förmedla ett sakinnehåll 

gentemot att skänka emfas åt det sagda. Detta analyseras genom att jämföra texterna ifråga 

om förekomsten av vad jag kallar emfatisk inferens (se kapitel 6.). Användandet av sådana 

inferenser studeras för att kunna uttyda eventuella pragmatiska textbruk texterna emellan. 

3. Tidigare Forskning 

3.1. Populärvetenskapens syfte och bakgrund  

I sin avhandling redovisar Susanne Popp (2015) grundligt populärvetenskapens historia, 

framväxt och utformning. Däri beskriver hon hur de populärvetenskapliga texterna växte fram 

ur ett medborgerligt utbildningssyfte. Ursprungligen utgår nämligen populärvetenskapen från 

behovet av att göra vetenskap mer lättåtkomlig för allmänheten, genom att sänka nivån på det 

vetenskapliga språket och på så sätt göra det mer lättbegripligt för vanliga medborgare (Popp, 

2015:53–57). 

Tillgängliggörandet av vetenskapliga teorier, begrepp och processer är följaktligen 

nödvändigt för att anpassa det abstrakta innehållet för läsare utanför den akademiska 

diskursen (Popp, 2015:53–57). Genom de sänkta språkbarriärerna, illustrationerna och det 

målande språket anpassas alltså de populärvetenskapliga texterna till att vara mer 

lättförståeliga och underhållande (ibid). Popp visar därför att populärvetenskapliga texter har 

ett särskilt syfte och utformning, som även kanske kan påverka deras pragmatiska språkbruk. 

Popp säger dock ingenting konkret om eventuella förhållanden mellan pragmatiskt språkbruk 

och populärvetenskapen. 

Även Pramling & Säljö (2007) har undersökt språkbruk i populärvetenskapliga texter. De 

visar hur bruket av metaforer i sådana texter används för att tillgängliggöra komplexa och 

abstrakta teorier och processer för oinsatta läsare. I studien illustreras det att metaforer är 

viktiga verktyg i strävan att kontextualisera komplexa teorier genom att omge dem med mer 

påtagliga omständigheter som läsaren enklare kan förstå. Många av de vetenskapliga 

processerna presenteras exempelvis genom att de antropomorfieras: det vill säga att de 

vetenskapliga processerna beskrivs utföra handlingar. Detta görs för att de ska uppfattas som 

mer påtagliga och lättförståeliga av läsaren, än de abstrakta företeelser de i själva verket är. På 
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så vis tillgängliggörs vetenskapen för dess läsare (Pramling & Säljö, 2007:275, 289–291). 

Även om Pramling & Säljö studerar förståelsen av populärvetenskap berör inte deras 

forskning förekomsten eller bruket av pragmatiska betydelser. 

3.2. Pragmatisk textforskning 

Clark (2013) beskriver Grice som pragmatikens ursprungliga grundare eftersom han under-

sökte hur vi i språket tolkar och förstår kontextuella betydelser (Clark, 2013:43). Framför allt 

bidrog Grice med de så kallade samtalsmaximerna (maxims of conversation). Kortfattat kan 

dessa sägas beskriva element eller riktlinjer som ska vägleda människor i att lyckat uppnå 

språklig interaktion. De fyra språkliga maximerna man ska eftersträva innefattar kvalitet, 

kvantitet, överskådlighet och relevans (Clark, 2013:43, 57–63). Det som sägs ska enligt Grice 

då vara sanningsenligt, koncist, överskådligt och relevant för att mottagaren korrekt ska kunna 

tolka det som avsändaren avser att förmedla (Grundy, 2013:95–97). På så sätt uppnås bäst 

förutsättningar för förståelse och lyckad kommunikation, och att istället avvika från dessa 

maximer kan leda till misslyckad kommunikation och missförstånd (Clark, 2013:43, 57–63). 

Vidare beskriver också Clark hur Grices studier utvecklades av andra forskare till ytterligare 

inriktningar i den pragmatiska textforskningen (Clark, 2013:43). 

Bland dessa teoriinriktningar är Sperber & Wilsons utveckling av relevansmaximen en 

framstående teoribildning. De anser att strävan att uppnå maximal relevans i alla yttranden är 

det som driver mottagarens tolkning av betydelser i språket. Kontexten påverkar alltså 

tolkningen av ett yttrandes relevans, och på så sätt kan mottagaren följa den mest logiska 

mentala vägen till en slutsats (Sperber & Wilson, 1995:118–123). Sperber och Wilsons teorier 

kom att vara mycket inflytelserika och vidareutvecklades till den pragmatiska teoriskolan 

relevance theory (Clark, 2013:77ff, 91ff; Grundy, 2013:13f, 17f, 139f). 

Enligt Svensson & Karlsson (2012) är den svenska pragmatiska textforskningen inte lika 

omfattande som den engelskspråkiga. Enligt dem har generellt få undersökningar gjorts om 

kontextuell och implicit betydelse i den svenska språkvetenskapen (Svensson & Karlsson, 

2012:18–21). Denna generella åskådning motsägs delvis av Gunnarsson (2007) som redogör 

för några svenska pragmatiska textforskningsprojekt, även om exemplen som ges inte är 

utförda de senaste åren.  

Gunnarsson presenterar exempelvis en studie som hon själv utfört 1982, vilken grundas i 

”[p]ragmatiken med dess inriktning på funktion och situation” (2007:9) där hon studerar 

lagtexters syfte och funktion. Analysen gäller bland annat syftena kopplade till den djupare, 
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lagliga textstrukturen. Utöver detta studeras även omskrivningar vilka utförts för att vägleda i 

lagfrågor och domstolars och medborgares handlingar i olika avseenden. Domstolstexterna 

och deras många regler, exempel och ramsituationer kan därför kontextualiseras beroende på 

de olika perspektiven vilket påverkar mottagarens tolkning av betydelsen (Gunnarsson, 

2007:9). Gunnarsson (2007) nämner också Allwood (1976) som enligt henne ”kom att 

fungera som en introduktör av den amerikanska pragmatiken i Sverige” (Gunnarsson, 

2007:9).  

Allwood utför en analys som avser att beskriva hur mänsklig, språklig kommunikation kan 

påverkas och uttryckas genom interaktionella handlingar (Allwood, 1976:1–2). Under-

sökningen utförs med tvärvetenskapliga teorier kopplade till andra, inte nödvändigtvis 

språkliga, vetenskaper som psykologi, filosofi och sociologi. Därmed visas hur 

kommunikativa fenomen är kopplade till interaktion, språkhandlingar, samarbete, 

avsändarens och mottagarens kommunikativa aktiviteter och slutligen en omgivande, social 

kontext (Allwood, 1976:2–3). 

En mer modern studie som innefattar pragmatiska textstudier är Falk (2011). Där 

undersöker Falk verbala förolämpningar i svenska domstolsprotokoll från 1600-talet genom 

en historisk talaktsanalys. Talaktsteorin är ett primärt begrepp inom viss pragmatisk 

textforskning, som gör det möjligt att säkerställa uttalandens lokuta akt, illokuta kraft och 

perlokuta effekt: kort sagt det som uttryckligen sägs, det som egentligen menas och mot-

tagarens tolkning av yttrandet. På så sätt studerar Falk ett förolämpande språkbruk i dess 

historiska kontext (Falk, 2011). Även om Falk undersöker ett skriftligt material ligger hans 

intresse istället nära det talade språket, till skillnad från denna undersökning. 

Trots de ovan nämnda avhandlingarna är inte moderna pragmatiska textstudier särskilt 

vanligt förekommande inom svensk språkvetenskap. Just denna forskningsbrist kan dock 

möjliggöra nya, intressanta språkstudier. Tidigare undersökningar kan dock fortfarande vara 

lämpliga att kontrastera eller utgå ifrån, även om forskningsunderlaget överlag är begränsat. 

3.3. Inferenser och textbindning 

Nyström (2000) studerar gymnasieelevers skrivvanor. Studien analyserar och ger närmare 

sagt en överblick av vad gymnasieelever skriver, vilka genrer som skrifterna förekommer i 

och deras strukturer. Nyströms avhandling beskriver också delvis texters inferensbindningar 

vilka hon även studerar i en senare bok som allmänt berör textbindning (Nyström, 2000:13f, 

231ff; Nyström, 2001:47f, 158ff).  
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Inferensen i sig definieras kortfattat som att ”...ett led i ett resonemang är utelämnat och 

läsaren själv måste fylla i det” (Nyström, 2000:219). Förståelsen kan således försvåras om 

avsändaren förutsätter att innehållet är självklart, trots att det inte motsvarar mottagarens 

faktiska förkunskaper (Nyström, 2000:218ff; Nyström, 2001:47f, 158ff). För att enklast förstå 

vad avsändaren egentligen menar underlättar det alltså om avsändarens och mottagarens 

världsbilder och referensramar till stor del överensstämmer. Chansen är då större att 

mottagaren korrekt tolkar det avsändaren faktiskt menar och på så vis undviker missförstånd 

(ibid). Om båda personerna i kommunikationssituationen exempelvis ingår i samma 

homogena skriftkultur är sannolikheten större att meddelandet är mer mottagaranpassat och 

således mer lättolkat av mottagaren (Nyström, 2000:221–222, 235–236). 

Nyström (2000) diskuterar också olika för- och nackdelar gällande mängden av inferenser 

som de olika gymnasietexterna i avhandlingen innehåller. Till exempel förklarar hon att den 

informationstäta faktaredovisningen innehåller färre inferenser än de resonerande texterna 

som bjuder in till mer individuell tolkning av innehållet (Nyström, 2000:210–222). Dessa 

olika texttyper skulle då i sig ha olika egenskaper gentemot varandra, exempelvis att de 

informationstäta texternas innehåll är mer fokuserade och mindre troliga att orsaka 

missförstånd. Ett mer implicit innehåll uppmanar dock i motsats till detta till mer eget 

resonerande (ibid). Nyström menar att detta kan göra texten till en mer interaktionell 

läsupplevelse och uppmanar läsaren till eget tänkande (ibid).  

Som tidigare nämnts studerar Koskela (1997) inferenser i populärvetenskapliga och 

vetenskapliga texter. Detta gör studien särskilt väsentlig för denna undersökning med tanke på 

det snarlika materialet, frågeställningen och utförandet. Koskela studerar inferenser i 

förhållande till textbindning och koherens för att förstå hur läsaren tolkar betydelserna. 

Liksom i Nyström (2001) förklaras det hur olika typer av inferensbindningar kan se ut i 

respektive texttyper. Koskela visar bland annat att vetenskapstexter förlitar sig mer på 

läsarens förkunskaper, då de ofta inte förklarar vedertagna termer och begrepp (Koskela, 

1997:344–345). Av särskilt intresse är hennes slutsats som visar att fler inferensbindningar 

förekommer i vetenskapliga texter än i de populärvetenskapliga (Koskela, 1997:343–44, 354–

355). 

 Liksom i Nyström (2000) är även Koskelas undersökning fokuserad på referensbindningar 

som bygger upp textens kohesion och koherens, till skillnad från denna studie där jag utför en 

strikt pragmatisk textanalys. Koskelas studie utgår också från just vetenskapliga texter vilket 

inte är helt enligt denna undersökning som istället fokuserar på texter från National-

encyklopedin. Då båda texttyper säkert kan anses vara sakliga kan de ändå på många vis skilja 
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sig från varandra, och detta kan därför också leda till olika iakttagelser och slutsatser för 

vardera undersökningen. 

4. Teori 

4.1. Semantik och pragmatik 

När man talar om pragmatiska betydelser menar man som sagt det outsagda och under-

förstådda i språket: det som inte uttryckligen nämns men som ändå är betydelsebärande 

tillsammans med kontextuella faktorer. Hur skiljer sig då det pragmatiska rent påtagligt och 

konkret från den betydelse som orden semantiskt redan innehåller? Detta illustreras i (1): 

(1) En fientlig ryttare hade kluvit Alexanders fjäderprydda hjälm, och om inte en av hans egna 

soldater hade ingripit hade han troligen dödats. 

Vid första anblick skulle nog de flesta läsare omedelbart förstå vad texten avser förmedla, 

men förhållandevis mycket betydelser är underförstådda. Hur hade en fientlig ryttare klyvt 

Alexanders hjälm och varför? På vems sida ingrep den lojala soldaten och på vilket sätt? Och 

varför hade Alexander dött utan ingripandet? Nu blir det kanske tydligare hur mycket outsagd 

information i texten som läsaren bara antas förstå. Om man då satte ord på den implicita 

informationen skulle det istället kunna se ut så här: 

(2) En fientlig [Persisk] ryttare hade kluvit Alexanders fjäderprydda hjälm [i en attack mot 

huvudet], och om inte en av hans egna [Alexanders/Makedoniska] soldater hade ingripit [och 

oskadliggjort hotet] hade han [Alexander] troligen dödats [av hugget]. 

En fiende klyver ju inte Alexanders hjälm som en arbiträr handling utan vi förstår att det sker 

som resultatet av en attack mot huvudet som annars hade varit dödligt om inte hugget stoppats 

av hjälmen. På samma vis förstår vi att under en strid under antiken kommer inte de lojala 

soldaterna att ingripa genom att arrestera eller på fredligt vis stoppa anfallaren utan det är 

implicit att det görs med dödande våld. Inget av det här beskrivs uttryckligen men läsaren 

förväntas ändå förstå det texten egentligen menar. 

Enligt teoriskolan pragmatik är därför betydelse inte absolut utan kan variera beroende på 

avsändaren, mottagaren och den omgivande kontexten (Clark, 2018:78, 159). Enligt Palmer 

(1981) står därför pragmatiken i direkt kontrast mot semantiken vilken innefattar ords lexikala 

betydelse. Lite förenklat kan man summera skillnaden mellan semantik och pragmatik som 

”vad som sägs” och ”vad som menas”. I pragmatiska studier är denna distinktion av stor vikt 
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då ett uttalandes lexikala form – vad som sägs – inte nödvändigtvis överensstämmer med vad 

som är implicit och kontextbundet – vad som menas. Palmer vidareutvecklar denna 

distinktion som en där den lexikala, explicita betydelsen kontrasteras mot betydelsen under 

särskilda omständigheter (Palmer, 1981:7–8). Vidare framhäver också Clark skillnaden 

mellan semantik och pragmatik som ”a distinction between linguistically encoded meanings 

and contextually inferred meanings” (Clark, 2013:79). Med detta understryker han skillnaden 

mellan ords språkligt inneboende betydelser, och det som vi kontextuellt tolkar (ibid). Hur 

pragmatiska betydelser ter sig mer konkret och vilka begrepp som används under denna 

tolkningsprocess utvecklas vidare i nästkommande kapitel. 

4.2. Pragmatisk teori och begrepp 

För att studera pragmatiska betydelser har jag grundat teorin i begrepp från grundläggande 

pragmatik och inriktningen relevansteori (relevance theory). Det är således inferenser som 

har sammanställts och räknats i denna studie för att visa hur mycket pragmatiska betydelser 

som förekommer i materialet. Då i synnerhet övergripande pragmatiska textbruk är av intresse 

i denna studie är mer specialiserade teorier inte nödvändiga för att studera mängden 

pragmatiska betydelser i respektive texter. Inferenserna ingår också under den övergripande 

termen pragmatisk betydelse då de innefattar en form av den berörda betydelsen: läsarens 

tolkning av den. Begreppet pragmatisk betydelse används därför framför allt som en 

övergripande kategorisering av det pragmatiska språkbruket. På så sätt kan iakttagelser 

omtalas på ett övergripande och allmänt vis, och begreppet inferens användas när fall av 

läsarens tolkning omtalas. 

Begreppet inferens innefattar som sagt mottagarens tolkning av det som är implicit eller 

kontextbundet i språket. En inferens av en pragmatisk betydelse berikar alltså den 

ursprungliga formen till ett meningsfullt yttrande (Grundy, 2013:30–31, 135–138.) Tydliga 

fall av inferenser kunde vi som sagt se i (2) där information måste tolkas från sammanhanget 

för att man ska förstå det exakta händelseförloppet. Vi vet att hjälmen klyvs av en fiende men 

inte exakt hur; en del av det logiska ledet utelämnas och måste tolkas utifrån utomtextuella 

element. Exakt hur denna tolkningsprocess ter sig kan enligt Grundy (2013:8–15) bero på 

olika faktorer. I denna undersökning kommer några primära begrepp att beskrivas vilka 

möjliggör tolkningen av pragmatiska betydelser, nämligen kontext, relevans och förkunskap. 

Kontexten är alltså ett grundläggande element för att förstå ett uttalandes underförstådda 

betydelse. En serie ord kan rent semantiskt ha samma betydelse men de kan uppfattas olika 
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beroende på sammanhanget de uttalas i (Grundy, 2013:10ff, 17f, 139f). Detta kan vi se i de 

illustrerade inferenserna i (3): 

(3) Ryssarna har lärt sig mycket sedan 1941. De är inte längre trögtänkta bönder [Nu är de effektiva 

soldater]. De har lärt sig konsten att kriga av oss. 

 Det grundläggande yttrandet beskriver att någon inte längre är en ointelligent lantbrukare, 

men den pragmatiska betydelsen är en annan i det vidare sammanhanget. Den tyske officeren 

som citeras menar att ryssarna nu har lärt sig av tyskarna och har utvecklats till effektiva 

soldater, till skillnad från tidigare. Men utan denna kontext kan detta troligtvis inte korrekt 

infereras. 

Ett annat grundläggande begrepp inom pragmatiken är anpassning (accommodation), 

vilket innefattar gemensam, allmän kunskap som deltagare i en kommunikationssituation kan 

tänkas dela (Grundy, 2013:14f, 17f, 139f). Allt i ett samtal förklaras rimligtvis inte utan vissa 

ting, begrepp, företeelser m.m. antas ofta som vedertagna och behöver inte förklaras för 

mottagaren. Sådan delad eller allmän kunskap kommer hädanefter att benämnas som 

förkunskap (encyclopedic knowledge). Vad som är förförstådd kunskap kan vara kulturellt 

eller individuellt varierande, så mycket information blir implicit för att den helt enkelt 

uppfattas som självklar (ibid). Som vi såg i (2) ovan är det troligtvis allmän kännedom för en 

läsare av militärhistorisk populärvetenskap att Alexanders hjälm skulle klyvts av ett eggat 

vapen som någon attackerade honom med. Det anses så uppenbart av avsändaren att 

ytterligare förklaringar inte är nödvändiga.  

För att utröna vad som är implicit information intresserar sig också pragmatiken, i 

synnerhet teoriskolan relevansteori, för vad mottagaren uppfattar som den mest troliga 

tolkningen i ett yttrande: det som har mest relevans (Clark, 2013:77ff, 91ff; Grundy, 

2013:13f, 17f, 139f). Relevansteorin utgår därför från grundantagandet att mottagaren har en 

mental strävan att uttyda en logisk slutsats från uttalandet utefter vad som anses vara mest 

relevant i den givna situationen (ibid). Enligt denna teoretiska åskådning är alltså betydelse 

beroende på mottagarens kontextuella tolkning av vad denne uppfattar som mest troligt och 

passande i den givna situationen. För att komma till det mest troliga sammanhanget krävs 

dock att man utröner relevansen, och i (2) fastställer den antika krigföringskontexten vilka 

tolkningar som är mest relevanta för läsaren. Det är helt enkelt osannolikt att inferera att 

Alexanders attackerare skulle bli fredligt arresterad eller att denne anföll kungen med ett 

gevär, med tanke på sammanhanget: det är inte relevant (Clark, 2013:77ff, 91ff; Grundy, 

2013:13f, 17f, 139f). 
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Det är också rimligt att kommunikationen kan misslyckas om mottagaren av någon 

anledning misstolkar sammanhanget, och därmed infererar en annan betydelse än den avsedda 

(Clark, 2013:78, 171–176). Detta kan ske om yttrandet är otydligt på grund av brister i någon 

av de ovanstående faktorerna – relevans, kontext och förkunskap – vilket i sin tur bidrar till 

att mottagarens infererande blir oklart (Grundy, 2013:8–10, 17–18). Uttalandet skulle således 

bli underbestämt (under-determined) då betydelsen blir oklar och mottagaren missförstår vad 

som faktiskt menas. Utan kontexten hade (3) troligtvis inte tolkats som avsett och det hade 

varit svårt att korrekt inferera att yttrandet gällde den ryska arméns kompetens. Yttrandet vore 

då underbestämt utan rätt sammanhang. 

 Sammantaget bidrar därför begreppet inferens i synnerhet, och begreppen relevans, 

kontext och förkunskap i allmänhet, till en tillräcklig begreppsapparat som möjliggör en 

övergripande studie av texternas pragmatiska språkbruk (Clark, 2013:142–155).  

4.3. Populärvetenskapens utformning som underhållande text 

Popp (2015) beskriver som tidigare nämnts att populärvetenskapen som genre följer särskilda 

mönster för att kunna kontextualisera komplex kunskap för medborgarna. Detta särskilda 

syfte uppnås genom en rad utformningar och särskilda strategier. Bland annat skapas logiska 

led mellan vetenskapen och igenkännliga ämnen, så att läsaren mentalt kan upprätta 

kopplingar till informationen (Popp, 2015:53). Kontextualiseringar och appliceringar av 

relevans tillämpas även för att göra abstrakta ämnen och termer mer förståeliga, exempelvis 

genom metaforer och liknelser till läsarnas vardag (ibid). Det kanske tunga teoretiska språket 

tillgängliggörs också genom mindre komplexa eller abstrakta beskrivningar, samt med hjälp 

av enklare ordval och grammatik. Vidare förenklas presentationer av vetenskapliga förlopp, 

processer och teorier. Detta görs bland annat genom narrativiseringar, illustrationer och 

målande beskrivningar, vilka tillgängliggör informationen för läsaren (Popp, 2015:53–58). 

Då Popp (2015) definierar populärvetenskapliga texters syfte och utformning som 

underhållande och lättförståeliga motiveras mitt val av material för denna undersökning 

(Popp, 2015:10, 53–58). I och med att syftet är grundat i att studera inferensbruket i under-

hållande kontra sakliga texter faller de populärvetenskapliga texterna inom den första 

kategorin. 
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5. Material 

Materialet är som sagt hämtat ur två olika texttyper: populärvetenskap (pop.vet.) och 

Nationalencyklopedin (NE). De två texter som har valts från den populärvetenskapliga 

skriften Världens Historia är ”Alexander den store: historiens bäste militäre strateg” och 

”Pansarslaget vid Kursk var historiens största”. Mot dessa ställs NE-texterna ”Alexander den 

store” och ”Kursk”. Hädanefter kommer texterna att förkortas som Alexander pop.vet., Kursk 

pop.vet., Alexander NE och Kursk NE. 

Urvalet av texter grundades på en sammanställning av populärvetenskapliga texter 

gällande en rad kända militärhistoriska ämnen. Dessa föll inom snarlika omfång – 2000–3000 

ord – och jämfördes sedan med ämnenas motsvarande artiklar i NE. Där kunde sedan ett stort 

antal ämnen väljas bort då artiklarna i NE antingen var otillräckliga och fåordiga – 

exempelvis de om Rommel, Attila och Patton – eller alltför långa eller komplexa för att passa 

in med de andra artiklarnas omfång – som Julius Caesar och Napoleon. Därför valdes ämnena 

Alexander den store och Kursk då ordantalet var rimligt både inom och emellan respektive 

texttyp. Ordantal är således följande: 

Tabell 1. Ordantal 

Text Antal ord Totalt antal ord 

Alexander pop.vet. 2984 5342 

Kursk pop.vet. 2358 

Alexander NE 793 1354 

Kursk NE 561 

 

Tematiskt berör texterna generellt anmärkningsvärda ämnen: en legendariskt skicklig general 

kontra en av världshistoriens största pansarslag. Kanske påverkar ämnena därför hur mycket, 

och av vilken typ, inferenser förekommer i artiklarna. Texterna i NE är betydligt kortare än de 

i pop.vet. Detta överensstämmer dock med texttypernas allmänna omfång och att avvika från 

detta kanske inte längre skulle vara representativt för texter från pop.vet. och NE. Antalet 

individuella artiklar är inte heller omfattande men mängden ord och inferenser anser jag vara 
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tillräckligt för att kunna dra rimliga slutsatser. Antal ord och fall av inferenser är helt enkelt 

tillräckliga för att kunna påvisa påtagliga pragmatiska textbruk i vardera texttypen.  

6. Metod 

I denna studie studeras inferenser och det övergripande pragmatiska bruket och inte detalj-

studier av alla enskilda yttranden. Analysen av inferenser kräver en kvalitativ och 

hermeneutisk tolkning utöver den rent kvantitativa sammanställningen av iakttagelserna. 

Denna undersökning är utförd efter mina egna referensramar och mitt individuella tänkande, 

vilket kan skilja sig mot andras personliga tolkningar av texterna. Självklart har mina 

tolkningar utförts så objektivt som möjligt, vilket illustreras i nedanstående exempel, men viss 

subjektivitet går inte att utesluta. Mitt eget historieintresse har exempelvis underlättat 

tolkningen av de implicita historiekunskaperna. Jag anser att detta har bidragit till analysen då 

färre inferenser undgått mig. För att säkerställa korrekt tolkning och undvika misstag har 

materialet genomarbetats tre gånger. 

Jag har studerat de fyra texterna för att identifiera fall av inferenser som krävs för att 

läsaren ska förstå den avsedda, pragmatiska betydelsen. Jag läser på så vis varje mening 

noggrant och bedömer vad avsändaren avser att förmedla, det vill säga det som menas och 

inte det som uttryckligen skrivs. De pragmatiska betydelserna skrivs ut inom hakparenteser i 

texterna och synliggörs på så vis i materialet. En mening kan innehålla en eller flera 

inferenser som då räknas som enskilda iakttagelser. Vissa inferenser kan dock vara tvetydiga 

och innehålla mer än en trolig tolkning, vilka i så fall avskiljs med snedstreck. Sådana och 

liknande gränsfall eller undantag som påverkat tolkningen av betydelserna kommer att 

diskuteras senare i kapitlet. I exemplen visas endast de inferenser och undantag som är 

nödvändiga för att illustrera metoden. Andra inferenser kan alltså förekomma i meningarna i 

materialet men de har inte specifikt illustrerats i detta kapitel. 

I 4.2. etablerades vilka begrepp och teoretiska parametrar som specifikt används för att 

tolka pragmatiska betydelser: såsom kontext, relevans och förkunskap. Inferenser har sedan 

sammanställts och delats med artikelns sammanlagda antal ord för att erhålla en kvot. Denna 

inferenskvot ska då representera den relativa mängden pragmatiska betydelser i respektive 

text. I jämförelse med varandra kan iakttagelserna därför visa hur det pragmatiska textbruket 

liknar eller skiljer sig åt i texterna och texttyperna emellan. I samband med denna process 

särskiljs också en särskild form av pragmatiska betydelser i materialet: emfatiska inferenser. 

Dessa framställer en betydelse som särskilt dramatisk, till skillnad från att förmedla ett rent 
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sakinnehåll. För att utmärka dessa särskilda inferenser har de benämnts som ”emfas” i 

materialet, även dessa inom hakparenteser. Användandet av dessa emfatiska inferenser i 

materialet beskrivs mer nedan i kapitlet. 

Förutom det allmänna studiet av inferenskvoter i respektive texttyper ska jag även 

analysera om inferenser förekommer olika tätt på olika platser i texten. Fördelningen av 

inferenser är nämligen inte nödvändigtvis jämn utan vissa meningar och stycken innehåller 

fler eller färre inferenser än andra av sitt slag. Till skillnad från inferenskvoten som 

representerar texternas allmänna mängd av pragmatiska betydelser berör istället sådana 

anhopningar hur tätt inferenser förekommer i enskilda meningar och stycken. Generellt 

förekommer inferenser i detta material en till två gånger per mening eller sats, men i sakliga 

presentationer kan de ibland helt utelämnas. I samband med målande beskrivningar kan 

anhopningarna även vara större än så. Jag ska alltså studera om och när inferenser 

förekommer tätare ihop och jämföra det med en mer jämn fördelning. På så vis kan 

anhopningarna av inferenser sammankopplas med vissa textuella drag, som exempelvis 

presentation av sakinnehåll, citat eller målande skildringar. De målande och dramatiska 

beskrivningarna i pop.vet. tycks till exempel innehålla mer inferenser än motsvarande stycken 

i NE. Inferensernas koppling till textdragen kan kanske därför användas för att dra slutsatser 

om respektive texttyper: om dessa förhöjda anhopningar exempelvis är sammankopplade med 

pop.vets. syfte att vara underhållande och lättillgängligt.  

Förutom teoretiska begrepp som möjliggör tolkningen är det också viktigt att visa hur 

definitioner och tolkningskomplikationer har hanterats. Därmed ska jag också illustrera vilka 

parametrar, svårigheter och gränsfall som har tagits i beaktning i undersökningen. Jag 

presenterar nedan några exempel som illustrerar hur studien förhåller sig till olika teorier, 

begrepp och undantag för att så träffsäkert som möjligt redovisa inferenserna i det givna 

materialet.  

Ibland förekommer exempelvis yttranden där den pragmatiska betydelsen förklaras i den 

vidare textuella helheten. Att inferera betydelse är att tolka utifrån utomtextliga element 

såsom kontext, relevans eller förkunskap. Den betydelse som går att utröna direkt från texten 

– det semantiska och lexikala – är därför inte pragmatisk, och fall av sådana betydelser i 

materialet har således inte heller räknats till undersökningen. Om nästföljande sats eller 

mening exempelvis direkt presenterar ny information som sätter den föregående i ett utökat 

sammanhang har inget fall av inferens räknats som i (4): 

(4) Dagen därpå gav Hitler order om att operationen skulle avbrytas. Främsta orsak var att de allierade 

hade landstigit på Sicilien (10 juli), vilket krävde omedelbara tyska omgrupperingar. 
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Även om andra kontextbundna tolkningar är möjliga i detta stycke, såsom varför 

landstigningen överhuvudtaget är ett strategiskt problem, etableras ändå landstigningen som 

efterföljande anledning till den tyska operationens avbrytning. Den utökade betydelsen 

förekommer direkt i texten och måste inte infereras utifrån ett utökat sammanhang eller 

läsarens egen förkunskap för att förstås. Därmed har inte heller sådana fall studerats i 

undersökningen. 

Men trots att olika former av lexikal betydelse och textbindning används för att skapa 

textuell helhet kan ändå tolkningssvårigheter uppstå. All betydelse som inte uttryckligen 

beskrivs eller ter sig otydlig är inte nödvändigtvis pragmatiskt implicit. Ord i sig kan vara 

tvetydiga utan att nödvändigtvis beröra pragmatisk betydelse. Sådana exempel som innehåller 

underförstådd information, utöver annan betydelse eller referensbindning, ska därför belysas 

nedan. Fall av nödvändig inferens kan alltså förekomma trots att texten upprätthåller logiska 

led som annars borde förmedla den tänkta betydelsen (Nyström, 2001:38–48). Vid sådana 

flertydiga tillfällen har ett fall av nödvändigt eller möjligt infererande räknats till de 

sammanställda iakttagelserna.  

En viss typ av inferens förekommer systematiskt i samband med textbindning, då betydelse 

förmedlas i materialet genom att referensen återkopplar till den ursprungliga antecedenten 

(Nyström, 2001:38–48). Detta görs med begrepp som identitet, synonymi eller pronomen-

alisering, men trots sådana kopplingar misslyckas ändå referensbindningen ibland med att 

förmedla den tänkta betydelsen (ibid). I sådana fall behövs ändå kontextuell tolkning för att 

läsaren ska kunna utröna betydelse: 

(5)  Alexander den stores lärare var filosofen Aristoteles. Militär utbildning fick han [Alexander, inte 

Aristoteles] genom att delta i faderns krigståg. 

Här borde syftningen referera tillbaka till sin antecedent så att läsaren förstår sambandet och 

den textliga kohesionen upprätthålls (Nyström, 2001:38–48, 154). Dock är inte pronomenets 

syftning tydlig i detta fall och ”han” kan uppfattas referera antingen till Alexander eller 

Aristoteles och endast genom kontexten förstår läsaren att det var just Alexander som 

rimligtvis studerade krigskonst under sin fader, kungen. 

I vissa fall har även flera inferenser räknats om mer än en tolkning är trolig från samma 

uttalande, som i de illustrerade inferenserna i (6): 

(6) Ryssarna har lärt sig mycket sedan 1941 [Då kriget gick sämre för dem] [När tyskarna 

invaderade]. De är inte längre trögtänkta bönder. De har lärt sig konsten att kriga av oss. 
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Detta implicerar att ryssarna har lärt sig mycket sedan tidigare i kriget då de generellt 

förlorade mot den tyska invasionen, som dessutom inleddes just 1941, vilket då är den andra 

inferensen. Det är helt enkelt mer troligt att båda betydelserna är troliga, utifrån den 

kontextuella tolkningen, än endast en av dem. 

I andra snarlika fall kan flera tolkningar vara möjliga, men om det är oklart exakt vilken av 

de möjliga inferenserna som överensstämmer med den avsedda betydelsen har endast ett fall 

räknats till det slutgiltiga resultatet. Detta kan vi se i den illustrerade inferensen i (7): 

(7) ”Att anfalla på natten är som att stjäla segern”, sade Alexander enligt den romerske historikern 

Arrianos. I själva verket var Alexander troligen mer listig än ädel [Spel för 

gallerierna/förvanskat av antika skribenter?]. 

Det kan här med säkerhet inte uttydas om Alexander själv överdrev eller om det är en 

dramatisering av icke samtida historiker. Alltså har i sådana fall endast ett fall av möjlig 

inferens räknats till det sammanlagda resultatet, då tolkningen uppfattas som underbestämd 

(Grundy, 2013:8–10). 

En utmärkande, återkommande typ av inferens är som tidigare nämnts att läsaren 

uppmuntras att tolka textens påståenden som särskilt emfatiska eller enastående i den givna 

kontexten. Dessa typer är då utmärkande gentemot andra pragmatiska betydelser vilka annars 

förmedlar ett rent sakinnehåll: 

(8)  Klockan 03.30 den 5 juli 1943 rullade den tyska offensiven igång efter intensiv stormeld av 

artilleriet, som öste ut flera granater än under hela fälttågen i Polen och Frankrike [emfas]. 

Här kan vi se hur texten jämför en veckas stridigheter med invasionerna av två hela länder 

vilka pågick betydligt längre. Uttalandet sätter alltså mängden bomber i en större kontext så 

att läsaren förstår den otroliga förstörelsen. Således har även fall av denna inferenstyp 

katalogiserats separat för att se i vilken grad de populärvetenskapliga och de sakliga texterna 

innehåller och brukar sådana pragmatiska betydelser. Jag har i denna undersökning valt att 

benämna dem som emfatiska inferenser då de förmedlar ett större dramatiskt eftertryck till 

yttrandet. Syftet är att se om mängden sådana dramatiskt laddade betydelser är större i någon 

av texttyperna. 

Fallen av möjliga inferenser i texterna är dock inte alltid självklara. De kan röra sig i 

gränsområden för vad som anses vara pragmatiska betydelser eller så är det inte uppenbart 

vad avsändaren egentligen avser. I vissa fall kan idiomatiska eller metaforiska uttryck 

implicera betydelse som inte är ordagrann: 
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(9) När han nedkämpat upproret, jämnades Thebe med marken [härjades svårt] i avskräckande 

syfte. 

I fallet nedkämpa upproret har inte en inferens räknats då betydelsen är semantiskt tydlig i att 

militärt våld har förekommit. I fallet jämnades Thebe med marken krävs det mer historisk 

förkunskap. Nämligen att Alexander och den makedoniske armén härjade staden och dess 

medborgare svårt. Staden skulle då inte bokstavligt ha totalförstörts och beskrivningen kanske 

framför allt är bildlig. 

I vissa fall förekommer även vissa inferenser som är på gränsen till uppenbara och därför 

inte heller räknas till iakttagelserna. Detta går att se i (10):  

(10) Lågorna slår upp kring fordonet och besättningsmännen kastar sig skrikande ut ur den brinnande 

dödsfällan.  

Även om det är kontextbundet att besättningen vill fly för att inte brinna inne i stridsvagnen är 

inferensen på gränsen till uppenbar. Det borde inte vara kontroversiellt att tolka besättningens 

reaktion gällande en ”brinnande dödsfälla” som sådan. Även om det kan tyckas vara en 

pragmatisk betydelse har sådana gränsfall inte räknats, då de kanske till viss del faller under 

semantisk betydelse. 

7. Resultat 

7.1. Kvantitativa resultat 

I detta avsnitt visas hur inferenser har sammanställts och delats med antalet ord från vardera 

artikeln. På så sätt presenteras en kvot som representerar mängden pragmatiska betydelser i 

respektive texter och texttyper. Iakttagelserna i texterna från pop.vet. och NE visas och 

sammanställs nedan i tabell 2.  
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Tabell 2. Inferenser & inferenskvoter 

Text Antal ord Inferenser Inferenskvot 

Alexander pop.vet. 2984 382 0,128 

Kursk pop.vet. 2358 347 0,147 

Alexander NE 793 61 0,076 

Kursk NE 561 38 0,067 

 

Vi ser alltså att det förekommer ungefär en liknande mängd inferenser i båda texterna från 

pop.vet. Detta ger en inferenskvot på 0,128 i Alexander pop.vet. Artikeln Kursk pop.vet. 

innehåller istället 347 fall av möjliga inferenser, som ger den något högre inferenskvoten 

0,147 med tanke på dess färre antal ord i artikeln. Även om små skillnader förekommer 

mellan dessa kvoter är det allmänna förhållandet mellan dem relativt jämt. Inferenskvoterna 

är alltså relativt lika varandra inom texttypen. Vi kan helt enkelt se att texterna i pop.vet. 

verkar innehålla liknande mängder pragmatiska betydelser.  

Antalet inferenser delat med antalet ord i Alexander NE ger istället kvoten 0,076. I Kursk 

NE är inferenskvoten det snarlika 0,067. Värt att nämna är att antalet inferenser i Kursk NE 

troligtvis hålls nere något på grund av presentationer av regionen och de olika styrkornas 

truppantal, vilka framställs sakligt utan många pragmatiska betydelser. Sammantaget faller de 

två artiklarnas kvoter därför i ungefärlig linje med varandra. Likt texterna i pop.vet. ter sig 

alltså texterna i NE innehålla en snarlik mängd inferenser jämfört med varandra. Det 

pragmatiska textbruket uppvisar på så vis snarlika förhållanden i texterna inom texttypen. 

Som vi då även kan se i tabell 2 är kvoterna i pop.vet. klart högre än i texterna från NE: 

upp till dubbelt så stort gällande Slaget vid Kursk med 0,147 mot 0,067. Inferenskvoterna 

visar därför konkret på hur de pragmatiska textbruken förhåller sig gentemot varandra. Även 

om mindre skillnader förekommer är ändå mängden inferenser snarlika inom texttyperna. 

Därför blir också förhållandet mellan texttyperna relativt stabilt, och vi kan således dra 
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slutsatser om de pragmatiska textbruken. De underhållande texterna i detta material innehåller 

helt enkelt mer pragmatiska betydelser än deras sakliga motsvarigheter. 

I de följande kapitlen kommer jag att gå närmare in på hur anhopningar av inferenser kan 

härledas till olika textuella drag eller pragmatiska bruk i texterna. De pragmatiska 

betydelserna ska även studeras närmare för att kunna dra slutsatser om texttyperna och deras 

enskilda utformningar. 

7.2. Anhopningar av inferenser i texter från populärvetenskapen 

Hur ter sig då det pragmatiska textbruket i pop.vet. gällande större anhopningar av inferenser? 

Språket i pop.vet. är ofta målande och menat att vara underhållande, framför allt i de passager 

där striderna detaljrikt återberättas. Dessa sektioner innehåller generellt även större 

anhopningar av inferenser. Detta kan vi se i (11) vilket tidigare togs upp som (2): 

(11) En fientlig [Persisk] ryttare hade kluvit Alexanders fjäderprydda hjälm [i en attack mot 

huvudet], och om inte en av hans egna [Alexanders/Makedoniska] soldater hade ingripit [och 

oskadliggjort hotet] hade han [Alexander] troligen dödats [av hugget/anfallet]. 

Mycket av informationen är implicit och läsaren måste inferera många pragmatiska betydelser 

för att förstå hela förloppet. Det förväntas alltså att läsaren förstår detaljer genom historisk 

förkunskap och kontext för att kunna inferera innehållet. Meningen är också dramatisk och 

beskriver händelsen på ett målande vis. Den skildrar en attack mot Alexander som var nära att 

döda honom, men han lyckades precis undkomma faran. Detta beskrivs målande med 

förhållandevis stor detaljrikedom för läsaren, och meningen tillägnas på så vis ytterligare 

dramatiskt eftertryck. Som vi kan se innehåller också (11) många inferenser: sex stycken om 

än i en förhållandevis lång mening. Anhopningen av inferenser är ändå relativt stor och 

sammanfaller väl med andra målande beskrivningar i pop.vet. 

Det är som sagt troligt att det i ett flertal fall är just pop.vets. utformning och struktur som 

tycks leda till det större antalet inferenser jämfört med dess sakliga motsvarighet. Det beror 

till exempel på att de målande beskrivningarna i pop.vet. generellt innehåller större 

anhopningar av inferenser än de i NE. Sådana dramatiska skildringar kan vi finna i (12): 

(12) ”Gasa! Nu!” vrålar Ribbentrop [undkomma fienden] [Fara/stress]. Stridsvagnen får full fart, 

passerar fienden på bara fem meters håll [taktisk manövrering/för nära för att skjuta] 

[emfas.nära] och svänger in bakom fienden [säkrare/fienden mer utsatts]. Avståndet är bara tio 

meter [emfas.nära]. Den tyske skytten kan nästan inte missa [emfas.nära]. Granaten träffar mitt i 

T-34:ans kanontorn, som flyger tre meter upp i luften [emfas] [av fordonets/ammunitionens 

explosion] [Fienden utslagen/dödad] [Den tyska besättningen överlevde 

sammandrabbningen]. 
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Som vi kan se innehåller i synnerhet den sista meningen i det målande exemplet en särskilt 

stor anhopning av inferenser i en förhållandevis kort mening. Det impliceras exempelvis att 

träffen dödade eller slog ut fiendebesättningen och att den tyska besättningen därmed vann 

sammandrabbningen och överlevde den dödliga situationen. Med hjälp av historisk 

förkunskap kan läsaren även förstå att fordonets egen antända ammunition exploderade med 

sådan kraft att det tunga tornet kastas upp, vilket inte är möjligt endast med kraften från 

granaten. Tillsammans med den emfatiska inferensen innehåller den målande meningen så 

mycket som fyra inferenser. Detta illustrerar som sagt sambandet mellan dramatiska 

skildringar och en större täthet av inferenser.  

I (12) förekommer också en pragmatisk betydelse som förmodligen impliceras för 

dramatisk effekt: att den tyska besättningen precis överlevde sammandrabbningen. Detta kan 

antas vara för att det blir mer spännande om påståendet lämnas osagt och läsaren själv får 

tolka vad som skett. Inferenser kan trots allt kopplas till texter där läsaren får tolka och 

resonera över innehållet själv. Liknande fall där läsaren uppmanas tänka själv förekommer 

även i citat, vilka är vanligare i pop.vet. än i NE. Detta kan vi se i (13): 

(13) Ryssarna har lärt sig mycket sedan 1941 [Då kriget gick sämre för dem] [När tyskarna 

invaderade]. De är inte längre trögtänkta bönder [Nu är de effektiva soldater]. De har lärt sig 

konsten att kriga av oss. [Tyskarna var bättre soldater än ryssarna] [Nu får tyskarna istället 

sota för det] 

Då de ryska trupperna omtalas är som sagt mycket av informationen implicit. Läsaren måste 

själv inferera de pragmatiska betydelserna för att kunna berika yttrandet. Det är i så fall inte 

orimligt att anta att sådana pragmatiska betydelser i detta textdrag är menat att förhöja läs-

upplevelsen, då läsaren måste tolka mer själv vad det är som menas. De måste resonera över 

vad innehållet faktiskt betyder. Utöver detta förekommer det också i (13) en stor anhopning 

av inferenser i ett förhållandevis kort stycke, vilket också sammanfaller med tätheten av 

inferenser i pop.vet. Det förekommer således större anhopningar av inferenser i de 

populärvetenskapliga texterna, vilket troligtvis går att koppla till deras syfte att vara under-

hållande. 

7.3. Anhopningar av inferenser i texter från Nationalencyklopedin 

Liksom i pop.vet. förekommer i NE meningar med relativt stora anhopningar av inferenser i 

förhållandevis korta meningar:  
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(14) Dagen därpå gav Hitler order om att operationen skulle avbrytas. Främsta orsak var att de allierade 

hade landstigit på Sicilien (10 juli), vilket krävde omedelbara tyska omgrupperingar [för att möta 

det nya hotet]. Sanningen var emellertid att den tyska anfallskraften var bruten [på grund av 

motståndet och förlusterna] [men det kunde inte erkännas/propaganda]. 

Att anfallskraften bröts av det ryska motståndet är implicit men ändå kopplat till det 

ursprungliga yttrandet och går därför att inferera från kontexten. Men anledningen till att den 

tyska reträtten inte kan erkännas är däremot mer komplex att implicera från yttrandet 

”...sanningen är emellertid”. Men med historisk förkunskap kan ändå läsaren inferera att en 

sådan förlust inte skulle erkännas av den tyska krigsledningen på grund av propagandaskäl. 

Som vi kan se i (12), (13) och (14) förekommer det alltså meningar från båda texttyperna där 

läsaren måste inferera flera pragmatiska betydelser.  

Samtidigt påverkas inferenserna i NE av vissa faktorer som kanske är typiska för just 

denna texttyp och dess utformning. Liksom i pop.vet. visar iakttagelserna på en koppling 

mellan anhopningar av inferenser och textuella drag. Inferenserna i NE förekommer överlag 

inte med lika hög täthet som de i pop.vet. I (15) syns fördelningen av inferenser i ett stycke 

som skildrar Slaget vid Kursks förlopp: 

(15) På norra avsnittet stormade Models divisioner fram mot en formlig mur av 600 sovjetiska batterier 

[emfas], led svåra förluster och hejdades [i sin avancering mot/av ryssarna]. Även Hoth i söder 

stötte på betydande svårigheter [i avancering/strategiska vinningar]. 

I detta stycke är inferenserna relativt jämt fördelade, och det förekommer alltså sällan mer än 

en eller två inferenser i vardera meningen. Denna fördelning av inferenser är relativt 

representativ för Kursk NE och även texttypen i helhet. Detta ställs i motsats till pop.vet. där 

anhopningarna av inferenser är generellt större i vissa stycken än i den övriga texten. I 

målande stycken i pop.vet., som (11) och (12), förekommer exempelvis inferenser tätare ihop. 

I synnerhet förekommer anhopningarna i pop.vet. i samband med dramatiska beskrivningar 

och ögonvittnesskildringar av slagens förlopp. Som tidigare visats utelämnas mycket 

information som läsaren måst inferera i sådana målande och dramatiska stycken. Denna typ 

av målande skildringar av striderna förekommer dock inte i NE på samma vis, vilket vi kan se 

i fördelningen av inferenser i (15). Trots att (15) också skildrar slagets förlopp innehåller det 

ändå inte nämnvärt högre anhopningar av inferenser, då händelserna inte beskrivs med samma 

detaljrikedom eller dramatiska eftertryck. Det beskrivs att tyskarna ”led svåra förluster” och 

”stötte på betydande svårigheter” men inte hur detta gick till. Även i beskrivningar av slagen 

är alltså inte språket särskilt målande eller implicit i jämförelse med pop.vet. Därför påverkar 

detta säkert också hur tätt inferenser förekommer i NE. Då dramatiska skildringar innehåller 
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förhållandevis många inferenser och NE innehåller få sådana skildringar är det inte orimligt 

att det i slutändan också påverkar mängden inferenser i texttypen.  

7.4. Emfatiska inferenser 

Liksom de allmänna inferenserna har emfatiska inferenser sammanställts och delats med det 

sammanlagda antalet ord. På så vis fastställs kvoter för de emfatiska inferenserna i respektive 

text. Som vi kan se i tabell 3 är antalet emfatiska inferenser olika stort inom respektive 

texttyp. 

Tabell 3. Emfatiska inferenser 

Text Antal ord Emfatiska inferenser Kvot 

Alexander pop.vet. 2984 34 0,011 

Kursk pop.vet. 2358 59 0,025 

Alexander NE 793 4 0,005 

Kursk NE 561 13 0,023 

 

Dessa emfatiska inferenser ska få läsaren att inferera yttrandet som särskilt imponerande, 

dramatiskt eller storslaget. Mängden emfatiska inferenser är däremot inte större i pop.vet. 

trots dessa texters högre, allmänna inferenskvoter. Istället tillhör de största mängderna 

emfatiska inferenser de texter som handlar om Slaget vid Kursk. Detta ställs mot de tidigare 

iakttagelserna att de högre, allmänna inferenskvoterna går att finna i pop.vet.  

Ämnet Kursk benämns trots allt som världshistoriens största pansarslag och många 

yttranden i både pop.vet. och NE förmedlar exempelvis att slagens omfång är storslagna och 

enastående. Kanske går det då att förutsätta att båda ämnena, Alexander och Kursk, påverkar 

mängden implicit information i respektive texttyp. Emfatiska inferenser förekommer ofta i 

allmänhet i målande beskrivningar av slagen eller andra krigsrelaterade, dramatiska stycken. 

Som vi såg tidigare i (8) implicerades exempelvis ytterligare pragmatiska betydelser när 

bombningen av Kursk jämfördes med invasionerna av Polen och Frankrike. Det läsaren 
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sannolikt ska inferera är att påståendet är särskilt enastående i sammanhanget. Även i (12) 

förväntas det troligtvis att läsaren infererar stridsvagnens kraftiga explosion på ett liknande 

vis. Framför allt ser man de emfatiska inferenserna användas för målande eller dramatiska 

skäl: de framställer storheten i en händelse eller beskriver något som dramatiskt. I båda 

texttyperna används alltså pragmatiska betydelser av denna särskilda utformning för att 

läsaren ska inferera hur enastående och imponerande ett särskilt yttrande i texterna faktiskt är.  

Ämnet Alexander innehåller ändå i slutändan en mindre mängd emfatiska inferenser 

gentemot Kursk, trots att båda ämnena framställs som storslagna. Dessa iakttagelser ställs på 

så vis i kontrast mot att pop.vet. allmänt innehåller en större mängd inferenser, vilka dessutom 

ofta kan härledas till dramatiska beskrivningar. Trots målande skildringar i pop.vet. innehåller 

alltså Kursk NE en större kvot emfatiska inferenser än Alexander pop.vet. Detta indikerar på 

så vis en typ av motsats i förhållandet av inferenser och dramatiska skildringar i texterna. 

7.5. Slutsatser 

I detta material har inferenser studerats och sammanställts från pop.vet. och NE. Texternas 

pragmatiska betydelser måste infereras av läsaren utifrån utomtextuella faktorer för att korrekt 

kunna förstås. Den mest troliga tolkningen av de pragmatiska betydelserna infereras alltså 

med hjälp av kontext, relevans och förkunskap. Sådan förkunskap kan beröra vad som 

förväntas vara uppenbart för läsare av historisk populärvetenskap, gällande exempelvis strid 

och krigföring i de respektive perioderna. Mängden pragmatiska betydelser i varje text 

presenteras sedan med en inferenskvot, vilken representerar det pragmatiska språkbruket i 

varje text. Dessa kvoter är högre i pop.vet. än i NE. De populärvetenskapliga texterna 

innehåller på så vis mer pragmatiska betydelser än de i NE. 

De större anhopningarna av inferenser i pop.vet. går att härleda till de dramatiska och 

målande beskrivningarna i denna texttyp. Kanske kan detta tätare antal inferenser kopplade 

till de målande skildringarna bero på pop.vets. syfte att vara underhållande. Detta syfte bidrar 

troligtvis till att många målande och dramatiska beskrivningar förekommer just i pop.vet. I 

jämförelse innehåller NE både färre målande beskrivningar och inferenser än pop.vet. 

Därmed vore det inte orimligt att anta att texttypernas syfte och utformning kan påverka deras 

pragmatiska språkbruk. 

En särskild form av emfatiska inferenser förekommer också i materialet, där de ofta 

sammanfaller med dramatiska skildringar och beskrivningar. Fördelningen av emfatiska 

inferenser är dock inte tydligt uppdelad mellan texttyperna då texterna gällande Slaget vid 
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Kursk innehöll en större mängd emfatiska inferenser både i pop.vet. och NE. Kanske är denna 

stora mängd emfatiska inferenser kopplad till själva ämnet då det beskrivs som ”historiens 

största pansarslag”, vilket rimligen kan påverka att det också framställs som särskilt 

enastående i texterna. Oavsett detta förekommer även emfatiska inferenser i Alexander 

pop.vet. för att förmedla dramatiska betydelser. De emfatiska inferenserna verkar däremot inte 

påverkas av de allmänt högre inferenskvoterna i pop.vet. Mängden emfatiska inferenser kan 

kanske påvisa hur pragmatiska betydelser brukas på olika vis i respektive texter. Kursk NE 

innehåller trots allt en större kvot emfatiska inferenser än Alexander pop.vet. Dessa 

iakttagelser kan kanske därför visa på andra förhållanden gällande hur inferenser och 

dramatiska beskrivningar faktiskt påverkar varandra.   

8. Diskussion 

Denna undersökning har visat att de undersökta texterna från pop.vet. har en högre 

inferenskvot än de undersökta texterna från NE. Alltså innehåller de underhållande texterna i 

detta material mer pragmatiska betydelser än de sakliga texterna. Jag har också visat att 

målande och dramatiska beskrivningar generellt innehåller större anhopningar av inferenser. 

Paralleller har på så vis dragits till texttypernas utformningar och syften, vilka kanske visar 

hur pragmatiska betydelser används i respektive texttyper.  

NE har alltså färre dramatiska beskrivningar där utelämnandet av information kan förhöja 

läsupplevelsen till skillnad från pop.vet. Det lägre antalet dramatiska skildringar i NE beror 

möjligtvis på att dessa texter inte behöver vara målande och underhållande för att förmedla 

sitt innehåll. Ett uppslagsverks syfte är ju att sakligt informera och borde därför inte ha 

samma behov av att använda dramatiska skildringar och inferenser i texten. För mycket 

pragmatiska betydelser skulle kunna leda till att yttrandet blir underbestämt och således 

svårtolkat. Det vore därför negativt för läsförståelsen att ha för mycket helt implicita betyd-

elser i en undervisande artikel; det vore kanske för stor risk för missförstånd. 

Värt att beakta är även att omfånget i NE ofta är tämligen begränsat och koncist. Till 

skillnad från detta är de populärvetenskapliga texterna inte lika begränsade i antal sidor eller 

ord. Kanske impliceras därför vissa betydelser för att de berör ämnen som täcks eller borde 

täckas i andra NE-texter, vilka läsaren själv förväntas uppsöka. Mängden implicit information 

i NE-texterna hade kanske följaktligen varit annorlunda om inte formatet var begränsat i 

omfång. 
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Undersökningens slutsats att sakliga texter innehåller färre inferenser kan intressant nog 

kontrasteras med de tidigare studierna av Nyström (2000) och Koskela (1997). Detta blir av 

särskilt intresse då Nyströms iakttagelser överensstämmer med denna undersöknings slutsats 

medan Koskelas ställs i motsats till den. Även om dessa undersökningar istället studerar 

textbindningar berör de ändå implicita betydelser i språket. Nyströms (2000) studie fastställer 

att texterna som resonerade och uppmanade till eget tänkande innehöll mer infererande än de 

som förmedlade ett rent sakinnehåll. Denna slutsats liknar då mina egna iakttagelser och 

avtäcker kanske snarlika fenomen i språket. I motsats till detta vidhåller istället Koskelas 

(1997) studie att vetenskapliga texter innehåller mer inferensbindningar än de populär-

vetenskapliga. Om vi förutsätter att vetenskapstexter är sakliga, då de avser att objektivt 

presentera fakta, ställs Koskelas slutsats i kontrast till denna undersöknings iakttagelser. 

Intressant nog undersöks alltså liknande företeelser i vardera studien men olika slutsatser dras 

av iakttagelserna. 

De varierande resultaten behöver dock inte bero på att någon av analyserna är felaktigt 

utförda. Både materialen, metoderna och teorierna är trots allt påtagligt olika varandra i 

respektive undersökning, trots att studiet av populärvetenskapliga texter är gemensam. Förut-

sättningarna är därför tillräckligt varierande för att inte någon av slutsatserna nödvändigtvis 

ska ha motbevisats. Kanske visar de varierande resultaten på olika men ändå troliga 

pragmatiska fenomen i språket. Framtida undersökningar av liknande ämnen borde således 

kunna utöka kunskapen om pragmatiskt språkbruk och på så vis täcka eventuella 

kunskapsluckor efter tidigare undersökningar.  

Framtida studier inom samma studieområde borde kanske undersöka liknande under-

hållande texter fast från ett större material. Detta skulle kanske möjliggöra att man kan dra 

bredare slutsatser om förhållandet mellan pragmatiska betydelser och underhållande texter. 

Materialet hade kunnat innefatta nyhets- eller ämnesrelaterade artiklar som innehåller 

målande beskrivningar. Detta kan då ställas mot liknande artiklar som skildrar mer sakliga 

fakta. Sådana iakttagelser skulle därför kunna bidra till en utökad kunskap om textuell 

läsförståelse, då användandet av pragmatiska betydelser kan ses vara en balansgång mellan att 

göra texter underhållande och lättförståeliga. På så vis kan det i framtiden vara möjligt att 

uttyda konkreta förhållanden för hur mycket pragmatiska betydelser en text kan innehålla 

innan den blir svårförstådd. 

Det borde också synnerligen vara av intresse att vidare studera emfatiska inferenser. 

Används denna särskilda form av inferens till exempel i andra liknande material och i så fall 

på vilket sätt? Mina egna iakttagelser var även intressanta då de emfatiska inferensernas 
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kvoter var högre i samband med ämnet Kursk än i pop.vet. i allmänhet. Detta går alltså emot 

att pop.vet. hade högre allmänna inferenskvoter än NE. Kanske pekar detta därför på en helt 

annan form av pragmatiskt språkbruk kopplat till dramatiska beskrivningar. Oavsett behövs 

vidare studier för detta särskilda, språkliga fenomen.  

Det tycks i alla fall vara tydligt att pragmatiska betydelser förekommer mer i 

underhållande texter än i sakliga, i alla fall vad som går att iaktta i detta material. Inferenserna 

förekommer också i större utsträckning i de underhållande texterna då de använder sig av 

målande, tankeväckande och dramatiska yttranden. Detta kanske ytterligare kopplar det 

pragmatiska språkbruket till populärvetenskapens underhållande syfte. Följaktligen har denna 

undersökning avtäckt en begränsad men nog så viktig facett i det svenska språkets 

användning av pragmatiska betydelser. 

9. Sammanfattning 

Den språkvetenskapliga inriktningen pragmatik innefattar kort sagt det som avsändaren 

egentligen menar till skillnad från det som uttryckligen sägs. Mottagarens tolkning av en 

sådan pragmatisk betydelse kallas inferens. Användandet av inferensbindningar i populär-

vetenskap och vetenskap är till exempel något som tidigare studerats av Koskela (1997). Min 

egen studie (Berndtson, 2019) visade även att tidningsartiklar som använder målande 

beskrivningar innehåller mer inferenser än artiklar som förmedlar ett sakligt innehåll.  

Populärvetenskapens syfte är att göra vetenskap tillgänglig och underhållande, och därför är 

det av intresse att studera inferenser i samband med sådana underhållande texter. 

Denna undersökning analyserar därför hur det pragmatiska bruket skiljer sig åt i 

underhållande och sakliga texter. Alltså analyseras mängden inferenser i texter från populär-

vetenskapen (pop.vet.) och Nationalencyklopedin (NE). Denna mängd jämförs sedan för att se 

hur det pragmatiska textbruket skiljer sig åt mellan texterna och texttyperna. Ett delsyfte är att 

studera om anhopningar av inferenser sammanfaller med vissa textuella drag i texterna, och 

om man då också kan dra slutsatser om texttypernas utformning. Det andra delsyftet berör om 

inferenserna används för att skänka emfas åt ett yttrande, och om dessa inferenser illustrerar 

något särskilt i det pragmatiska textbruket. 

Tidigare forskning berör hur pop.vet. är utformad för att kunna tillgängliggöra den kanske 

abstrakta vetenskapen för vanliga medborgare (Popp, 2015). Pop.vet. presenterar exempelvis 

informationen som mer underhållande genom bland annat narrativiseringar och målande 

beskrivningar. Inom svensk språkvetenskap är utbudet av pragmatiska undersökningar relativt 
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begränsat. I motsats till detta har däremot många pragmatiska undersökningar bedrivits inom 

den engelska språkvetenskapen. Sperber & Wilson (1995) undersöker exempelvis studiet av 

relevans, vilken används för att uttyda den mest logiska betydelsen i yttrande. Användandet 

av relevans utvecklades sedan till relevansteorin vilken beskrivs bland annat av Clark (2013).  

Utifrån Clarks (2013) studier av relevansteorin och Grundys (2013) mer allmänna 

pragmatiska begrepp etableras en teoretisk grund för denna undersökning. Den pragmatiska 

betydelsen i ett yttrande tolkas med hjälp av den omgivande kontexten, relevansen och 

mottagarens förkunskap. Dessa tolkningar benämns alltså som inferenser och representerar 

fall där ett yttrande innehåller en pragmatisk betydelse.  

Materialet består av texterna ”Alexander den store: historiens bäste militäre strateg” och 

”Pansarslaget vid Kursk var historiens största”, från den populärvetenskapliga tidsskriften 

Världens historia. De motsvarande texterna ”Alexander den store” och ”Kursk” hämtas i sin 

tur från NE. I texterna uttyds och sammanställs sedan fall av inferenser, vilka delas med 

antalet ord från vardera artikeln. På så vis erhålls en inferenskvot som representerar respektive 

texter och texttypers pragmatiska språkbruk. Pragmatiska betydelser särskiljs också från 

semantiska och lexikala betydelser, vilka inte har räknats till resultatet.  

Resultatet visar att Alexander pop.vet. har en inferenskvot på 0,128, medan Kursk pop.vet. 

har kvoten 0,147. Alexander NE ger kvoten 0,076, och i Kursk NE är den istället 0,067. Båda 

texterna från pop.vet. innehåller alltså större inferenskvoter än texterna från NE. Alltså inne-

håller också de underhållande texterna i detta material en större mängd pragmatiska 

betydelser än deras sakliga motsvarigheter. Vidare visar också resultatet att många större 

anhopningar av inferenser förekommer i samband med målande beskrivningar och dramatiska 

skildringar, särskilt i de populärvetenskapliga texterna. Dessa anhopningar kan kanske därför 

sammankopplas med texttypernas utformning och syfte. Emfatiska inferenser förekommer i 

dramatiska beskrivningar i flera av texterna. Det finns dock en större mängd emfatiska 

inferenser i texterna som berör Slaget vid Kursk. Alltså ställs dessa kvoter i motsats till de 

allmänt högre inferenskvoterna i pop.vet. 

Det är inte orimligt att anta att användandet av inferenser i NE kan ha påverkats av 

texttypens utformning och generellt begränsade omfång. En del information är kanske 

implicit då den istället berörs i andra artiklar. Strävan för klarspråk kan också antas påverka 

språkbruket i NE, då för mycket pragmatiska betydelser rimligtvis kan göra innehållet 

svårtolkat. Iakttagelserna i denna undersökning sammanfaller delvis med Nyström (2000) 

som visar att sakliga texter generellt innehåller färre inferenser än de som uppmuntrar läsaren 

att själv tolka innehållet. Däremot ställs resultatet i motsats till Koskela (1997) som menar att 
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populärvetenskapliga texter innehåller färre inferensbindningar än vetenskapliga texter. Dock 

är teori, metod och material så pass olika i respektive undersökning att ingen av resultaten 

nödvändigtvis har motbevisats. Emfatiska inferenser verkar förekomma oberoende av de 

allmänt högre inferenskvoterna i pop.vet. Alltså pekar kanske dessa särskilda inferenser på ett 

annat pragmatiskt fenomen, vilket skulle kunna vara lämpligt att studera i framtida 

undersökningar. 
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