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1. Inledning 
Den här artikeln belyser det franska pronomenet on i förhållande till begreppet tredje 

personen1 (la troisième personne) inom den språkliga polyfoniteorin. Diskussionen utgår 

ifrån exempel tagna ur skönlitterär text, men antas kunna vara relevant på en 

allmänspråklig nivå. 

Det är ett välkänt faktum att yttranden och texter kan ge eko av andra röster än 

talarens, eller i det här fallet författarens. Den språkliga polyfonin kännetecknas av att den 

placerar sig på ett semantiskt plan och finns redan i ordens betydelser. Den är inskriven i 

språksystemet till skillnad från den litterära polyfonin, som uppkommer i språkets 

användning i längre stycken.  

Den språkligt polyfona analysen görs på olika nivåer – semantisk detaljanalys av 

lokala sekvenser, särskilt med hänsyn till användningen av konnektorer, textanalys och 

uppställning av kriterier för texttypologi, utredning om polyfona drag som stilistiskt 

verktyg, samt definitioner av begreppen polyfoni, inre monolog, ironi och intertext.  

Språklig polyfoniteori har som uppgift att redogöra för hur olika ”röster” tar form i 

yttranden. Orden i ett yttrande visar ofta spår av den som säger yttrandet och den som 

mottar det. Exempelvis handlar det om personliga pronomen, performativa verb, modus 

mm. Teorin har fördjupat sig, av uppenbara skäl, i begreppen talare (locuteur) och 

mottagare (allocutaire), eftersom de utgör grundpelare i mänsklig kommunikation, men 

vid närmare analys kan man även konstatera att andra röster är ständigt närvarande och 

                                                 
1 Genomgående i den här artikeln kommer de franska termerna att översättas till svenska genom mer eller mindre eleganta lösningar. 
Jag har i hög grad valt översättningar som på svenska blir ganska klumpiga, men som tillåter läsaren att snabbt göra sambandet med 
de franska originaltermerna. 

mailto:coco.noren@moderna.uu.se
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kodas genom språkliga former. Termen den tredje rösten används som samlingsnamn för 

dessa röster.  

Ett yttrande som Det var inte roligt innehåller två röster där en huvudröst – som kan 

tillskrivas talaren – ansvarar för den negerade åsikten det var inte roligt, medan en fiktiv 

röst ansvarar för det var roligt. Denna fiktiva röst tillhör en tredje, oidentifierad person. 

Ordet inte uppvisar i sin inneboende betydelse en polyfon struktur. 

Den tredje rösten som teoretiskt begrepp återfinns i den språkliga polyfoniteorin, även 

kallad ScaPoLine (Nølke, Fløttum & Norén 2004), som går tillbaka på Oswald Ducrots 

(1984) arbeten inom fältet. Den tredje rösten kan endera tillhöra en specifik individ eller 

grupp av individer, eller ett mer eller mindre obestämt kollektiv. Denna obestämda röst 

har kallats ON-röst (la voix ON), vox publica eller doxa för att visa att rösten tillhör en 

allmän opinion. Dessa synpunkter får då egenskapen av att vara en form av vedertagna 

sanningar. 

Från att tala om en abstrakt ON-röst blir det självklart att ställa sig frågan hur ON och 

on förhåller sig till varandra. Det franska pronomenet on betecknar en konturlös 

allmänhet i en av sina betydelser. I skolgrammatikor ges on ofta det svenska man som 

första översättningsförslag. Det återspeglar en språklig uppfattning både hos 

modersmålstalare och också inlärare, som dock inte motsvaras av språkbruket ur 

kvantitativ hänsyn. I de flesta genrer, visar sig on med personlig referens vara det absolut 

vanligaste.  

En fråga sammanfogar ScaPoLine och studiet av pronomenet on: hur förhåller sig 

pronomenets användning och semantik till begreppet den tredje rösten? För att studera det 

här förhållandet används oss av tre enheter: on - språklig form, on - semantik/referens och 

slutligen ScaPoLines ’röstmodell’.  

En metod som beskrivs som korpusbaserad, dock teoridriven, kvasikvantitativ och 

halvkvalitativ analys, ger kanske intrycket att spreta i olika riktningar, men återspeglar 

olika metodiska val i forskningsprocessen. Studiens huvudsakliga frågeställning måste 

sägas vara teoridriven, eftersom den syftar till att fördjupa diskussionen kring de olika 

rösterna i polyfonimodellen, men hela framställningen bygger på autentiska exempel 

tagna ur ett skönlitterärt verk.  

Datasamlingen omfattar alla förekomster av pronomenet on i texten, vilka har 

sorterats. På så sätt är den presenterade studien korpusbaserad och utgår ifrån autentiskt 
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material. Förekomsterna av pronomenet har räknats, dels i antalet typ av verb: yttrande, 

åsikts- eller trosverb har utgjort en kategori medan, dels i verbets TAM-form (tempus-

aspekt-modus). Även om man kan diskutera olika verbs tillhörighet till semantisk 

kategori är dessa i stort formella kategorier. Vidare har förekomsterna delats in utifrån 

pronomenets semantik mellan personlig och indefinit referens. Det är en kvasikvantitativ 

metod så till vida att varje förekomsts kategoritillhörighet bygger på en tolkning av on:s 

referens och kan inte återges i hårda siffror.  

Slutligen är metoden kvalitativ då den har som ambition att vara förklarande. Genom 

en analys av on kan polyfonimodellens förklaringsförmåga förstärkas och genom 

polyfonins teoretiska ramverk fördjupas redogörelsen av on:s semantik och användning. 

Materialet som har använts för att belysa analyserna är hämtat i sin helhet från G. 

Flauberts Madame Bovary, men argumentationen som förs om förhållande mellan on och 

polyfoniteorin är tänkt att kunna generaliseras till annat material. ScaPoLine är ett 

analysverktyg vars grundprinciper är obundet av genre och material. Så är även on:s 

grundläggande semantik. Däremot visar olika genrer varierande frekvens av dess 

användningar på ett mycket tydligt sätt. Då man i s k formellt och byråkratiskt register 

har i hög grad en motsvarighet mellan on och man/dem, föredrar vardagligt tal snarare 

användningar som kan ersättas av vi/jag/du. 

 I sektion 2 kommer jag att presentera hur ON-begreppet funnit sin väg in i 

polyfoniteorin, därefter kommer jag kort att redogöra för polyfonimodellens röstmodul i 

sektion 3. I sektion 4 analyseras förhållandet mellan det abstrakta begreppet ON och 

pronomenet on:s kontextbundna semantik. Sektion 5 kommer att ägnas åt att särskilja on 

på textnivå och på yttrandenivå. Artikeln sammanfattas i sektion 6. 

 

 

2. Begreppet ON inom polyfoniteorin 
ON-begreppet föddes i en diskussion mellan franska språkforskare om presuppositionen, 

dvs. propositionellt innehåll som ges som sant i ett yttrande utan att vara föremål för en 

predikation. Alain Berrendonner (1981) hade tidigare analyserat den lexikala 

presuppositionen i verbet påstå på följande sätt (min översättning): 
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Peter påstår att Kalle är sjuk.  

  - hävda: X säger p  

  - presupponerat: p är falskt (Berrendonner 1981:37) 

 

Det hävdade innehållet är att X säger p, i det här fallet att Peter säger Kalle är sjuk. 

Presuppositionen är då att p är falskt, dvs. i det här fallet att ”det är falskt att Kalle är 

sjuk”. Oswalds Ducrots invändning mot denna analys är att värdet falskt ges här i logisk 

absolut bemärkelse, som skulle kunna omformuleras till ”det är objektivt falskt att”. I 

denna logiska form skulle då det semantiska innehållet i p matchas mot verkligheten och 

återspegla en situation i världen där p är falskt. Men så är inte fallet i naturligt språk där 

allt propositionellt innehåll kan bli föremål för frågor och ifrågasättanden, som Ducrot 

visar i följande meningsutbyte (refererat av Berrendonner): 
 

– Peter påstår att Kalle är sjuk.  

– Vad tror du?  

– Det tror jag också. (Berrendonner 1981:39) 

 

Om p vore en absolut sanning skulle inte frågan Vad tror du? framstå som irrelevant, men 

eftersom det berör ett språkligt innehåll och inte ett världsligt faktum, kan man som talare 

förhålla sig subjektiv till detta. Det är inte svårt att förstå Ducrots kritik mot Berrendonner 

mot bakgrunden av hans språkteoretiska postulat. Det viktigaste bland dessa är språkets 

icke-referentialitet. Språket kan därför inte spegla situationer i världen, utan enbart ge 

upphov till möjliga diskurser. 

För att bemöta Ducrots kritik omarbetar Berrendonner sin analys enligt följande 

modell: 

 
Peter påstår att Kalle är sjuk. 

   - hävdat: X säger p.  

  - presupponerat: p är ON-falskt (Berrendonner 1981:40) 

 

Det hävdade innehållet X säger p är detsamma, i det här fallet att Peter säger Kalle är 

sjuk. Skillnaden ligger i sanningsvärdets status, som här inte är absolut utan 

”subjektiviserat”. Presuppositionen ”det är falskt att Kalle är sjuk” presenteras i yttrandet 
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som ett propositionellt innehåll som en obestämd grupp personer ansvarar för. 

Berrendonners slutsats blir att 

 
On kan syfta deiktiskt på vilken mängd personer som helst, på ett helt obestämt sätt, och 

kan inbegripa eller inte inbegripa talaren, och/eller mottagaren. Det är alltid ren 

spekulation: den offentliga åsikten har alltid suddigare konturer än individen. 

(Berrendonner 1981:45 sq, min översättning)2.  

 

I litteraturen hittar man en återkommande användning av termen ON som abstrakt 

begrepp och osökt ställer man sig frågan hur det förhåller sig till pronomenet on:s 

användning. Vid första anblicken verkar de överensstämma: 

 
(1) D'ailleurs, elle [Emma] ne cachait plus son mépris pour rien, ni pour personne ; et elle 

se mettait quelque fois à exprimer des opinions singulières, blâmant ce que l'on 

approuvait, et approuvant des choses perverses ou immorales: ce qui faisait ouvrir 

de grands yeux à son mari. (Flaubert [1857] 1983:99) 

 

I det här exemplet är on:s referent bärare av den allmänna åsikten, doxan, mot vilken 

Emma gör sin röst hörd till sin makes förskräckelse. Texten uttrycker tydligt hur Emmas 

uppfattningar inte stämmer med de allmänt vedertagna. I sektion 4 visas att så inte alltid 

är fallet, men dessförinnan presenteras här den grundläggande röstmodellen. 

 

 

3. Tredje personen i polyfonimodellen 
Den skandinaviska teorin om polyfonin i språket har sin upprinnelse i Oswald Ducrots 

arbeten från det tidiga åttiotalet. Till skillnad från de programmatiska delarna i hans 

språkteori som ståndaktigt hävdar argumentationen som grundläggande semantisk 

komponent och språkets icke-referentialitet är styckena som behandlar polyfoni inte 

några komplexa modellbyggen. För att beskriva vissa språkliga företeelsers betydelse, 

som till exempel ironi, modala adverb, negation m.m., framförde Ducrot vikten av att se 

                                                 
2 Jag kommer använda mig av termparet talare/mottagare som översättning till franskans locuteur/allocutaire. 
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ett yttrandes betydelse som lager av olika synpunkter eller röster. Hans huvudsakliga mål 

var att ifrågasätta talaren som abstrakt enhetlig instans. 

I Le Dit et le Dire som är den enda längre framställning Ducrot (1984: 171-233) själv 

gör av polyfoniteori, delar han huvudsakligen upp talarinstansen i två olika bilder. Efter 

att ha anmärkt att talaren inte motsvaras av den fysiska personen som yttrar något, gör 

han skillnaden mellan talaren som sådan (le locuteur en tant que tel) och talaren som 

person i världen (le locuteur en tant qu’être du monde). Inget av dessa begrepp ska 

förstås som om de refererade till faktiska personer, utan till två abstrakta bilder av talaren 

som kan skapas i ett yttrande.  

Denna distinktion gör det möjligt att till exempel förklara självironin i yttrande som 

Jag är verkligen en riktig kock, fällt över en bränd biff. Diskrepansen mellan de olika 

talarbilderna skapar den ironiska effekten hos yttrandet. Bortsett från den ingående 

diskussion Ducrot för om talaren omnämns de andra rösterna i språket: mottagaren och 

den offentliga rösten. Inget av dessa får någon teknisk definition utan används för att 

förklara konkreta språkliga exempel. 

Den skandinaviska polyfonimodellen (Nølke, Fløttum & Norén 2004) utgår ifrån två 

analytiska nivåer, den polyfona strukturen och den polyfona konfigurationen. Strukturen 

är den abstrakta nivån där ett yttrande eller ett uttryck kan förklaras i termer av 

semantiska tolkningsinstruktioner. Instruktionerna är ingen egentlig betydelse utan 

snarare en betydelsepotential som består av tolkningsinstruktioner (signification). De får 

sin betydelse (sens), när de används i ett yttrande, genom en yttrandeakt3, énonciation. 

Konfigurationen uppstår i och med denna aktualisering.  

Fyra enheter kan förklara den polyfona konfigurationen: textkonstruktören (le 

locuteur en tant que constructeur), diskursröster (êtres discursifs), yttranderelationer 

(liens énonciatifs) och synpunkter (point de vue). Det är viktigt att betona att 

konfigurationen är ett heuristiskt instrument för att analysera betydelseeffekterna i 

kontext. ScaPoLine hävdar aldrig att det finns ett slutet antal synpunkter eller ett objektivt 

antal möjliga yttranderelationer. 

Textkonstruktören har en central roll i yttrandets och textens koherens. Det är en 

abstrakt instans som säkrar harmonin, den polyfona koherensen, mellan de olika 

diskursrösterna: talaren, mottagaren eller tredje personer. Tredje personer kan vara 

                                                 
3 Här används yttrandeakt som översättning av den franska termen énonciation. 
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individer, heterogena kollektiv eller homogena kollektiver. Individer är en eller flera 

röster som i yttrandet eller diskursen kan ges specifik referens efter tolkning. Heterogena 

kollektiv refererar till en samling röster där varje enskild röst går att urskilja. Homogena 

kollektiv står för röster där man inte kan identifiera vilka som står bakom en synpunkt. 

Det gäller allmänna idéer och den offentliga opinionen som finns, men som inte kan 

tillskrivas särskilda grupper eller individer. Tredelningen av den tredje rösten motsvarar 

inte vattentäta kategorier, utan får ses som ett kontinuum mellan två olika poler. Den ena 

står för en enskild specifik individ, medan motpolen står för identitetslösa obestämda 

uppfattningar. 

 

 

4. ON och on - samma lika? 
4.1 On:s semantik 

Innan vi övergår till att se hur begreppet ON och pronomenet on överensstämmer, görs 

här en redogörelse för on:s semantik och användning. Tjusningen med on, som gör att 

pronomenet blivit särskild uppmärksammat inom forskningen, är dess semantiska 

indetermination och dess förmåga att vara talarinkluderande eller exkluderande. 

Pronomen kan vara deiktiskt eller anaforiskt och dessutom har den sitt ursprung i det 

latinska ordet för människa och behåller substantiviska betydelsedrag. Den indefinita 

användningen som motsvarar svenskans man uppvisar stora likheter med generisk 

användning av människa.  

På abstrakt langue-nivå kan man enbart extrahera tre semantiska instruktioner. Den 

ena instruktionen tvingar mottagaren att tolka on som en eller flera människor. 

Visserligen kan man hitta marginella användningar där pronomenet syftar på husdjur, 

men de övertar i dessa fall ett mänskligt drag. Den andra instruktionen är rent grammatisk 

och tvingar mottagaren till att tolka on som grammatiskt subjekt. Man kan ha en generisk 

betydelse även i andra grammatiska funktioner, men då delar on:s paradigm former med 

andra paradigm: se och soi reflexivt, eller vous som direkt eller indirekt objekt beroende 

på dess referens. Den tredje instruktionen är den som skiljer on från andra former som 

representerar människor som grammatiskt subjekt. I pronomenets semantik ligger en grad 

av indetermination. Även i de fall den syftar på specifika personer, finns det en 

konturslöshet som öppnar upp för generaliserande tolkningar. 
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De tre grundläggande semantiska instruktionerna hos on är konstanta och 

ofrånkomliga. Övriga betydelseeffekter ges av kontexten och är därför inte bundna till 

langue-nivå. Sammanhanget och situationen avgör om pronomenet används med generisk 

eller personlig referens i en förekomst, det vill säga på parole-nivå. Att kontextuella 

faktorer väger tungt för on:s tolkning, medför att dess användning blir mycket 

genrekänsligt. Informell vardagsfranska uppvisar många belägg där on motsvarar nous 

(vi), medan on gärna motsvarar ils (de, mask.) i skönlitterär text.  

När on har en personlig referens används den på samma sätt som personliga 

pronomen eller substantivsyntagm som refererar till människor och tillhör därför samma 

överordnade kategori som dessa. Den grundläggande hypotesen är att on med personlig 

referens kan representera mottagare/talare eller en specifik individ/grupp av individer, 

medan on med indefinit referent representerar ett heterogent kollektiv. I följande stycken 

kommer hypotesen prövas mot förekomsterna av pronomenet ur Madame Bovary. 

 

4.2 On som mottagare eller talare 

On kan i vissa speciella användningar syfta på talaren enbart, vilket framkommer av 

sammanhanget.  
(2) Homais se présenta. 

 – Je compte sur vous, fit le docteur. Sommes-nous prêts ? En marche ! 

 Mais l’apothicaire, en rougissant, avoua qu’il était trop sensible pour assister à une 

pareille opération. 

 – Quand ON est simple spectateur, disait-il, l’imagination, vous savez, se frappe ! Et 

puis j’ai le système nerveux tellement... (Flaubert [1857] 1983:216) 

 

Pronomenet on motsvarar i det här exemplet talaren, vilket är språkligt markerat genom 

spectateur (åskådare). Homais är i den givna situationen åskådare, eftersom han är apotekare och 

inte kommer vara delaktig i operationen. Dessutom omtas on i efterföljande mening med  j’ (jag). 

I polyfona termer uttrycks detta såsom att textkonstruktören visar en bild av talaren som person i 

världen och inte som talare såsom sådan.  

Man kan även använda on om mottagaren. Om någon kommer in i ett rum och får syn 

på en person som länsar en chokladask, kan denne något skämtsamt eller sarkastiskt 

utbrista Ah qu’on aime bien le chocolat! I sammanhanget syftar då on på den tilltalade 
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personen. Tolkningen av on med mottagaren som referent kräver en mycket tydlig 

kontext och ger alltid en stilistisk effekt. 

 

4.3 On som individ  

I ScaPoLine-modellen har talaren och mottagare en alldeles speciell status eftersom de är 

yttrandeaktens aktörer. Övriga röster som kan höras, återges i yttrandet som objekt man 

talar om. Ibland handlar det om enskilda individer som i följande exempel: 

 
(3) Il [Homais] conta des histoires. Charles se surprit à rire ; mais le souvenir de sa 

femme, lui revenant tout à coup, l'assombrit. On apporta le café ; il n'y pensa plus. 

(Flaubert [1857] 1983:54) 

 

Utifrån sin kunskap om världen antar läsaren att det handlar om en person. Självfallet kan 

man tänka sig att flera tjänstefolk dukar fram kaffet i mycket välbärgade hem, men detta 

är inte troligt i apotekarens hem. Oavsett hur det nu förhåller sig, visar användningen av 

on att vem och hur många som dukar fram kaffet är oviktigt i berättelsens 

händelseförlopp. 

Olika typer av tredje personer kan representeras mer eller mindre uttryckligt. När den 

tredje personen är en eller flera specifika individer görs representationen genom 

pronomen, substantivsyntagm eller egennamn. I exemplet återfinns förekomster av alla 

dessa formuleringsmöjligheter.  

 
(4) Dans son exaspération, M. Bovary père, brisant une chaise contre les pavés, accusa 

sa femme d'avoir fait le malheur de leur fils en l'attelant à une haridelle semblable, 

dont les harnais ne valaient pas la peau. Ils vinrent à Tostes. On s'expliqua. Il y eut 

des scènes. Héloïse, en pleurs, se jetant dans les bras de son mari, le conjura de la 

défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle. Ceux-ci se choquèrent, et ils 

partirent. (Flaubert [1857] 1983:54) 

 

Författaren väljer det mindre specifika on för att kontrastera mot det anafora ils i 

föregående mening som uteslutande syftar på svärföräldrarna. Att författaren använt on 

för att syfta på M. Bovary père, sa femme, leur fils och une haridelle semblable är även 

ett sätt att komma ur en syntaktisk knipa. Inget annat personligt pronomen hade kunnat 
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innefatta dessa referenter som påträffas på så många olika ställen i tidigare text. Man hade 

kunnat använda indefinita tous, men det hade inte gett det innanförperspektiv som on med 

sin konturlöshet gör. 

 

4.3 On som heterogent kollektiv  

På ett teoretiskt plan kan gruppen till vilken on refererar, utökas successivt genom att 

lägga till en individ i taget. I exempel 3 var det troligen en person serverar kaffet, men det 

finns andra kontexter där on åsyftar två personer, eller tre eller fyra osv. tills antalet 

utökas till en grupp som i exempel 4. Oavsett hur många personer som ingår i kollektivet 

måste man förutsätta att deras röster på ett teoretiskt plan kan urskiljas, eftersom on alltid 

syftar på människor. Som framgår av resonemanget går det inte att dra en skarp gräns 

mellan de användningar där on är personlig och alltså tillhör kategorin tredje personer 

som individer och de användningar som har indefinit betydelse och tydligt tillhör 

kategorin heterogent kollektiv. 

Hypotesen är att on med indefinit referent syftar på ett heterogent kollektiv och det 

gäller alltså att identifiera dessa. Grundläggande drag är att yttrandet i sin helhet ska 

kunna tolkas som generiskt och dess mest tydliga form är ordspråket t. ex. Man kan inte 

både äta kakan och ha den kvar, att jämföra med franskans motsvarighet On ne peut 

avoir le drap et l’argent (eller varianten On ne peut avoir le lard et le cochon). 

Konkurrerande former är då den på svenska den som tiger samtycker, med den franska 

motsvarigheten qui: qui ne dit mot consent.  

De mest intressanta användningarna ur polyfoniperspektiv är de fall där pronomenet 

förekommer med verb som uttrycker en relation mellan on och en synpunkt. När on 

förekommer med åsikts-, yttrande- och tankeverb verkar tolkningar som kollektiv vara de 

mest sannolika. Till skillnad från enstaka, s.k. ”historiska”, händelser är det svårt att 

tillskriva en person en åsikt vid ett tillfälle och utesluta möjligheten att andra ansluter sig 

till samma åsikt. Vissa kollektiv är dock mer specifika än klassiskt generiska. 

Begränsningen görs även i de fallen av sammanhanget och den romaneska världens 

ontologi. 
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(5) Par respect, ou par une sorte de sensualité qui lui faisait mettre de la lenteur dans ses 

investigations, Charles n'avait pas encore ouvert le compartiment secret d'un bureau 

de palissandre dont Emma se servait habituellement. Un jour, enfin, il s'assit devant, 

tourna la clef et poussa le ressort. Toutes les lettres de Léon s'y trouvaient. Plus de 

doute, cette fois ! Il dévora jusqu'à la dernière, fouilla dans tous les coins, tous les 

meubles, tous les tiroirs, derrière les murs, sanglotant, hurlant, éperdu, fou. Il 

découvrit une boîte, la défonça d'un coup de pied. Le portrait de Rodolphe lui sauta 

en plein visage, au milieu des billets doux bouleversés. On s'étonna de son 

découragement. Il ne sortait plus, ne recevait personne, refusait même d'aller voir 

ses malades. Alors on prétendit qu'il s'enfermait pour boire. (Flaubert [1857] 

1983:380) 

 

Här kommer vi in i slutet av romanen då Charles sörjer sin hustrus bortgång, trots att 

obehagliga misstankar gnager i honom. Läsaren har med sig hela bokens fiktiva 

universum i sitt medvetande och har härvidlag skapat en bild av småstadskänslan som 

råder. I detta universum följer byborna med intresse minsta händelse och Charles 

förändring blir uppmärksammad. I stället för on i on s'étonna de son découragement kan 

man inte kunna tänka sig ett ils eftersom referenten inte tidigare är införd i kontexten. 

Man kan däremot med lätthet föreställa sig att byta mot les villageois eller ett annat 

relativt specifikt kollektiv. I det senare yttrandet kan man då tänka sig ils som anafor till 

les villageois. De båda förekomsterna av on är i de här fallet koreferenta och används som 

byggstenar i ett successivt händelseförlopp. Språkliga markörer, utöver den diskursiva, 

pekar på denna tolkning.  

Även om båda verben s’étonner de och prétendre är imperfektiva kognitiva verb 

(kognitiva får här förstås i mycket bred bemärkelse) ger tempus-, aspekt och 

modusformen betydelseffekten av enstaka händelse. Båda verben står i passé simple, 

vilket är ett tydligt tecken på att man skall se dessa som händelser och inte allmänna 

tidslösa uppfattningar. Genom det anaforiska son i son découragement som syftar tillbaka 

på Charles, tvingas läsaren att förstå att on i det här fallet enbart kan syfta på personer 

som vet vem han är och har träffat honom efter hans obehagliga upptäckt. Även om deras 

identitet är konturlös begränsar sig dessa till bybor, vänner, bekanta etc. Det gäller alltså 

enskilda individer även om gruppen personer blivit både större och mer obestämd. 
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On kan vara talar- och/eller mottagarinkluderande. Eftersom ett yttrandes betydelse i 

hög grad avgörs av de som medverkar i talarsituationen, letar man efter 

tolkningsintruktioner för att avkoda detta. Men i det här fallet kan det inte avgöras, 

eftersom den stilistiska effekten blir att läsaren kan dras in i kretsen som förvånas över 

Charles beteende. Vi befinner oss ändå i den krets som känner Charles där individuella 

röster urskiljs även om de inte kan identifieras. 

Från ett begränsat kollektiv kan on:s referens närma sig det allmängiltiga om det 

medföljande verbet står i imperfektiv aspekt, särskilt presens i direkt anföring. I exempel 

6 låter författaren värdshusvärdinnan använda sig av ett metalingvistiskt uttryck on dit för 

att visa synpunktens självklarhet genom att skapa en ansvarsrelation mellan ”alla” och 

synpunkten att Binet har pengar. 

 
(6) Il se dirigea vers la petite salle: mais il fallut d'abord en faire sortir les trois meuniers ; 

et, pendant tout le temps que l'on fut à mettre son couvert, Binet resta silencieux à sa 

place, auprès du poêle ; puis il ferma la porte et retira sa casquette, comme d'usage. 

 - Ce ne sont pas les civilités qui lui useront la langue ! dit le pharmacien, dès qu'il fut 

seul avec l'hôtesse. 

 - Jamais il ne cause davantage, répondit-elle ; il est venu ici, la semaine dernière, 

deux voyageurs en draps, des garçons pleins d'esprit qui contaient, le soir, un tas de 

farces que j'en pleurais de rire: eh bien ! il restait là, comme une alose, sans dire un 

mot. 

 - Oui, fit le pharmacien, pas d'imagination, pas de saillies, rien de ce qui constitue 

l'homme de société ! 

 - On dit pourtant qu'il a des moyens, objecta l'hôtesse.  

 - Des moyens ! répliqua M. Homais ; lui ! des moyens ? Dans sa partie, c'est possible, 

ajouta-t-il d'un ton plus calme. (Flaubert [1857] 1983:190) 

 

Med hänsyn till att on står med ett metalingvistiskt verb i presens, kan referenten 

beskrivas som ett mer typiskt heterogent kollektiv eftersom pronomenet i det här fallet, 

till skillnad från exempel 5, inte är begränsat i tiden. Eftersom pronomenet enbart har som 

inneboende referentiell instruktion att syfta på människor och dessutom inte, rent 

grammatiskt, kan begränsas genom en bestämning, är predikationens egna restriktioner 

även pronomenets restriktioner. I exempel 6 är on det som säger att Binet har pengar. 
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Predikationen måste då gälla de som har vetskap om Binet och alltså kan on enbart vara 

dem för vilka predikationen gäller. 

Predikationen blir alltså avgörande för on:s extension. I exempel 7 syftar on på ett 

större och allmännare kollektiv, eftersom prétendre qu’ils sentent les morts är vidare än 

dire qu'il a des moyens. Antalet personer som känner Binet i det fiktiva Frankrike som 

målas upp, har tydligare konturer än de som antas känna till hundars beteende. 

  
(7) Des aboiements continus se traînaient au loin, quelque part.  

- Entendez-vous un chien qui hurle ? dit le pharmacien.  

- On prétend qu'ils sentent les morts, répondit l'ecclésiastique. C'est comme les 

abeilles ; elles s'envolent de la ruche au décès des personnes. - Homais ne releva pas 

ces préjugés, car il s'était endormi. (Flaubert [1857] 1983:365) 

 

4.1 On som homogent kollektiv: en omöjlighet 

För att vara uttömmande vad gäller förhållandet mellan pronomenet on och den teoretiska 

röstmodulen i ScaPoLine, ska det tydliggöras att on, oavsett användning och kontext, inte 

kan falla inom kategorin homogent kollektiv. I en grupp av människor har ju varje individ 

en egen röst även om de ibland smälter in i varandra. 

 

 

5. Hävdad och visad ON 
I ScaPoLine-modellen över olika röster som ger eko i språket och diskursen återfinns 

talare och mottagare med två olika bilder: bilden i yttrandet (le locuteur/allocutaire de 

l’énoncé) och bilden i texten (le locuteur/allocutaire textuel). Mångfalden av bilder 

motiveras så till vida att de skapas på olika nivåer i språket. Varje yttrande har 

inneboende semantiska instruktioner om vem som är talare och vem som är mottagare. 

Många gånger finns de inte uttryckta i det språkliga materialet, utan existerar genom att 

ett yttrande är dialogiskt till sin natur. Att vara dialogisk förutsätter en språklig relation 

mellan olika talare. Många gånger är inte yttrandebilden representerad, utan aktualiseras i 

och med yttrandeakten. 

Ducrot (1984) identifierade tidigt vissa språkliga uttryck som representerade talarens 

yttrandebild. De performativa uttrycken refererar till talaren i sin yttrandeakt och 
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framställer talaren i yttrandet som lovar, hotar, dömer mm. Talarens yttrandebild 

representeras även i en rad modala uttryck. Dessa instruktioner kan i talarens fall bestå av 

olika modala och performativa uttryck.  

Talarens textbild är inte inskriven i yttrandeakten utan är en del av yttrandets 

propositionella innehåll. Man kan tala om talaren, som man kan tala om vilken person 

som helst. Texttalaren är en hel person som visas i texten som en hel person, som man 

kan tillskriva olika egenskaper: utseende, åsikter, levnadshistoria, framtid etc. Om man 

ser en text som en rad olika yttranden som alla har en abstrakt röst som är ansvarig för 

den, är textbilden den instans som väver samman de olika yttrandeinstanserna på 

diskursnivå. Utan en sådan sammanknytande instans kan man inte redogöra för den 

polyfona koherens som gör att en och samma romanfigur tillskrivs flera yttranden. 

Eftersom polyfoniteorin i sin ursprungliga form i stort avspeglar avsändarperspektivet 

gjordes inga särskilda studier av mottagaren. När ScaPoLine formaliserade röstmodellen 

undersökte man möjligheten att införa samma dikotomi för mottagaren. Det fanns inget 

teoretiskt hinder att införa en sådan, men frågan var om det fanns språkliga uttryck som 

gav stöd åt denna särskillnad.  

För att göra skillnad mellan bilderna hade man använt sig av modus-dictum 

dikotomin, dvs. skillnaden mellan att hävda ett innehåll och att visa ett innehåll. Talarens 

yttrandebild tillhör alltid ett yttrandes modus och är såtillvida visad. Flera språkliga tester 

finns utarbetade för att pröva om ett innehåll är visat eller hävdat4. Om satsen kan flyttas 

inom sin inramande sats, tas bort utan att den inramande satsens innehåll förändras i sak 

och inte påverkas av en negation, dvs ligga utanför negationens scope, är den visad. 

I ScaPoLine (2004:38) skrev vi att ”vi har inte hittat något empiriskt bevis för att man 

skulle särskilja två bilder hos de tredje personerna. Om en sådan distinktion är relevant 

eller inte, är en öppen fråga” (min översättning). Vid en undersökning av Madame 

Bovary kan man konstatera, med hjälp av de kriterier som satts upp för talarens och 

mottagarens yttrandebilder, att de flesta förekomsterna ingår i meningens hävdade 

innehåll. Ett typiskt exempel för detta är yttranden som beskriver en enstaka händelse i ett 

specifikt sammanhang, som fallet då on dukar fram kaffet. 

 

                                                 
4 Testerna är vedertagna inom denna vetenskapliga tradition. För ytterligare beskrivningar se 
Andersen (1997:131-142) , Kronning 1996:44. 
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(8) Il [Homais] conta des histoires. Charles se surprit à rire ; mais le souvenir de sa 

femme, lui revenant tout à coup, l'assombrit. On apporta le café ; il n'y pensa plus. 

(Flaubert [1857] 1983:54) 

 

Yttrandet on apporta le café kan omöjligtvis flyttas, tas bort eller negeras utan att dess 

betydelse förändras. Sådana ”vanliga” verb aldrig kan förekomma som visat innehåll utan 

det är förekomsterna med åsikts-, yttrande- och kognitiva verb som kräver djupare analys 

och därför blir intressanta ur ett teoretiskt perspektiv. Låt oss återvända till utdraget med 

den olycklige änkemannen: 

 
(9) Le portrait de Rodolphe lui sauta en plein visage, au milieu des billets doux 

bouleversés. On s'étonna de son découragement. Il ne sortait plus, ne recevait 

personne, refusait même d'aller voir ses malades. Alors on prétendit qu'il 

s'enfermait pour boire. (Flaubert [1857] 1983:380) 

 

I båda fallen förekommer on med verb som återspeglar en hållning eller attityd gentemot 

ett sakförhållande och kan därför sägas ansvara för en viss synpunkt. Man kan pröva om 

on ingår i det hävdade innehållet genom att utföra de test som beskrivits. I meningen on 

s’étonna de son découragement är det självskrivet att man inte kan ta bort satsen eller 

flytta den eftersom den utgör den självständiga meningen. Det är även uppenbart att 

innehållet påverkas av negation.  

Det andra exemplet kräver en djupare analys. I meningen alors on prétendit qu'il 

s'enfermait pour boire återfinns on med ett anföringsverb som semantiskt återger en 

hållning till det sagda. På ytan liknar uttrycket mycket de modala uttryck vars innehåll är 

visat, men en eventuell modal läsning blockeras av verbets tempusform passé simple. 

Slutsatsen blir att förhållandet mellan on och synpunkten är hävdad precis som vilket 

annat innehåll som helst och har samma yttrande-status som handlingen som återspeglas i 

on apporta le café och att båda förekomsterna är bilder av text-ON. 

Tidigare diskuterades varför on i on dit pourtant qu’il a des moyens har allmännare 

referens. Det innebär emellertid inte att dess yttrandestatus är annan; yttrandet återspeglar 

fortfarande ett hävdat innehåll. 
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(10) - Oui, fit le pharmacien, pas d'imagination, pas de saillies, rien de ce qui constitue 

l'homme de société ! 

 - On dit pourtant qu'il a des moyens, objecta l'hôtesse.  

 - Des moyens ! répliqua M. Homais ; lui ! des moyens ? Dans sa partie, c'est possible, 

ajouta-t-il d'un ton plus calme. (Flaubert [1857] 1983:109) 

 

När uttrycket on dit que har ett visat innehåll och uppfyller de tre kriterier som ställts upp 

förekommer det utan bestämningar eller adverbial i form av s k parentetiska satser. I den 

direkta anföringen gör närvaron av den argumentativa konnektorn pourtant att yttrandet 

inte går att tolkas som visat.  

Parentetiska bisatser har behandlats ur många aspekter och en av de vanliga frågorna 

är huruvida man ska anse att que (eller svenskans motsvarighet att) har en underordnande 

funktion. Ett argument för att en sats skulle vara parentetisk trots närvaron av att är 

möjligheten att ta bort det utan att förändra yttrandets betydelse. Ett annat är att 

negationen inte förändrar den parentetiska satsens epistemiska värde. Båda dessa kriterier 

uppfylls i exempel 11: 

 
(11) – Entendez-vous un chien qui hurle ? dit le pharmacien. 

 – On prétend qu'ils sentent les morts, répondit l'ecclésiastique. C'est comme les 

abeilles ; elles s'envolent de la ruche au décès des personnes. Homais ne releva pas 

ces préjugés, car il s'était rendormi. (Flaubert [1857] 1983:365) 

 

Dock verkar det omöjligt att förflytta bisatsen, då ils sentent les morts, on prétend inte är 

idiomatisk franska. Av exempel 10 och 11 kan man dra slutsatsen att konstruktioner med 

on och verb som vanligen kan förekomma i en parentetisk bisats inte har samma typiskt 

visade karaktär som motsvarande med pronomenet je. Även om on refererar till talaren 

och/eller mottagaren kvarstår möjligheten att inkludera en tredje person vilket verkar 

blockera en visad läsning. 

Finns det då fall där on ingår i ett visat innehåll och alltså skulle vara bilden av ett 

yttrande-ON? Vissa visade uttryck verkar vara särskilda för tredje personen med on och 

är att anse som fasta uttryck. Så verkar fallet med à ce qu’on assure i följande exempel: 
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(12) Mais il n'y resta que deux minutes. Puis, dès qu'il fut parti, M. Homais dit au 

médecin : 

 – Voilà ce qui s'appelle une prise de bec ! Je l'ai roulé, vous avez vu, d'une 

manière !... Enfin, croyez moi, conduisez Madame au spectacle, ne serait-ce que pour 

faire une fois dans votre vie enrager un de ces corbeaux-là, saprelotte ! Si quelqu'un 

pouvait me remplacer, je vous accompagnerais moi-même. Dépêchez-vous ! Lagardy 

ne donnera qu'une seule représentation ; il est engagé en Angleterre à des 

appointements considérables. C'est, à ce qu'on assure, un fameux lapin ! il roule sur 

l'or ! il mène avec lui trois maîtresses et son cuisinier ! (Flaubert [1857] 1983:252) 

 

Till skillnad från alla de förekomster som tidigare analyserats, uppfyller uttrycket med on 

samtliga kriterier för visat innehåll. Det går utan vidare att ta bort uttrycket utan att 

kvarstående yttrande blir ogrammatiskt eller oförståerligt: C'est un fameux lapin. Vidare 

kan det flyttas: C'est un fameux lapin, à ce qu'on assure och slutligen påverkas det inte av 

negation: ce n’est pas, à ce qu’on assure un fameux lapin. 

Ytterligare ett exempel på visat uttryck finns i 13 där quoiqu’on en dise inte tillhör det 

hävdade innehållet. 

 
(13) – A cause du changement de régime, continua le pharmacien, et de la perturbation 

qui en résulte dans l'économie générale. Et puis, l'eau de Paris, voyez-vous ! les mets 

des restaurateurs, toutes ces nourritures épicées finissent par vous échauffer le sang et 

ne valent pas, quoi qu'on en dise, un bon pot-au-feu. J'ai toujours, quant à moi, 

préféré la cuisine bourgeoise: c'est plus sain ! Aussi, lorsque j'étudiais à Rouen la 

pharmacie, je m'étais mis en pension dans une pension ; je mangeais avec les 

professeurs. (Bovary [1857] 1983:155-156) 

 

Slutligen kan man alltså dra slutsatsen att det finns skäl till att hålla isär tredje personens 

två bilder på samma sätt som man gör för talaren och mottagaren, under förutsättning att 

dessa två bilder fastställs med hjälp av modus-dictum dikotomin. Även om de i 

kvantitativ bemärkelse inte är så stor kategori finns det uttryck med on som uppvisar 

samma egenskaper som de som representerar yttrandejaget eller yttrandeduet. 
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6. Sammanfattning 
I den här artikeln har jag undersökt relationen mellan det teoretiska begreppet ”tredje 

personen” inom ScaPoLine och användningen av pronomenet on. Efter att ha gett en 

överblick hur teorin utvecklats gjordes en sammanfattning av röstmodulens nuvarande 

utformning. Pronomenet on:s semantiska särart diskuterades i förhållande till de 

kategorier som strukturerar röstmodulen inom teorin. On kan i vissa ”stilistiska” 

användningar referera till talaren eller mottagare och är då inte att anse som tredje person. 

När on har en personlig referent, står den för en tredje person eller en specifik grupp av 

tredje personer.  

Det är en glidande skala mellan förekomsterna där on står för en individ och 

förekomsterna där det står som heterogent kollektiv. Man kan följaktligen inte upprätta 

två sinsemellan uteslutande kategorier utan man får betrakta dessa som motpoler på en 

skala. En rad indicier styr tolkningen av on: verbets semantik och TAM-form, samt 

predikationens egna begränsningar uttryckt i kontexten.  

Slutligen argumenterade jag för att det finns skäl att hålla isär tredje personens 

textbild och dess yttrandebild, på samma sätt som görs för talaren och mottagaren. Om 

skillnaden mellan dessa två motsvarar skillnaden mellan hävdat och visat innehåll, finns 

det ett antal uttryck, om än begränsat, med on som visar på skillnaden.  

För att summera de huvudsakliga idéerna skulle man kunna ge följande översikt: 

 

Tredje personen 
Individ → alltid textbild → alltid representerad 

Heterogent kollektiv → yttrandebild eller textbild → alltid representerad 

On 

on med personlig referent → talare, mottagare eller individ 

on med indefinit referent → heterogent kollektiv 

 

En individ förekommer som textbild av tredje personen och är alltid språklig 

representerad genom ett eget referentiellt uttryck som substantivsyntagm eller olika typer 

av pronomen. Ett heterogent kollektiv är i de flesta fallen presenterat som textbild, men 

kan förekomma med visade uttryck med on som yttrandebild.  
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När on har en personlig referens, är den representationen av en individ i polyfona 

termer, medan när dess referent är indefinit, representerar den ett heterogent kollektiv. 
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