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1 Inledning 
 

Ex. 1 – Nu erkände du ju i alla fall, sa Silverhielm, för vad du menade var att du skulle neka eller 

hur? Och det betyder alltså att du erkänner indirekt, vi har det i protokollet här, vill sekreteraren 

skriva att Erik sa att han inte tänkte erkänna för att han inte vill bli relegerad. (Guillou 1981: 

194)  

Den ovanstående repliken är ett avsnitt ur en diskussion i Jan Guillous verk Ondskan. En av karaktärerna 

skylls för brott mot skolans regler men han vägrar att erkänna. Förhöraren försöker leta efter ett indirekt 

erkännande. Indirekthet är temat i denna avhandling.  

Denna pro gradu-avhandling handlar om indirekta talakter. Den teoretiska bakgrunden är talaktsteorin. 

Den grundar sig på tanken att språkliga uttryck inte bara är ord utan man kan utföra många olika 

handlingar med hjälp av språket. Jag blev intresserad av ämnet när jag läste diskussioner om näthat. 

Näthat betyder hot och trakasserier på nätet (Polisen 2016). Jag började fundera på vad som är ett hot. 

Måste man skriva sitt hot klart och tydligt eller kan också indirekta formuleringar vara hot? Jag hade 

tidigare läst om talaktsteorin och tänkte att den kunde vara en fruktbar synvinkel på saken. Därför beslöt 

jag mig för att skriva min pro gradu-avhandling om indirekta talakter och använda talaktsteorin som 

referensram. En stor del av den vardagliga kommunikationen sker på nätet, och där spelar skrivet språk 

en stor roll, eftersom man inte kan se sin samtalspartners gester och miner. Därför är det viktigt att forska 

hur man kan meddela indirekta budskap med andra medel, till exempel genom att hänvisa till sådan 

information som är gemensam för alla inblandade.  

Jag beslöt mig för att forska repliker i Jan Guillous verk Ondskan (utgiven 1981). Jag valde detta verk 

eftersom jag hade läst boken några år tidigare och kom ihåg att den gjorde ett intryck på mig. Boken 

innehåller mycket våld, vilket också syns i diskussioner mellan karaktärerna.  

I avsnitt 1.1 redogör jag för denna avhandlings syfte och mina forskningsfrågor. I avsnitten 1.2 och 1.3 

redogör jag för denna avhandlings material och metod. I kapitel 2 går jag in i talaktsteorin. I kapitel 3 

analyserar jag indirekta talakter i Jan Guillous verk Ondskan (1981). Jag presenterar exempel och 

förklarar noggrannare hur jag har tolkat replikerna. I kapitel 4 diskuterar jag min forskning och dess 

tillämpningsmöjligheter.  
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1.1 Syfte 

 

Denna avhandling är min pro gradu-avhandling. Den handlar om talaktsteorin och indirekta talakter i Jan 

Guillous verk Ondskan (1981). Syftet med min pro gradu-avhandling var först att ta reda på hur hotet av 

våld och maktförhållandena syns i repliker av karaktärerna i boken, direkt eller indirekt. När jag hade 

satt mig in i talaktsteorin och läst boken på nytt ändrade jag syftet. Jag beslöt mig för att forska Ondskans 

indirekta talakter i allmänhet, inte bara dem som innehåller hänvisningar till våld. Detta gjorde jag 

eftersom boken visade sig innehålla många roliga och intressanta indirekta talakter som inte handlade 

om våld men som jag ville betrakta i min pro gradu-avhandling.  

I kapitel 1 presenterar jag mitt material, som består av replikerna i Ondskan. Jag redogör för 

innehållsanalys, som är min forskningsmetod. I kapitel 2 redogör jag för talaktsteorin, som är den 

teoretiska referensramen i min forskning. Jag presenterar talaktsteorins principer, performativa uttryck, 

en talakts olika nivåer, hurdana olika talakter som finns, hur talakter tolkas, vilka som är indirekta talakter 

och hur ironi och metaforer kan tolkas som indirekta talakter. Forskning i talaktsteori görs aktivt ännu 

idag, och i avsnitt 2.8 presenterar jag nutida talaktsteoretiska forskningar.  

I kapitel 3 forskar jag indirekta talakter i Jan Guillous verk Ondskan (1981). Mina forskningsfrågor är 

följande: Vilka strategier använder karaktärerna för att indirekt meddela sitt budskap? I hurdana 

situationer används indirekta talakter och varför? Hurdant förhållande finns det mellan det indirekta 

uttryckets syfte och strategivalet?  

Kapitel 4 är sammanfattande diskussion. Där diskuterar jag min forskning, motiverar de val som jag har 

gjort och lyfter upp de svårigheter som dök upp under skrivprocessen. Jag diskuterar varför det är viktigt 

att fortsätta talaktsteoretisk forskning och hur resultat av min forskning kunde utnyttjas i framtiden.  

 

1.2 Material  

 

Ondskan är en bok skriven av den svenska författaren Jan Guillou. Boken kom ut 1981 och nuförtiden 

är den en modern klassiker. (Guillou 1981) Filmatiseringen av Ondskan kom ut 2003. Berättelsens miljö 

är Sverige under ett sent 1950-talet och den har självbiografiska drag. (Svenska Filminstitutet 2003)  
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Berättelsens huvudkaraktär är Erik, som i början av berättelsen är fjortonårig och lever i Stockholm. 

Eriks hela liv präglas av ett konstant hot av våld, eftersom han blir regelbundet misshandlad av sin 

sadistiska fader. I skolan slåss Erik med andra pojkar för att uppehålla sin status som gängledare. Därför 

blir han relegerad och skickas till en internatskola som heter Stjärnsberg. Då hoppas Erik att våldet 

äntligen tar slut och att han aldrig mer behöver slåss, men i den nya skolan fortsätter våldet i form av 

kamratuppfostran. Hierarkin mellan de yngre och de äldre eleverna är stark. Realskoleeleverna och 

gymnasisterna bor i skilda byggnader och sitter på skilda platser vid middagsbordet. Dessutom har de 

äldre eleverna rätt att mobba och skända de yngre nästan hur mycket som helst. Detta kallas för 

kamratuppfostran och lärarna blandar sig inte. Erik tycker att detta är orättvist och vill inte underkasta 

sig. Han vägrar att lyda de äldre eleverna, som inte har för avsikt att uppfostra utan att förnedra. Detta 

leder till konflikt. (Guillou 1981)  

 

1.2.1 Replikerna 
 

När Erik i den nya skolan slåss med två gymnasister blir de andra eleverna övertygade om hans styrka 

och brutalitet. Efter detta slutar Erik att använda fysiskt våld och byter sin taktik till för det mesta 

muntliga medel. Från och med denna punkt pivoterar berättelsen runt hans försök att göra verbal och 

intelligent resistans mot skolans brutala kamratuppfostringssystem. Erik har läst skolans regler noggrant. 

Därför vet han att det ofta är möjligt att undvika lyda de äldre eleverna. För Erik är hans repliker ett sätt 

att göra motstånd mot systemet. Erik använder språket skickligt. Därför lyckas han att försvara sig själv 

och till och med håna sina fienden med verbala medel, utan att bli relegerad. Detta är möjligt eftersom 

Erik använder indirekta talakter. Han säger inte direkt vad han menar eftersom han då skulle riskera att 

bli relegerad, utan meddelar sitt budskap genom metaforer eller hänvisningar till den gemensamma 

bakgrundsinformationen.  

Också andra karaktärer i boken talar indirekt. De äldre eleverna använder indirekta repliker när de beter 

sig fientligt mot Erik. De använder olika metaforer och benämningar för att förnedra och skrämma de 

yngre eleverna. I Flens sjukhus använder läkaren uttrycket ”ramla i trapporna” som en metafor för att bli 

misshandlad (Guillou 1981: 186). Eriks fader kan låta bli att explicit hota Erik med risbastu, eftersom 

han har slagit Erik så många gånger att hans hot meddelas med bara några ord (Guillou 1981: 5). 
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1.2.2 Nyttiga begrepp 
 

Jag presenterar här några begrepp som elever på Stjärnsberg använder. Kännedom av dessa begrepp 

behövs senare i analysdelen.  

Rådet eller elevrådet är en anstalt som består av några äldre elever i skolan. De har makt över de andra 

eleverna. Om man inte lyder Rådets order har Rådet rätt att utdöma straff för insubordination, till exempel 

straffarbete på veckoslut. Den som misshandlar en rådsmedlem blir omedelbart relegerad. Rådet väljs 

genom val i varje års oktober. (Guillou 1981: 112f.) Ordföranden för elevrådet kallas för prefekt, och 

prefekten är samtidigt ordförande för elevdomstolen (Guillou 1981: 57).  

Facket är en anstalt som består av realskoleelever. Dess uppgift är att försvara realskoleelevers intressen 

i förhållande till Rådet. Facket tillsätts av Rådet. (Guillou 1981: 152–154)  

Rutan är en plats som ligger bakom skolköket. En tradition hos stjärnsbergseleverna är att för käftiga 

elever misshandlas i rutan. Den som anses vara för käftig får en utmaning att möta upp i rutan, och det 

går inte att neka utmaningen. I rutan blir den utmanade eleven misshandlad av två äldre elever, som 

kallas för straffprefekter, tills han kryper ut. När det finns slagsmål i rutan brukar de andra eleverna 

samlas på plats för att se på matchen. Före Erik har ingen realskoleelev någonsin vunnit ett slagsmål i 

rutan, eftersom straffprefekterna är två mot en. Meningen är att den som är uppmanad till rutan får rejält 

stryk av straffprefekterna. I rutan gäller inga regler och det är således tillåtet att misshandla den andra 

eleven hur mycket som helst. Några har till och med skickats till sjukhus efter att ha varit i rutan. (Guillou 

1981: 83f.) 

Peppis är en straff som delas till den elev som beter sig dåligt vid matborden. Peppis delas av bordchefen, 

vars uppgift är att övervaka att alla beter sig ordentligt. Peppis betyder att bordschefen slår den 

bestraffade eleven med skaftet på en bordskniv. (Guillou 1981: 66) 

Klosternatten är en natt som tar plats strax efter att resultatet i skolans val om de nya rådsmedlemmarna 

har publicerats. Traditionen är att de elever som under hösten har betett sig för käftigt misshandlas av 

Rådet under klosternatten. Vanligt är att tvinga en elev till duschrummet och tvinga honom att stå under 

iskallt vatten, men värre har också hänt. (Guillou 1981: 159) Eftersom Erik har varit särskilt käftig och 

inte tagit order från de äldre eleverna har det varit mycket förväntansfull spekulation omkring honom 

innan klosternatten (Guillou 1981: 162, 180). Under den tiden när berättelsen tar plats och Erik just har 

börjat på Stjärnsberg vinner Otto Silverhielm rådsvalet och blir Rådets nya prefekt (Guillou 1981: 159). 
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Silverhielm misslyckas i Eriks klostring. Han lyckas att hälla en tunna skit i Eriks rum men lyckas inte 

att misshandla honom värre (Guillou 1981: 174). Under samma natt smyger Erik in i Silverhielms rum 

och häller en full hink med skit och piss i ansiktet på Silverhielm (Guillou 1981: 179 f.). De andra 

eleverna i skolan hör genast om dessa händelser (Guillou 1981: 180). 

 

1.3 Metod 

 

I min pro gradu-avhandling betraktar jag mitt material, som består av de indirekta replikerna i Ondskan, 

med hjälp av induktiv innehållsanalys. I avsnitt 1.3.1 presenterar jag innehållsanalys. I avsnitt 1.3.2 

förklarar jag för hur jag forskar de indirekta replikerna i Ondskan med hjälp av denna metod.  

 

1.3.1 Innehållsanalys 
 

Innehållsanalys är en forskningsmetod som kan användas för många olika slags ändamål i både 

kvalitativa och kvantitativa forskningar. Forskningsmaterialet kan vara skriven text eller någonting som 

forskaren ser eller hör. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 93)  

Innehållsanalys kan utföras antingen induktivt eller deduktivt. Induktiv innehållsanalys är 

materialbaserad och går ut på att forskaren allra först sätter sig in i materialet. Hen bestämmer vilka slags 

enheter hen vill analysera – ord, satser eller större helheter. Allt material, som är irrelevant med tanke på 

forskningsfrågan, gallras bort. Relevanta analysenheter förenklas till kortare uttryck som utför enhetens 

centrala innehåll och är lättare att hantera. Dessa uttryck sedan klassificeras under större huvudklasser, 

som bestäms på basis av forskningsfrågan. Klassificering är möjligt med hjälp av abstrahering, vilket 

betyder att man framhäver den information som är relevant med tanke på forskningsfrågan. I denna fas 

kan man också skapa nya begrepp som hjälper till att analysera materialet. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 

110–114) 

Deduktiv innehållsanalys är teoribaserad. Forskaren bestämmer i förväg vilken referensram (till exempel 

en teori eller ett begreppssystem) hen ska använda i sin analys. Forskaren använder en förutbestämd 

analysstam och tolkar materialet i ljuset av den. Materialet förenklas och klassificeras på samma sätt som 

i induktiv innehållsanalys. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 116f.)  
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Både induktiv och deduktiv innehållsanalys kan fortsättas genom att kvantifiera materialet efter 

klassificeringen. Kvantifiering betyder att man räknar hur många gånger olika analysenheter förekommer 

i materialet. Detta gör det lättare att till exempel jämföra olika analysenheters mängder med varandra. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002: 118f.) 

 

1.3.2 Materialinsamling och talaktsanalys  
 

Jag forskar talakter i Ondskan genom att med hjälp av induktiv innehållsanalys analysera de repliker som 

innehåller indirekta meningar. Jag samlade in materialet genom att skriva ner varje replik som finns i 

boken. Det fanns sammanlagt 1070 repliker av 53 olika karaktärer i boken. Jag läste igenom alla 

replikerna. Till vidare granskning valde jag de repliker som jag ansåg vara indirekta, det vill säga de 

repliker vars betydelse skiljer sig från den bokstavliga formen eller som har en dubbelbetydelse.  

Analysenheten i min forskning är en replik. Jag forskar varje indirekt replik och koncentrerar mig på 

följande punkter:  

1) Vad är situationen?  

2) Vilka är inblandade i diskussionen?  

3) Vad säger karaktären bokstavligt?  

4) Vad menar hen med sin replik? 

5) Vilket slags gemensam bakgrundsinformation krävs för att tolka repliken? 

6) Vilka är replikens perlokutionära effekter?  

På basis av de betraktade replikerna forskar jag vilka slags strategier karaktärerna i boken använder för 

att indirekt meddela sitt budskap. Jag skapar en klassificering av strategier, som eventuellt kan innehålla 

större överordnade och mindre underordnade klasser.  

Reella talakter förekommer sällan ensam utan de är ofta delar av större diskussioner. Då kan en enskild 

talakt samtidigt vara ett svar till någon tidigare talakt och skapa olika responsmöjligheter, vilket påverkar 

de följande talakterna. Därför tycker Searle och Vanderveken att det är mest meningsfullt att betrakta 

talakter som delar av olika sociala händelser, såsom när man skämtar, bråkar eller köper varor. (Searle 

& Vanderveken 1985: 11) Därför beaktar jag också förhållandena mellan de föregående och efterföljande 

talakterna när jag analyserar en enskild replik.  
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Ibland är det nödvändigt att lyfta upp författarens påpekningar om varför karaktären sade den repliken 

som hen sade, för att kunna tolka repliken rätt. Det är ju inte möjligt att känna till en indirekt talakt utan 

att veta vad talaren vill nå med sin replik. I ett exempel skriver Guillou att Erik hånar sin samtalspartner 

med sin fråga (se exempel Hitta något spännande i avsnitt 3.3.1 Skenbar okunnighet), och på grund av 

denna påpekning kan läsaren veta att frågan inte var en riktig fråga utan hånande.  
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2 Talaktsteorin och funktionell grammatik 
 

Som teoretisk referensram använder jag talaktsteorin, som går ut på den synpunkten att man kan utföra 

olika handlingar med språkliga uttryck. Dessa handlingar kallas för talakter. Searle anser att en talakt är 

den minsta språkliga enheten och att all språklig kommunikation består av dem (Searle 1969: 14–16). 

Några exempel på talakter är frågor och uppmaningar. Olika talakter har olika funktioner i interaktion 

mellan människor. Påståenden och frågor används för att utbyta information, erbjudande och uppmaning 

används för att utbyta varor och tjänster (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 172). Man kan även utföra 

mer komplicerade handlingar med hjälp av språket, såsom att slå vad eller gifta sig (Austin 1962: 5–9).  

Talaktsteorin behandlar sådana drag och principer som är gemensamma för alla mänskliga språk. Med 

andra ord är det ett forskningsområde vars syfte är att förklara och beskriva språk i allmänhet, inte bara 

till exempel engelska eller svenska. Även om talaktsteorin hämtar sin data ur naturliga språk gäller dess 

slutsatser alla mänskliga språk. (Searle 1969: 3f.)  

Som källor använder jag för det mesta Austin och Searle, eftersom dessa två skribenter har haft ett stort 

inflytande på talaktsteorin. Jag anser att Austins How to do things with words: the William James 

Lectures delivered at Harvard University in 1955 (1962) är ett grundläggande verk för talaktsteorin. 

Searle vidareutvecklade Austins teori genom att granska talakters logik mer explicit och skapade kanske 

mer användbara kategorier mellan olika talakter (även om det knappast finns någon perfekt taxonomi). 

Jag presenterar dessa talaktskategorier för att ge ett exempel på hur talakter kan delas i olika klasser. 

Många forskare har skrivit om talaktsteorin och det finns också andra sätt att kategorisera talakter. I 

avsnitt 2.5 Hur talakter tolkas refererar jag Grice, som har formulerat en teori om samtalsmaximer, det 

vill säga principer som styr språklig kommunikation. Det är viktigt att känna till de allmänna 

samtalsmaximer som styr våra vardagliga diskussioner för att förstå talakters logik.  

Jag hänvisar också till funktionell grammatik såsom den är presenterad i Hallidays verk An introduction 

to functional grammar (1994). Både den funktionella grammatikens och talaktsteorins utgångspunkt är 

idén att språket används för något syfte. Enligt Halliday är all språkanvändnings syfte att fylla mänskliga 

behov (Halliday 1994: xiii). 
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2.1 Performativitet 

 

Under sina lektioner på Harvard University berättade Austin om sina tankar om performativa uttryck, 

och efteråt publicerades boken How to do things with words: the William James Lectures delivered at 

Harvard University in 1955 som baserar sig på Austins lektionsanteckningar (Austin 1962: 5f.). Jag 

presenterar Austins tankar om performativitet i början av detta kapitel eftersom jag tycker att det ger 

läsaren en bra förståelse för vad talaktsteorin går ut på. Austins indelning mellan performativa uttryck 

och påståendesatser har efteråt väckt kritik (Searle 1985: 17f.) och jag tycker inte heller att den är helt 

hållbar, men den fungerar väl som inledning till talaktsteorin.  

 

 

2.1.1 Performativa uttryck 
 

Performativa uttryck är sådana uttryck som, till skillnad från påståendesatser, inte syftar till att rapportera 

om världen utan används för att utföra handlingar. Att uttala ett performativt uttryck är en handling som 

görs via ord, till exempel när man slår vad. (Austin 1962: 5f.)  På sätt och vis förverkligar performativa 

handlingar sig själva, medan påståenden rapporterar om någon utomspråklig handling (Austin 1962: 47). 

Till exempel texter, som vigselförrättaren läser upp i vigselceremonin, är inte bara delar av vigselakten 

utan dessa texter utgör vigselakten. Vigseln utförs genom språket och paret blir äkta makar efter att vissa 

ord har yttrats. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 168) Detta slags performativa handlingar är ofta 

anslutna till scheman, vilket betyder att orden måste uttalas under lämpliga förhållanden. När man i 

vigselceremonin blir frågad: ”Vill du ta X till din hustru/make och älska hen i nöd och lust?” kan man 

framgångsrikt gifta sig genom att svara ”ja” endast om man inte är gift på förhand. (Austin 1962: 8f.) 

Om performativa uttryck har den avsedda påverkningen eller inte beror således på utomspråkliga 

omständigheter. Det räcker inte att man bara uttalar vissa ord. (Austin 1962: 31) 

Searle påpekar att det inte är möjligt att göra en hållbar indelning mellan påståendesatser och 

performativa handlingar. Att konstatera är nämligen en handling lika mycket som att lova eller varna. 

(Searle 1985: 17f.) Också Austin märkte denna svårighet (Austin 1962: 134–136). Enligt ett exempel 

som Searle ger är inte ens sådan självklar sats som: ”Hen är fascist eller sen är hen inte” en ren tautologi. 
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Att uttrycka denna mening väcker nämligen en fråga om den ifrågavarande personens politiska åsikter. 

Att man överhuvudtaget har valt att uttrycka denna mening kan tolkas så att man samtidigt föreslår att 

personen ifråga kan vara fascist. (Searle 1969: 124f.)  

Searle föreslog att det finns två möjliga riktningar i samverkan mellan talakter och världen. Words-to-

world-riktning betyder att man försöker få sina ord att stämma med verkligheten, till exempel när man 

beskriver världen med påståenden. World-to-words-riktning fungerar tvärtom; då försöker man förändra 

världen med sina ord, till exempel när man uppmanar. (Searle 1985: 12–15) Förhållandet mellan talakter 

och världen verkar ändå vara mer mångfaldigt än detta. Zwagerman påpekar att många talakter fungerar 

på båda sätt samtidigt. När man uttalar påståenden strävar man efter att beskriva världen korrekt, men 

bara beskrivning är sällan talakters syfte, utan talaren förväntar vanligtvis något slags respons av sin 

samtalspartner. (Zwagerman 2010: 18–23) 

Varje språkhandling ger olika responsmöjligheter. Uppmaningar kan svaras med åtagande eller vägran, 

påståenden kan man bekräfta eller ifrågasätta och frågor kan man antingen svara eller avstå från det. 

Erbjudanden kan accepteras eller avvisas. I många fall finns det en viss förväntad respons. Till exempel 

i vigselceremonin förväntas att man svarar jakande till frågan om huruvida man vill ta den andra parten 

till sin make/hustru. ”Nej” skulle vara en icke-förväntad respons. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 

173f.) 

 

2.1.2 Kritik mot Austin 
 

Searle kritiserade Austins indelning mellan performativa uttryck och påståenden. Från Searles synvinkel 

är påståenden också gärningar som har något syfte. (Searle 1985: 17f.) Också Austin erkänner denna 

svårighet i sina texter. Han påpekar att även om det finns några allmänna kännetecken för performativa 

uttryck är det inte alltid lätt att skilja dem från påståenden. Performativa uttryck behöver inte stå i första 

person och de kan förekomma i olika modus och tempus. Det finns inte heller något enskilt ord som 

skulle skilja dem från påståendesatser. (Austin 1962: 57–59)  

Searle lyckades kringgå detta problem genom att finslipa Austins teori on performativitet. Searle skapade 

nya kategorier i språket: i Searles teori finns ingen indelning mellan performativa och icke-performativa 

uttryck, utan den går ut på förmodan att alla språkliga uttryck, talakter, är handlingar i sig. (Searle 1969: 

14–16). 
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Det finns många olika sätt att klassificera olika talakter och redan Austin gjorde det (Austin 1962: 151f.). 

Jag ska presentera här Searles taxonomi, men det är värt att märka att det knappast finns någon perfekt 

taxonomi. Leiwo, Luukka & Nikula (1992: 26f.) påpekar att reella talakter alltid är lite oklara, eftersom 

deras betydelse tolkas i kontexten – och den kan tolkas på många olika sätt.  

 

2.2 Talakters struktur 

 

I detta avsnitt redogör jag för talaktens olika nivåer. Man gör nämligen många olika saker samtidigt när 

man uttalar en replik. Enligt Austin består varje talakt av tre nivåer: den lokutionära, den illokutionära 

och den perlokutionära nivån (Austin 1962: 98f.). Denna indelning används också av till exempel Alston 

(1964: 35). Den lokutionära akten är att uttala ord. Den illokutionära akten är någonting som man gör 

genom att uttala dessa ord, till exempel att varna, fråga eller beskriva. (Austin 1962: 98f.) Austin påpekar 

att lokutionära och illokutionära akter bara är abstraktioner. Reella talaktshändelser är suddiga och deras 

olika aspekter överlappar varandra. (Austin 1962: 147)  

Perlokutionära effekter är konsekvenser som följer illokutionära akter. De är ofta känslor eller andra 

mentala händelser som någon talakt åstadkommer hos åhöraren, till exempel övertygelse, men de kan 

också vara fysiska händelser. Man kan till exempel få andra människor att utföra olika handlingar genom 

att befalla dem. Illokutionära akter kan misslyckas om de inte åstadkommer de perlokutionära effekter 

som önskas. Den som försöker varna någon misslyckas om den varnade personen inte alls hör varningen 

eller inte tar den på allvar. (Austin 1962: 101–126)  

Searle använder delvis samma terminologi som Austin. Att uttala ord är en handling som Searle kallar 

för en yttrandeakt (utterance act). Att uttrycka en proposition är en propositionell akt (propositional act). 

Att konstatera, fråga eller dylikt är illokutionära akter (illocutionary act). (Searle 1969: 23f.) Det finns 

lite olika sätt att översätta dessa termer, men jag har använt de termer som finns i den svenskspråkiga 

delen av Second Language Teaching In Multilingual Classes: Basic Principles For Primary Schools 

(Atanasoska, Plathner & Wilmes 2011: 349). 

Propositionella och illokutionära akter formas när ord uttalas i en kontext. En och samma propositionell 

eller illokutionär akt kan utföras med många olika yttrandeakter. Enligt Searle kan propositionella akter 

inte finnas utan illokutionära akter, eftersom det inte är möjligt att uttala en proposition utan att samtidig 
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utföra någon illokutionär akt, till exempel att påstå. Illokutionära akter däremot kan finnas utan 

propositionella akter, eftersom till exempel interjektioner är illokutionära akter men de har inget 

propositionellt innehåll. (Searle 1969: 23–30) 

Searle åskådliggör satsers propositionella och illokutionära delar med hjälp av ett schema som står i 

formen F(p). (F) står för satsens illokutionära styrka och (p) står för en proposition. Till exempel satsen 

”Hen lovade att hen kommer” kan presenteras i formen F(p), där F betecknar talakten ”Hen lovade” och 

(p) för propositionen ”att hen kommer”. Om en våglinje betraktas som negation, skulle ~F(p) betyda: 

”Hen lovade inte att hen kommer” och F(~p) skulle betyda: ”Hen lovade att hen inte kommer.” (Searle 

1969: 31–33) Detta schema illustrerar en talakts struktur på ett entydigt sätt. Det explicitgör om det är 

det propositionella innehållet eller den illokutionära akten som nekas.  

Det är värt att märka att det inte finns någon grammatisk motsvarighet, till exempel en satstyp, för varje 

illokution. Den illokutiva kraften byggs upp i kontexten. Samma mening kan i olika kontexter fungera 

som påstående, hot eller order. (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 27) Ibland är det även möjligt att utföra 

illokutionära akter utan att säga någonting. Man kan till exempel be om ursäkt eller protestera utan ord. 

(Austin 1962: 126)  

 

2.3 Taxonomi över olika illokutionära akter 

 

Austin skapade en talaktstaxonomi som skiljer mellan fem olika illokutionära sätt att använda ord (Austin 

1962: 151f.). Searle var inte nöjd med denna indelning (Searle 1985: 10f.) utan skapade sin egen 

taxonomi över olika illokutionära akter (Searle 1985: 12–17). Det finns också andra sätt att klassificera 

illokutionära akter, men i detta avsnitt redogör jag för Searles taxonomi, eftersom jag anser att Searle har 

motiverat och förklarat sin taxonomi mer explicit.  

Searle påpekar att klassificering av illokutionära akter inte är samma sak som klassificering av 

illokutionära verb. Ett och samma verb kan användas för att beskriva många olika illokutionära akter. 

Verb beskriver bara det sätt på vilket illokutionära akter utförs. (Searle 1985: 9) Searle har dock senare 

blivit skylld för precis det fel som han försöker undvika: Leiwo, Luukka & Nikula (1992: 26) påpekar 

att Searles taxonomi inte beskriver illokutionära akter utan sådana begrepp som råda, varna eller befalla. 
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Jag tycker att detta bevisar hur svårt det är att beskriva rena illokutionära akter i stället för olika verb, 

men Searle har åtminstone försökt.  

Searle delar in illokutionära akter i fem klasser: påståenden, uppmaningar, åtaganden, uttryckande och 

tillkännagivanden (Searle 1985: 12–17). Jag använder här samma svenska översättningar som Varga 

(2013: 4) i sin artikel Talaktsteoretiska perspektiv på skolans litteratursamtal: En studie i lärares 

lingvistiska strategier. 

Påståenden (assertives) är någonting vars innehåll kan klassificeras som sant eller falskt. När talaren 

uttrycker ett påstående binder hen sig till satsens sanning, med varierande styrka: talaren som antar 

någonting binder sig i satsens sanning i mindre grad än den som svär. Påståenden kan utföras på många 

sätt, till exempel genom att skryta, klaga eller sammandra. (Searle 1985: 12f.)  

Uppmaningar (directives) används när talaren försöker få åhöraren att göra någonting. Också 

uppmaningar förekommer med varierande styrka. Man kan till exempel be, befalla, erbjuda eller tillåta. 

(Searle 1985: 13f.)  

Åtaganden (commissives) har för avsikt att förplikta talaren till någonting och meddela andra om denna 

förpliktelse (Austin 1962: 151f., Searle 1985: 14). Några exempel på åtaganden är att lova, avtala och 

svära (Austin 1962: 158).  

Uttryckande (expressives) uttrycker talarens psykologiska tillstånd. De är ofta enstaka ord, såsom tack, 

gratulationer och förlåt. Tillkännagivanden (declarations) är sådana illokutionära akter som, när de är 

framgångsrikt utförda, åstadkommer någon förändring i världen. Om talaren med ett tillkännagivande 

utnämner någon till ordförande blir denna person ordförande. (Searle 1985: 14–17)  

Searle var inte helt nöjd med denna indelning, eftersom några av dessa illokutionära akter kan 

klassificeras som hyponymer till andra akter. Att fråga är samma sak som att be om information, och 

därför kan frågor betraktas som ett underordnat begrepp till uppmaningar. Problemet som återstår är att 

bestämma vilka som egentligen är huvudgrupper av illokutionära akter. (Searle 1969: 69–71) Halliday 

betraktade detta problem från en funktionell synpunkt och kom till en praktisk lösning. Han satte alla 

talakter på två skalor. Den första skalan handlar om huruvida man ber eller erbjuder, och den andra skalan 

om huruvida det är information eller varor och tjänster som man byter. Varor och tjänster ges med hjälp 

av erbjudanden och bes med hjälp av uppmaningar. Information ges med hjälp av påståenden och bes 

med hjälp av frågor. (Halliday 1994: 69) 
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2.4 Regler som styr språkliga handlingar 

 

Illokutionära akter följer vissa regler i alla språk. I dem finns några konventionella element som man kan 

känna igen oberoende av språket. Man till exempel lovar enligt samma principer i alla språk, annars kan 

resultatet inte betraktas som ett löfte. Detta beror på att språk bildas av konstitutiva regler (constitutive 

rules). De är sådana regler som inte bara styr sociala aktiviteter utan skapar dem. Man kan inte spela 

fotboll helt utan några regler, eftersom det inte kan finnas någon fotboll utan regler. Också 

språkanvändning behöver konstitutiva regler. Utan dem kunde man inte använda språket som vi gör. Man 

behöver inte nödvändigtvis kunna explicitgöra dessa regler för att kunna tala något språk, men man måste 

implicit känna till dem. (Searle 1969: 33–42)  

För att åskådliggöra dessa implicita regler analyserar Searle detaljrikt vilka slags regler som styr 

handlingen ”att lova”. Exempelfallet är idealiserat för att göra behandlingen lättare. (Searle 1969: 54) 

När man lovar uttrycker man en proposition som handlar om någon framtida gärning som talaren 

förpliktar sig att göra. Searle kallar detta för propositional content rule. Talaren ska också ha för avsikt 

att fylla denna förpliktelse; detta kallas för sincerity rule. Det ska ändå inte vara självklart att talaren gör 

vad hen lovar, annars skulle det vara poänglöst att lova. Ur åhörarens synvinkel ska det vara önskvärt att 

talaren fyller sitt löfte. Annars skulle man närmare tala om ett hot eller en varning. Dessa regler, som 

behandlar utomspråkliga förutsättningar, hör till preparatory rules. Löftet ska uttryckas så klart att 

åhöraren kan förstå det utan svårigheter. När man lovar vill man nämligen inte bara förplikta sig till 

någon framtida gärning utan också informera andra om denna förpliktelse. Det finns ännu en, och den 

allra viktigaste, regel som styr alla talakter. Denna regel kallas för essential rule och det betyder att de 

ord som talaren har uttalat betraktas som löfte i denna kultur. (Searle 1969: 63)  

 

Ärlighet 

 

De ovannämnda reglerna gäller alla talakter, men deras noggrannare form varierar på grund av vilken 

talakt det är fråga om. Vid löften betyder sincerity rule det att man verkligen ska göra vad man lovar 

(Alston 1964: 43), men vid frågor betyder det att man verkligen vill veta det som man frågar. En fråga 

är oärlig om dess syfte inte är att be om information. En oärlig fråga kan till exempel ha för avsikt att 

testa om samtalspartnern vet svaren till frågan, till exempel när en lärare i klassrummet ställer frågor till 
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sina elever. (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 26) Alla illokutionära akter kan inte utföras oärligt. För att 

detta skulle vara möjligt måste det först finnas något sinnestillstånd som talaren förväntas ha och uttrycka 

med sin talakt. Den som lovar uttrycker sin avsikt och den som ber uttrycker sin vilja. Således kan man 

lova eller be oärligt. Men man kan inte hälsa på någon oärligt, eftersom det inte finns något visst 

sinnestillstånd som talaren då förväntas ha och uttrycka. (Searle 1969: 65) Talakter kan också vara 

”tomma”, det vill säga inte på riktigt utföra den talakt som de vanligtvis gör, när man använder språket 

parasitiskt, till exempel i ett skådespel (Austin 1962: 22). 

 

2.5 Hur talakter tolkas 

 

Vilken illokutionär handling som man utför med en viss replik beror på kontexten. Ibland är illokutionära 

handlingar explicitgjorda och lämnar inget rum för missförstånd (Austin 1962: 33), men i många fall 

behöver åhöraren mer slutledningsförmåga för att tolka replikens betydelse (Leiwo, Luukka & Nikula 

1992: 30). För att kunna göra detta hjälper kännedom om samtalsmaximer.  

 

Samtalsmaximer  

 

Grice har formulerat allmänna principer för samtal i sin artikel Logic and Conversation (1975). Dessa 

principer kallas för samtalsmaximer. Alla maximer grundar sig på samarbetsprincipen (cooperative 

principle), det vill säga det antagande att samtalspartnerna samarbetar. Detta betyder att samtalsparterna 

talar om det gemensamma diskussionsämnet. Man kan lita på att samtalspartnern inte börjar tala om 

någonting helt irrelevant. (Grice 1975: 158f.)  

De fyra samtalsmaximerna, som grundar sig på samarbetsprincipen, är kvantitet, kvalitet, relevans och 

sätt. Kvantitet (quantity) betyder att man ska säga så mycket som är nödvändigt, inte mer eller mindre. 

Kvalitet (quality) betyder att man inte ska ljuga eller säga någonting som man inte kan bevisa. Relevans 

(relation) betyder att man ska vara relevant, alltså tala om det gemensamma diskussionsämnet och inte 

om någonting helt annat. Ibland kan det dock vara svårt att begränsa vad som är relevant. Sätt (manner) 

handlar inte om vad man säger utan hur man säger det. Enligt denna maxim ska man tala tydligt och kort. 

(Grice 1975: 159)  
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Samtalsmaximerna är inte jämställda utan några maximer är viktigare än andra. Att ljuga betraktas 

vanligtvis som ett allvarligare brott än att tala för mycket. I vissa situationer kan man acceptera brott mot 

samtalsmaximer, till exempel när två maximer är i strid med varandra. Om man blir frågad någonting 

som man inte vet kan man inte svara på denna fråga med tillräcklig noggrannhet utan att ljuga och 

samtidigt kränka kvalitetsmaximen. I denna situation är det bättre att kränka kvantitetsmaximen och låta 

bli att svara. (Grice 1975: 159) 

Grice påpekar att det förutom dessa fyra maximer också finns andra rekommenderbara maximer, såsom 

artighet, men deras syfte är lite annorlunda än samtalsmaximernas. Samtalsmaximernas avsikt är att 

försäkra att diskussionen går framåt ändamålsenligt. (Grice 1975: 159) 

Samtalsmaximerna har en stor betydelse i tolkning av talakter. Det är typiskt att om någon replik klart 

strider mot någon maxim försöker åhöraren ändå tolka den som om den skulle följa samarbetsprincipen. 

Om talaren verkar ge irrelevant information strävar höraren efter att tolka informationen som relevant. 

(Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 30) Med hjälp av denna kunskap blir det möjligt att tolka indirekta 

talakter.  

 

2.6 Indirekta talakter 

 

En indirekt talakt betyder att man menar någonting annat eller någonting mer än det som man säger. Med 

andra ord stämmer satsens yttre form inte överens med dess illokutionära syfte (Leiwo, Luukka & Nikula 

1992:  35). När man vid matbordet frågar: ”Kan du ge mig saltet?” vill man inte bara veta om den andra 

kan ge saltet, utan man ber hen att ge saltet. Några indirekta talakter verkar vara konventionella, såsom 

saltexemplet ovan, men inte alla. (Searle 1985: 30–32)  

För varje talakt finns något förväntat sätt att uttrycka det, till exempel uppmaningar vanligt uttrycks med 

imperativformade satser. Detta kallas för kongruent realisering. Alla talakter kan också få inkongruenta 

realiseringar. Detta betyder att replikens satstyp och dess primära funktion inte stämmer överens, till 

exempel när man uppmanar med hjälp av fråge- eller påståendesats. (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 

173) 

Vilken illokutionär handling en viss replik realiserar beror på kontexten. Föregående eller efterföljande 

satser, vad som händer och vem som är inblandade, och sådana beteendemässiga aspekter som 
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ansiktsuttryck, gester och ton påverkar tolkningen av olika repliker (Halliday 1994: 365). Intonation 

används ofta som hjälpmedel för att tydliggöra budskapet (Searle 1985: 42). Enligt Searle & 

Vanderveken (1985: 27) finns det fem väsentliga element i kontexten, som påverkar tolkningen av satsen: 

talaren, åhöraren, tid, rum och andra relevanta element. Maktrelationer mellan talaren och åhöraren kan 

påverka aktens kvalitet. En och samma mening kan tolkas på olika sätt beroende på om en underlägsen 

person talar till den överlägsna eller tvärtom. (Searle 1985: 4–6) Andra relevanta element kan till exempel 

vara gemensam bakgrundsinformation som samtalsparterna har (Searle 1985: 32).  

Också kulturella aspekter ska beaktas i tolkningen av repliker (Halliday 1994: 365). Indirekta strategier 

varierar mellan olika kulturer. I den japanska kulturen kan man be om salt genom att be sin samtalspartner 

att smaka ens mat och vänta att samtalspartnern förstår att maten saknar salt. Förståelse för kulturella 

aspekter behövs för att kunna tolka denna talakt rätt. (Ottenheimer 2013: 152–155) 

Man behöver förståelse för samtalsmaximer tillsammans med den gemensamma bakgrunds-

informationen för att förstå indirekta talakter (Searle 1985: 47f.).  I Expression and Meaning: Studies in 

the Theory of Speech Acts har Searle utförligt analyserat följande diskussion.  

X: Ska vi gå på bio ikväll?  

Y: Jag måste plugga idag.  

X:s replik är ett förslag. Y:s replik är ett nekande svar, men inte på grund av sin bokstavliga betydelse. 

Vilken som helst påståendesats kan inte anses vara ett nekande svar. Om Y hade i stället sagt att hen 

måste knyta skosnörena, skulle detta inte ha varit ett avslag. Hur kan X veta att detta var ett nekande 

svar? Searle förklarar Y:s replik på följande sätt. Y:s primära illokutionära akt var att avslå förslaget, och 

hen gjorde detta genom att utföra en sekundär handling, nämligen att konstatera att hen måste plugga 

idag. Den primära illokutionära akten var icke-bokstavlig. (Searle 1985: 33f.)  

Åhörarens härledningsprocess börjar från allmänna fakta om diskussionen. X vet att hen har gjort ett 

förslag till Y, och Y har svarat att hen måste plugga. Enligt Grices samarbetsprincip antar X att Y:s svar 

är relevant med tanke på diskussionen. Ett relevant svar i denna situation är antingen ett jakande eller ett 

nekande svar, men denna bokstavliga replik var ingendera. Därför måste Y ha menat någonting annat 

eller någonting mer än det som hen sade. X vet att det tar mycket tid att plugga. Att gå på bio tar också 

mycket tid. Därför kan Y antagligen inte göra de båda under samma kväll. För att ge ett jakande svar på 

ett förslag krävs det att man kan göra det som man lovar. På grund av Y:s replik kan X dra sådana 
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slutsatser att Y inte kan gå på bio ikväll. Därför kan X tolka denna replik som nekande svar. (Searle 1985: 

34f.)  

Repliken ovan är ett exempel på konversationella implikaturer, som inte används systematiskt utan 

åhöraren måste tolka dem på grund av sin förståelse för samtalsmaximer. Motsats till dem är 

konventionella implikaturer, som används systematiskt, till exempel saltexemplet i avsnittets början. 

(Grice 1975: 158f.) Åhöraren vet att detta yttrande är en uppmaning eftersom det systematiskt används 

för att be (Searle 1985: 36–40). Ibland har den indirekta realiseringen blivit en norm och används mer än 

den direkta realiseringen (Halliday 1994: 342). 

Olika indirekta talakter kräver olika slags gemensam bakgrundsinformation. Diskussion som 

analyserades ovan krävde kunskap om att det tar mycket tid att plugga och att det också tar mycket tid 

gå på bio. Båda är ganska allmänt känna fakta i vår västerländska kultur. Ibland kräver indirekta talakter 

mer situationsbunden information. Yu analyserar en diskussion där den första samtalspartnern föreslår 

middag med en gemensam vän, och den andra avvisar förslaget genom att påpeka att denna vän nyligen 

har besökt Peking. För att tolka repliken som ett avvisande behövs bakgrundsinformation om SARS-

epidemin som härjade i Peking 2003, samtidigt som diskussionen tog plats. Anledningen till detta slags 

indirekt nekande svar var artighet. Talaren försöker taktfullt påminna sin samtalspartner om att den 

gemensamma vännen just har varit på SARS-område, så att det kanske inte är klokt att möta hen just nu. 

(Yu 2015: 5) 

Artighet är en vanlig anledning till indirekthet (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 36).  En fråga lämnar, 

åtminstone i princip, en möjlighet till ett nekande svar (Searle 1985: 47f.).  Med andra ord förändrar 

grammatiska metaforer responsmöjligheterna och gör det lättare för åhöraren att ge en icke-prefererad 

respons (Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 173f.). 

 

2.7 Metaforer och ironi  

 

Ironi är en medveten och självklar kränkning mot kvalitetsmaximen. Kränkningen är så grov att åhöraren 

förstår att talaren inte kan mena sitt yttrande på allvar. Den enklaste lösningen är att tolka att talaren 

menade det motsatta till det som hen sade. (Grice 1975: 163) Leiwo, Luukka & Nikula beskriver ironi 
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som självklart falskt yttrande. I antiken har ironi beskrivits som skenbar okunnighet som har för avsikt 

att irritera motståndaren. (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 37) 

Ironi signaleras ofta med icke-verbala hjälpmedel (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 37). Det finns också 

verbala medel som kan signalera ironi. Den är ofta bunden till metaforer, överdrivna eller underdrivna 

uttryck, jämförelser, personifikation, synekdoke (det vill säga det att tala om en del men hänvisa till 

helheten) och proverb. Neshkovska kallar dessa för stylistic signals of irony. De är stilistiska signaler 

som meddelar att uttrycket inte är avsett att tolkas bokstavligt utan ironiskt. Till exempel när en 

pratshowgäst talar om en miljonär och säger att denne har ”några pengar” är det förmodligen fråga om 

ironi, eftersom uttrycket är klart underdrivet. Grovt överdrivna uttryck fungerar på samma sätt. 

(Neshkovska 2015: 1–5) Colebrook påpekar att för att förstå ironi måste man veta vem talaren är och ha 

tillräckligt bakgrundsinformation om kontexten och talarens intentioner. Därför kan ironiska uttryck lätt 

missförstås och tolkas som bokstavligt menade. (Colebrook 2000: 8–10).  

Metaforer kan användas som medel att uttrycka ironi (Neshkovska 2015: 3f.), men de förekommer också 

utan ironisk avsikt. Också metaforer innehåller ofta en kränkning mot kvalitetsmaximen, vilket betyder 

att man säger någonting som inte är sant, såsom: ”Du är grädden i mitt kaffe.” För att förstå ett metaforiskt 

uttryck ska åhöraren förstå att talaren inte kan mena bokstavligt det som hen sade. Tolkningen av 

metaforer är ändå lite mer komplicerat än tolkningen av ironi, eftersom talaren inte kan ha menat det 

motsatta. Detta beror på att satsen ”du är inte grädden i mitt kaffe” skulle vara en självklarhet. Därför är 

det enligt Grice mest sannolikt att talaren tillskriver åhöraren några egenskaper hos grädden. (Grice 1975: 

163) Att en mening skulle vara en självklarhet betyder dock inte att man inte skulle kunna säga det, 

eftersom tautologier också används för talaktsmässiga ändamål (Searle 1969: 124f.). Det avgörande 

verkar enligt min synpunkt vara en talakts illokutionära kraft, inte dess yttre form: man kan meddela 

olika budskap genom tautologier, men tautologier är sällan det budskap som man vill meddela.  

 

2.8 Forskning i talaktsteorin  

 

I detta avsnitt presenterar jag forskningar som har gjorts ur en talaktsteoretisk synvinkel. Jag börjar med 

att redogöra för möjliga forskningsmetoder. Det finns många sätt att forska talakter, och valet av 

forskningsmetoden beror på ämnet. Klimczak-Pawlak redogör för några möjligheter. Den kanske 

vanligaste metoden är discourse completion task (DCT), där testpersonen får en skriftlig beskrivning om 
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en interaktionssituation och därefter ska berätta hur hen skulle reagera. (Klimczak-Pawlak 2014: 84f.)  

Ett annat sätt att utnyttja skriftliga frågeformulär är att be testpersoner att tolka olika meningar och berätta 

om de är till exempel påståenden eller förslag (Kaburise 2011: 103). Det är också möjligt att observera 

naturligt förekommande diskussioner. Dessa kan videoinspelas eller forskaren kan göra anteckningar om 

dem. Det möjliga problemet i detta sätt är att människor inte beter sig helt naturligt när de vet att någon 

observerar dem. (Klimczak-Pawlak 2014: 84f.)  

Under följande underrubriker presenterar jag olika talaktsteoretiska forskningar. Några av forskningarna 

handlar om olika litterära verk, andra utnyttjar data som har samlats ur korpus eller från riktiga 

testpersoner. Oberoende av om materialet är prosa, svarsblanketter eller video, kan det forskas ur en 

talaktsteoretisk synvinkel. Vanligt är att forskaren på basis av materialet abstraherar olika strategier att 

utföra någon talakt.  

 

Att ursäkta 

I Klimczak-Pawlaks forskning användes skriftliga svarsblanketter som materialinsamlingsmetod.  

Forskningen handlade om olika sätt att be om ursäkt på engelska. Klimczak-Pawlak ville ta reda på om 

talarens bakgrundskultur påverkar hens sätt att be om ursäkt. Hen forskade människor från olika 

bakgrundskulturer, till exempel från Finland, Ungern och Storbritannien. (Klimczak-Pawlak 2014: 82f.) 

Först fick testpersonerna svara på frågor om sin bakgrund, sitt förstaspråk och sina kunskaper i engelska. 

Efter detta läste de en kort beskrivning om 16 olika interaktionssituationer, därav hälften handlade om 

ursäktandet. Efter varje situationsbeskrivning bads testpersonerna att skriva vad de skulle säga i denna 

situation.  

På grund av svaren skapade Klimczak-Pawlak olika strategier att be om ursäkt, till exempel erbjudan att 

ersätta den skada som man har åstadkommit eller att talaren erkänner att hen gjorde fel. Det blev 

sammanlagt åtta olika strategier och testpersonernas svar grupperades under dem. Svar analyserades 

kvantitativt, vilket betyder att forskaren räknade hur många gånger testpersonerna använde sig av olika 

strategier och om distributionen var annorlunda beroende på talarens bakgrundskultur. (Klimczak-

Pawlak 2014: 84–90) Även om informanter av alla nationaliteter i de flesta fall bad direkt om ursäkt var 

dessa uttryck ofta bundna till ytterligare strategier. Testpersonernas bakgrund korrelerade kraftigt med 
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strategival. En av strategierna användes fyra gånger så mycket hos makedoniska svarare som hos 

finländska. (Klimczak-Pawlak 2014: 98)  

 

Att tacka 

I Zeyreks forskning användes skriftliga korpus som material. Zeyrek har forskat både fiktiva och icke-

fiktiva texter i en turkisk korpus METU för att granska olika sätt att tacka på turkiska. (Zeyrek 2012: 

62f.) Zeyrek har extraherat ur sitt material olika strategier att tacka och delat dessa strategier in i tio 

klasser. Några klasser innehåller implicita, några explicita strategier att tacka. Exempel på explicita 

strategier är uttryck som bildas av raka ”tack”-uttryck. Implicita strategier innehåller bland annat 

meningar som uttrycker uppskattning mot samtalspartnern. Tackandet kan även vara ironiskt eller 

användas för att avsluta diskussionen. Ibland utfördes tackandet i samband med någon annan illokutionär 

akt vars funktion var att uttrycka negativa känslor, till exempel irritation eller hat. (Zeyrek 2012: 64–67) 

Mängden av olika strategier visade att man kan utföra också denna talakt på många olika sätt. Några 

strategier är konventionella medan några är indirekta och mycket innovativa. (Zeyrek 2012: 80–82) 

Resultaten stöder Hallidays påstående att inkongruenta realiseringar av talakter är vanliga på alla 

områden av kommunikation mellan vuxna människor (Halliday 1994: 342). Olika strategier visade sig 

vara bundna till olika lingvistiska koder, vilket betyder att vissa ord korrelerade med vissa strategier 

(Zeyrek 2012: 80–82).  

 

Att be  

Reiss forskade interaktion mellan familjemedlemmar i två amerikanska familjer. Reiss samlade in 

materialet genom att videoinspela familjernas liv under ett helt dygn. Ur videomaterialet extraherades de 

händelser som kan klassificeras som uppmaningar eller åtaganden. Dessa transkriberades för att granska 

dem vidare. (Reiss 1985: 7f.) Indirekta sätt att utföra illokutionära akter var vanliga. Om man ville be 

någonting utförde man denna handling ofta genom att fråga om förutsättningarna fylls, till exempel om 

åhöraren kan göra det som bes. (Reiss 1985: 64f.) Också Searle (1985: 32) och Halliday (1994: 342) 

påpekar att detta slags indirekta begäran är så vanliga att de kan betraktas som en norm.  
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Att lova 

Hennelly har forskat performativitet och löften i Jane Austens verk Sense and Sensibility (1811). Tråden 

pivoterar runt de tre löften som bokens karaktärer har gjort: John Dashwood lovar sin döende fader att ta 

hand om sin familj, John Willoughby lovar implicit att gifta sig med Marianne och Edward Ferrar 

uttrycker ett äktenskapsförslag till Lucy Steele. (Hennelly 2002: 63f.) Enligt Hennelly är berättelsen full 

av implicita löften. Det är sällsynt att karaktärerna lovar någonting explicit. Oftast gör kontexten klart att 

det är fråga om ett löfte. Också karaktärerna i boken funderar på implicita löften och pratar med varandra 

om vad som egentligen kan betraktas som löfte. I några fall är det oklart om man verkligen har lovat 

någonting eller inte. Ett av dessa fall är John Dashwoods löfte till sin döende fader. Fadern ligger på sin 

dödssäng och ber John att lova att ta hand om Johns systrar och styvmor. John lovar. Hennelly hänvisar 

till villkor för att lova (se 2.4 Regler som styr språkliga handlingar) och funderar på om John på riktigt 

ville lova eller inte. Om han bara var pressad av sin döende fader kan man inte säga att villkor för att 

lova skulle ha fyllts. (Hennelly 2002: 71–73) 

 

Att hota  

Shapiro har forskat Jason Compson, en karaktär i William Faulkners verk The Sound and The Fury 

(1929), i ljuset av talaktsteorin. Shapiro visar på många ställen hur Jasons meningar bär betydligt mer 

information än den bokstavliga betydelsen. I en scen är Jason arg efter att ha hört att hans systerdotter 

har skolkat från skolan. Jason säger till systerdottern att om han en gång till hör att systerdottern skolkar 

hoppas hon att hon var i helvetet. Enligt Nischik utför Jason två olika illokutionära akter genom att 

uttrycka denna mening. För det första uttalar han en varning, för det andra hotar han systerdottern med 

våld.  

Jason känner sexuell lust till sin systerdotter och visar detta med både gärningar och talakter. I en scen 

samtalar Jason med sin systerdotter och hotar att klä av sitt bälte. Meningen innehåller en 

dubbelbetydelse: ett hot om fysiskt våld och en hänvisning till sexuell exponering. Detta budskap lyckas 

Jason meddela genom den gemensamma bakgrundsinformationen som karaktärerna har. (Shapiro 2016: 

904)  
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Humor  

Zwagerman betraktar humor i ljuset av talaktsteorin och performativitet i sitt verk Wit’s End: Women’s 

Humor As Rhetorical and Performative Strategy (2010). Enligt Zwagerman kan humor användas för 

olika ändamål. Genom att berätta roliga historier försöker man åstadkomma någon effekt i omgivningen, 

till exempel det att de andra börjar skratta eller förändrar sin inställning till världen (Zwagerman 2010: 

24). Zwagerman har granskat humors olika ändamål i tre litterära verk. Ett av dem är Hurstons berättelse 

Seraph on the Suwanee. I en scen används humor för att lätta upp stämningen. En av bokens 

huvudpersoner, Arvay, är på dåligt humör. En annan karaktär, Joe, märker detta och börjar berätta en 

rolig historia om sina misslyckade försök att föda upp olika djur. Arvay blir intresserad av berättelsen, 

glömmer sitt dåliga humör och stämningen blir mer avspänd. Joes humor har nått sitt syfte. (Zwagerman 

2010: 56f.)  

Karaktärerna i Seraph oh the Suwanee använder humor också som indirekt sätt att meddela budskap. 

Arvays make Jim har det svårt att tala direkt om sina känslor. Därför försöker han framföra sitt budskap 

med hjälp av humor. I en scen skämtar Jim om att han ska gifta sig med Arvay utan att fråga om hennes 

samtycke och skrattar samtidigt. Arvay blir förvånad. Hon kan inte förstå Jims indirekta talakt. Enligt 

Zwagerman betyder Jims skratt ungefär samma sak som: ”Jag bara skämtar.” Att man bara skämtar 

betyder ändå inte att man inte menar sitt budskap på allvar. Man kan meddela mycket allvarliga budskap 

indirekt med hjälp av humor. Jim skämtar om äktenskapet eftersom han är rädd för att förlora Arvay. 

Kommunikationen misslyckas eftersom Arvay inte förstår Jims repliker. Enligt Zwagerman visar 

diskussionerna i berättelsen att både Jim och Arvay saknar förmågan att tala om sina känslor. 

(Zwagerman 2010: 58–61) 

 

Talaktsval och förhållandena mellan talarna  

Nischik har forskat illokutionära akter i Margaret Atwoods berättelse Polarities (1971). För att 

klassificera illokutionära akter i berättelsen använder Nischik en taxonomi som skiljer sig lite från 

Austins och Searles taxonomier. Taxonomin består av sex kategorier som är representatives, information 

seekers, future directors, expressions, declarations och rituals. Nischiks forskningsfrågor är följande: 

Gynnar karaktärerna i verket särskilt mycket någon viss kategori? Används några kategorier särskilt 
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sällan? Gynnar karaktärerna olika talakter beroende på samtalspartnern, och vilka slutsatser kan man dra 

ur detta slags distributioner med tanke på förhållandena mellan karaktärerna? (Nischik 1993: 297–299) 

På basis av denna taxonomi analyserar Nischik förhållandet mellan två karaktärer, Louise och Morrison. 

Över hälften av Morrisons repliker är frågor. Han ställer många frågor till Louise men berättar bara lite 

om sig själv. Enligt Nischik implicerar detta att Morrison förhåller sig till Louise med dominans och 

avstånd. Louise däremot använder sig av en bredare repertoar av olika talakter, även sådana som inte alls 

förekommer i Morrisons repliker. Karaktärerna skiljer sig från varandra också med tanke på hur mycket 

de använder sig av indirekta talakter. I Morrisons repliker är indirekta talakter vanliga, men det är svårt 

för Louise att förstå dem. Louise använder sig inte av många indirekta talakter, vilket enligt Nischik 

implicerar hennes rättframma hållning till Morrison. (Nischik 1993: 299–305) 

  

Adverbiala uttryck som modifierare  

Ibland kan satsens illokutionära styrka varieras med bara ett ord. Aijmer och Altenberg har forskat det 

svenska ordet gärna och hur detta ord översätts till engelska. Gärna kan påverka satsens illokutionära 

styrka på flera olika sätt, beroende på kontexten. I en kontext kan gärna uttrycka ett löfte och i en annan 

kontext ett erbjudande. Eftersom engelskan inte har någon rak motsvarighet till gärna används till 

exempel sådana fraser som be happy to och willingly i översättningar för att åstadkomma samma effekt. 

(Aijmer & Altenberg 2013: 239–242) Också Zeyrek konstaterar i sin forskning att olika modifierande 

ord är vanliga vid tackande talakter; i nästan hälften av de forskade uttrycken fanns något slags 

modifierande ord med. Majoriteten av dessa ord var positiva. Genom att använda dem kunde man 

uttrycka inte bara tacksamhet utan också värme och vänskap. (Zeyrek 2012: 76–78)  

Scheffler påpekar att några adverb inte alls syftar till att modifiera satsens propositionella innehåll utan 

de har inflytande på en högre nivå. Till exempel sådana adverb som engelskans frankly kommenterar 

själva talakten, inte innehållet i den efterföljande propositionen. (Scheffler 2013: 20–23) Också valet av 

modala verb, såsom vill, bör, skall eller måste, kan modifiera en talakts interaktiva funktion (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011: 174). 

Ibland spelar ordets placering en stor roll i tolkning av satsen. Hill och Stavrou har forskat det turkiska 

ordet hai. Forskningen avslöjade att placering av detta ord påverkar satsens illokutionära styrka. När hai 

står före imperativ är det ett befallande ord, men när det står efter imperativ är det ett lindrigare, mer 
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förhandlande ord. Den illokutionära akten kunde varieras med att flytta ett ord. (Hill & Stavrou 2013: 

140–142) Också Halliday har lagt märke till att ett adverbialt uttryck kan påverka satsens betydelse på 

flera olika sätt, beroende på var det står (Halliday 1994: 83).  

 

Ordval 

Enligt Alston finns det flera sådana ordpar som har nästan samma betydelse, förutom att det andra ordet 

har en viss klang som väcker antingen positiva eller negativa associationer hos åhöraren. Alston 

åskådliggör detta genom att citera filosofen Bertrand Russell: I am firm, you are obstinate, he is pig-

headed. (Alston 1964: 45) Diskussion om arbetslöshet kan ha annorlunda klang beroende på om man 

kallar arbetslösa människor för arbetslösa eller arbetskraftsreserv (Mäntynen & Pietikäinen 2009: 73). 

Också Ottenheimer (2013: 41–43) påpekar att olika ordval är knutna till olika referensramar som 

påverkar vårt sätt att begripa den omgivande världen. 

Ordval kan påverka också tolkningen av talakter. En intressant iakttagelse som Reiss gjorde i sin 

forskning gällde människors sätt att tilltala varandra. Familjemedlemmarna kunde tilltala en och samma 

samtalspartner med olika benämningar i olika tillfällen. Benämningarna kan bära olika betydelser och 

därför måste de, såsom talakter i allmänhet, tolkas i kontexten. Till exempel benämningen little girl kan, 

beroende på kontexten, vara en smeksam benämning eller en antydning till samtalspartnerns svaghet. 

(Reiss 1985: 69–71) För att kunna tolka repliken rätt behöver åhöraren gemensam bakgrundsinformation 

(se 2.6 Indirekta talakter). På samma sätt som i Reiss forskning är ordval också avgörande i Shapiros 

forskning. De fungerar som hänvisningar till maktrelationer: när Jason kallar sin systerdotter för nigger 

wench klassificerar Jason henne samtidigt till en marginaliserad grupp. (Shapiro 2016: 900f.)  
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3 Analys 
 

Jag har forskat repliker i Jan Guillous verk Ondskan. Ur alla repliker har jag valt de repliker som jag 

anser vara indirekta, det vill säga meddela mer eller annorlunda information än vad som är den 

bokstavliga betydelsen. Jag har forskat vilka olika sätt karaktärerna använder för att meddela indirekta 

budskap och utav dessa abstraherat tio olika strategier: frågeformade budskap, benämningar, ironi, 

motstridiga gester och ord, att eljest hänvisa till obehagliga händelser, metaforer, illokution i dess 

svagare form, att ge för lite information, att svara på tyska och annars indirekta talakter. Några av dessa 

strategier har jag delat in i mindre underordnade strategier.  

I detta kapitel presenterar jag alla tio strategier under ett eget avsnitt. Först kommer en förklaring om 

vilken strategi det är fråga om och hur den fungerar. Därefter ger jag exempel på strategin. Jag beskriver 

först situationen i vilken repliken förekommer. Sedan följer en replik i sin bokstavliga form, såsom den 

står i boken. Inom parentes nämns talaren. Under repliken analyserar jag vilket budskap talaren vill 

meddela med sin replik, varför det är möjligt för höraren att förstå det underliggande budskapet och 

vilken slags bakgrundsinformation som behövs för att förstå repliken rätt. Indirekta talakter används för 

många olika syften och av många olika anledningar. Jag analyserar dessa i avsnitt 3.11 Syftet med och 

anledningar till indirekta talakter.  

Några talare använder sig av många strategier samtidigt. Det fanns till exempel frågor som innehöll 

benämningar och hänvisade till obehagliga händelser. Därför betraktar jag några repliker under flera 

strategier, från olika synpunkter. Gränserna mellan olika strategier är inte skarpa utan till exempel ironi 

kan indiceras med hjälp av metaforer. Således är dessa strategier i någon grad överlappande. Särskilt 

benämningar förekommer ofta i samband med andra strategier.  

 

3.1 Frågeformade budskap 

 

Redan under analysprocessens början märkte jag att frågor används mycket som retoriskt medel i boken. 

En fråga kunde ha retoriskt inflytande till exempel på grund av att den var överraskande eller att den 

innehöll ironi. Det är värt att märka att det också förekommer vanliga frågor i boken. Med vanliga frågor 

menar jag sådana frågor som inte bär något extra budskap utan används ärligt för att be om information. 

Jag har bara analyserat vidare de frågor som jag har tolkat meddela något extra budskap.  
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Ofta är dessa dubbelbetydelsebärande frågor i någon grad oärliga, vilket betyder att man inte frågar för 

att be om information utan för något annat syfte (se 2.4 Regler som styr språkliga handlingar). Detta 

betyder ändå inte att jag bara betraktar oärliga frågor. Oärlighet är ofta knuten till frågor som bär indirekta 

betydelser, men oärlighet i sig är inte något kännetecken som pålitligt skulle skilja detta slags frågor från 

andra. Talakter kan bära många olika betydelser samtidigt. Man kan ärligt vilja få svar på sin fråga även 

om frågan också är avsedd att bära ytterliga betydelser.  

Ibland byggs frågans effekt på maktstrukturer. Den som frågar tar sig rätten att kräva information av den 

andra (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 42f.). Därför kan det vara överraskande och oförskämt av den 

underlägsna personen att ställa frågor till den överlägsna. Dessa situationer är vanliga i boken. Jag har 

ändå inte forskat alla detta slags frågor utan bara dem som samtidigt används för indirekta ändamål. Olika 

strategier överlappar varandra och ofta använder talaren många olika strategier samtidigt. 

Jag har delat in olika frågeformade budskap i två grupper: teaterfrågor och andra dubbelbetydelsebärande 

frågor. Teaterfrågor är avsedda att skapa situationer som meddelar ett budskap till de inblandade. Andra 

dubbelbetydelsebärande frågor är frågor som har dubbelbetydelser på något annat sätt.  

 

3.1.1 Teaterfrågor  
 

Några frågeformade budskap i boken verkade ha något annat syfte än att be om information men ändå 

inte bära någon dubbelbetydelse. De syftade på att skapa situationer som påverkar åhörarna. Jag kallar 

dessa frågor för ”teaterfrågor”. De är inte vanliga indirekta talakter på det sätt att de skulle meddela ett 

indirekt budskap som kan tolkas med hjälp av den gemensamma bakgrundsinformationen. De är ändå 

indirekta talakter på det sätt att de syftar på att skapa situationer som meddelar ett budskap till åhörarna. 

De är således ”dubbelt-indirekta” talakter. Teaterfrågor kan tolkas vara oärliga (se 2.4 Regler som styr 

språkliga handlingar) eftersom replikens syfte inte stämmer överens med dess yttre form.  

 

Exempel: Två friska rådsmedlemmar, tack 

 

Erik har utmanats till rutan (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Massor av andra stjärnsbergselever har samlats 

på plats för att se på matchen. Mot alla förväntningar har Erik vunnit slagsmålet, misshandlat två 
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rådsmedlemmar och tvingat dessa att krypa ut ur rutan. (Guillou 1981: 90–98) Erik står kvar i rutan och 

ropar till publiken:  

Erik:  

Ex. 2 – Finns det några nya straffprefekter hos er idag? Helst två friska rådsmedlemmar tack. 

(Guillou 1981: 98) 

Eriks replik består av en fråga och en uppmaning; med ordet tack ber han om två friska rådsmedlemmar. 

Den yttre formen i repliken är begäran om att få slåss mer, men detta är i verkligheten inte vad Erik vill. 

Hans syfte är att övertyga sina åskådare. Han vill inte slåss något mer och därför överväger han noggrant 

hur länge han kan vänta innan någon av åskådarna känner sig tvungen att ställa upp. Erik lyckas. Ingen 

ställer upp och han lämnar rutan. (Guillou 1981: 98)  

Eriks mening är att skapa rädsla, men han måste ”spela teater” för att skapa den. Effekten bygger på att 

åskådarna följer händelserna: de ser att Erik frågar om någon vill slåss med honom, men ingen vågar 

ställa upp. Detta gör ett intryck på åskådarna, men för att skapa denna situation måste Erik först fråga 

om någon vill slåss med honom. I denna strategi finns en risk att misslyckas, som man kan se i de andra 

karaktärernas försök att använda samma strategi (se exemplen Äntligen och Julius nedan).  

 

Exempel: Äntligen 

 

Rådet har utmanat en elev till rutan. Andra stjärnsbergselever har samlats på plats för att se på matchen. 

Straffprefekterna, Lewenheusen och hans kompis, har slagit och sparkat eleven tills denne har krupit ut 

ur rutan. (Guillou 1981: 132–134)  

Lewenheusen:  

Ex. 3 – Finns det någon mer som… (Guillou 1981: 134) 

En av replikens perlokutionära effekter är att Erik blixtsnabbt svarar: Ja äntligen Lewenheusen, jag 

ställer upp! Efter Eriks svar blir det tyst bland åskådarna. Så småningom förändras tystnaden till 

fnissning. Erik börjar kalla Lewenheusen för råtta och publiken börjar skratta. (Guillou 1981: 134) 

Lewenheusen försökte skapa en likadan situation som Erik gjorde (se exempel Två friska 

rådsmedlemmar, tack ovan), men Lewenheusen misslyckades. Erik frågade om någon annan gymnasist 
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vill komma till rutan och slåss med honom, men ingen svarade (Guillou 1981: 98). Situationen var ett 

icke-verbalt meddelande till åskådarna: ingen vågar utmana Erik. Men Lewenheusen misslyckas i sitt 

försök, eftersom Erik ställer upp. Lewenheusen blir tvungen att erkänna att han inte på riktigt vill slåss 

något mer, åtminstone inte med Erik: 

Lewenheusen: 

Ex. 4 – Äh, fan, dej tar vi en annan gång, mumlade Lewenheusen halvhögt och med föga 

övertygelse i rösten. (Guillou 1981: 135) 

 

Exempel: Julius 

 

Det är teckningslektion på Läroverket. Professorn presenterar sin pekpinne och hotar att delinkventer 

antingen får en anmärkning eller kommer att straffas med pekpinnen (se situationen i exempel Julius 

eller anmärkning i avsnitt 3.7 Att ge för lite information). (Guillou 1981: 18f.) Efter att ha viftat med 

pekpinnen frågar professorn om någon elev är frivillig att demonstrera. 

Professorn:  

Ex. 5 – Förstått? Eller behövs ytterligare demonstration? Någon frivillig kanske? (Guillou 1981: 

19) 

Professorns replik ser ut som en fråga men talaren verkar förvänta sig en viss respons, nämligen det att 

ingen är frivillig. En fråga lämnar två olika responsmöjligheter: svar eller avstående (Holmberg, Karlsson 

& Nord 2011: 173f.). När Erik svarar jakande blir professorn förvånad, glor på Erik misstroget och frågar 

om Erik verkligen är frivillig. Guillou skriver: ”Professorn hade inget val”. (Guillou 1981: 19) Allt detta 

tyder på att professorn inte var beredd på att på riktigt slå en elev med pekpinnen. 

I exemplen Julius och Äntligen i detta avsnitt kan man märka att så snart som någon svarar jakande på 

frågan blir situationen obekväm för frågaren. Professorn förverkligar sitt hot även om det är obekvämt 

för honom (Guillou 1981: 19). Lewenheusen avvisar Eriks erbjudande (Guillou 1981: 135). 

I Julius förstör Erik professorns försök att skapa övertygelse bland eleverna genom att skenbart tolka 

professorns fråga som ärlig. I verkligheten är Erik en skicklig språkanvändare och vet väl vad professorn 

vill nå med sin fråga. Just därför är det lätt för honom att förstöra professorns försök. Det att Erik anmäler 
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sig som frivillig att pröva Julius är en icke-förväntat respons. Den är överraskande på samma sätt som 

om någon som skulle gifta sig svarade ”nej, jag vill inte ta hen till min make/hustru” på vigselförrättarens 

fråga.  

Först tänkte jag behandla icke-förväntade respons som en självständig indirekt strategi, eftersom Erik 

använder dem och åstadkommer märkvärda perlokutionära effekter på detta sätt (Guillou 1981: 19, 78). 

Alla de icke-förväntade respons som jag hittade visade sig ändå dyka upp i samband med teaterfrågorna. 

Därför kom jag till den slutsatsen att icke-förväntade respons inte är en självständig strategi utan ett 

verktyg att förstöra teaterfrågor.  

 

3.1.2 Andra dubbelbetydelsebärande frågor  
 

Frågor används inte alltid för att fråga, som man kan se i avsnitt 3.1.1 Teaterfrågor. Man kan till exempel 

hota, leda åhörarens tankar åt ett visst håll eller löjliggöra sin samtalspartner med dem. Även om en 

frågas yttre form tyder på att man ber om information kan det egentliga syftet vara tvärtom: att man vill 

meddela information. I många fall var frågan i Ondskan skenbart riktad till en viss åhörare men i 

verkligheten var budskapet också riktat till de andra inblandade människorna.  Det kan finnas många 

olika anledningar till att man skenbart måste maskera sin talakt som en fråga, till exempel stilistiska skäl 

eller att ett direkt hot eller hånande skulle leda till sanktioner. I En behaglig uppgift och Kartineholms 

kirurger fungerar frågor som hot. I Mensurfäktning är frågans syfte att taktfullt leda hörarens tankar åt 

ett önskat håll, och i Har magistern redan slagit är frågans syfte att löjliggöra motståndaren.  

 

Exempel: En behaglig uppgift 

 

Två gymnasister har utmanat Erik till rutan (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Erik ställer upp och 

straffprefekterna är redan på plats. En rådsmedlem är klubbmästare som startar matchen. Erik ber för 

regelupplysning. (Guillou 1981: 90) 

Erik:  

Ex. 6 – Får jag alltså slå dom här killarna ända tills dom kryper ut båda två eller räcker det med 

att en av dom kryper ut? frågade han. (Guillou 1981: 91)  
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Repliken är en fråga till sin yttre form. Även om Erik skenbart talar med klubbmästaren är hans ord 

samtidigt riktade till straffprefekterna och de andra åhörarna. Eriks syfte är att skrämma 

rådsmedlemmarna (Guillou 1981: 91) så att frågan samtidigt kan tolkas vara ett hot. Ordvalen är viktiga 

här. Erik frågar om han får slå killarna tills de kryper ut ur rutan, vilket implicerar att han vill göra det.  

Eriks fråga kan därför tolkas som en begäran; han ber om lov att få slå sina motståndare. På samma sätt 

som man bara kan lova sådana saker som nyttjar åhöraren (se 2.4 Regler som styr språkliga handlingar) 

kan klubbmästaren bara tillåta Erik sådana saker som han är villig att göra. Man kan också jämföra 

begäran med den illokutionära akten att kräva, vilket enligt Motsch implicerar talarens lust för den saken 

som hen kräver (Motsch 1980: 161). 

En av replikens perlokutionära effekter är att Erik lyckas förvirra sin publik. Det blir nästan tyst och 

klubbmästaren tvekar innan han ger sitt svar (Guillou 1981: 91). När klubbmästaren äntligen svarar, 

frågar Erik igen:  

Ex. 7 – Får jag skada dom hur mycket som helst? Bryta en arm eller slå av ett näsben till exempel? 

(Guillou 1981: 91) 

Erik talar skenbart med klubbmästaren, men i själva verket är hans budskap riktat till straffprefekterna. 

Erik planerar att vinna matchen genom att skrämma straffprefekterna (Guillou 1981: 91). Även om Eriks 

replik är frågeformad har repliken också andra syften än bara att be om information. Det andra budskapet 

som meddelas till straffprefekterna är ett hot eller en varning.  

Det är tvivelaktigt om repliken överhuvudtaget kan tolkas som en ärlig fråga, eftersom Erik senare 

erkänner till Pierre att han inte vet om han skulle ha brutit armen på straffprefekten (Guillou 1981: 101). 

Det spelar ingen roll, eftersom straffprefekterna och de andra eleverna inte vet om Eriks tvekan. De hör 

bara hans ord. En perlokutionär effekt är att straffprefekterna börjar tveka och bli nervösa (Guillou 1981: 

92).  

 

Exempel: Katrineholms kirurger  

 

Två gymnasister har utmanat Erik till rutan (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Erik har redan misshandlat den 

andra av straffprefekterna. Den andra finns kvar i rutan. Erik börjar hota honom genom att beskriva hur 

han kommer att misshandlas. (Guillou 1981: 90–95) 
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Erik:  

Ex. 8 – Du kommer kanske aldrig att kunna använda armen ordentligt, jag vet ju inte vad dom 

har för stil på kirurgerna i Katrineholm. Vet du? Svara grabbjävel, är det bra eller dåliga 

kirurger i Katrineholm! (Guillou 1981: 95)  

Frågan verkar vara oärlig på det sättet att Erik inte är intresserad av hur skickliga kirurger det finns i 

Katrineholms sjukhus. Senare erkänner han att han inte var säker på om han på riktigt skulle ha brutit 

armen på straffprefekten (Guillou 1981: 101). Frågans syfte är inte att be om information utan att skapa 

rädsla. Den leder offrets tankar till Katrineholms sjukhus och de skador som han kommer att få.  

 

Exempel: Mensurfäktning 

 

Erik har skickats till Flens sjukhus eftersom Silverhielm har misshandlat honom. Samtidigt när läkaren 

syr ihop Eriks ansikte berättar han historier om nazister. Erik vet inte vad mensurfäktning är för 

någonting. (Guillou 1981: 188) Läkaren börjar berätta. 

Läkaren:  

Ex. 9 – Fantastiskt, sånt trodde jag verkligen att ni på Stjärnsberg visste allt om. Det går alltså 

ut på att två nazister fäktas med sabel på så nära håll att dom bara kan träffa kinderna på 

varandra. Den vinner som blir mest träffad och får snyggast ärr. Trevligt va? (Guillou 1981: 

188) 

Genom att berätta denna historia, som handlar om nazister, och fråga: ”trevligt va?” hänvisar läkaren till 

att elever på Stjärnsberg beter sig som nazister. Frågan kan tolkas bära betydelsen: ”Jag tycker att detta 

är trevligt, tycker du också det?” Denna fråga är inte ärlig. I sina tidigare repliker har läkaren uttryckt att 

han avskyr det att han måste sy ihop killar som har blivit misshandlade på Stjärnsberg (Guillou 1981: 

188). Då kan man rimligtvis anta att läkaren inte på riktigt tycker att mensurfäktning är trevlig.  

Hans fråga måste alltså ha något annat syfte än att be om information om Eriks åsikt om mensurfäktning. 

Vad som är det egentliga syftet med frågan är svårt att tolka, eftersom läkaren bara finns i den här scenen. 

För att känna till läkarens intentioner borde läsaren känna karaktären bättre (se 2.7 Metaforer och ironi), 
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men nu är det omöjligt. Läkaren förblir avlägsen och lite mystisk. Frågan kan möjligtvis vara finslipat 

hån. Det är också möjligt att läkaren antar att Erik inte själv förstår hur förfärlig plats Stjärnsberg är. Då 

kan hans avsikt vara att få sin patient att förstå att denne borde byta skola till någon mindre-nazistliknande 

anstalt.   

 

Exempel: Har magistern redan slagit?  

 

Det är teckningslektion på Läroverket. Professorn har presenterat sin pekpinne, som han använder som 

ett straffredskap. Erik har anmält sig frivillig att demonstrera (se exempel Julius i avsnitt 3.1.1 

Teaterfrågor) och professorn har just slagit Erik. (Guillou 1981: 19) Erik låtsas inte märka någonting. 

Erik:  

Ex. 10 – Har magistern redan slagit? (Guillou 1981: 19) 

Frågan är oärlig. Professorn har slagit Erik och det finns inget tvivel om huruvida Erik har märkt detta. 

Erik frågar inte för att be om information. Med sin replik hänvisar han till att professorn har slagit så 

svagt att Erik inte ens har märkt det. Hans syfte är att löjliggöra professorn och han lyckas, eftersom en 

perlokutionär effekt är att de andra eleverna börjar fnissa. Professorn förstår syftet bakom Eriks replik, 

eftersom han tappar behärskningen och slår Erik flera gånger med full kraft. Han är så överrumplad att 

han har blivit röd i ansiktet. (Guillou 1981: 19)   

 

3.2 Benämningar 

 

Benämningar är den allra vanligaste strategin i boken. Några av de benämningar som karaktärerna i 

boken använder är vanliga hånfulla benämningar, andra innehåller mer komplicerade hänvisningar till 

någon tidigare händelse. Särskilt Erik använder benämningar skickligt och lyckas binda många olika 

betydelser i en benämning. Hans öknamnsstrategi är medvetet planerad. Han börjar kalla Gustaf Dahlén 

för Blinkfyren. Benämningens syfte är att vara sårande, eftersom det hänvisar till ett lyte, nämligen det 

att Dahlén börjar blinka när han blir nervös. Erik planerar att först kalla Silverhielm för Silverhästen, 

sedan för Silverkusen och till sist bara Kusen, så länge att öknamnet fastnar. (Guillou 1981: 160) Senare 
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byter han sin taktik och börjar kalla Silverhielm för Skitenhielm efter att ha hällt avföring i ansiktet på 

honom (Guillou 1981: 183).  

Benämningar fungerar på samma sätt som ordval i allmänhet. Såsom Ottenheimer (2013: 41–43), 

Mäntynen & Pietikäinen (2009: 73) och Reiss (1985: 69–71) påpekar väcker olika ordval olika 

konnotationer hos åhöraren och kan därför bära olika betydelser. Därför kan ordval meddela indirekta 

betydelser (se 2.8 Forskning i talaktsteorin). Några exempel på benämningar som karaktärerna i boken 

använder är ditt kräk, gris, svin, lilla kaninen, stinkande kommendantjävel, dom där nassarna och ditt 

satans lilla blinkande kräk.   

 

Exempel: Herr kommendant 

 

Rådet har kallat in Erik till rådssammanträde efter klosternatten (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Silverhielm 

inleder med en fråga: ”Du förstår väl varför du är här?” (Guillou 1981: 192) 

Erik:  

Ex. 11 – Nej herr kommendant, det förstår jag faktiskt inte. (Guillou 1981: 192) 

Märkvärt är att Erik kallar Silverhielm för herr kommendant. Kommendant är högsta chef eller 

militärbefälhavare inom ett område (SO s.v. kommendant). Benämningen herr kommendant är möjligen 

en hänvisning till nazister, eftersom nazisterna hade kommendanter på sina koncentrationsläger 

(Langbein 2004: 47, 302, 321). Eftersom berättelsens miljö är Sverige under 1950–1960-talen har det 

inte gått många årtionden sedan Nazitysklands undergång, och därför är hänvisningen lätt att förstå. 

Också läkaren i Flens sjukhus har kallat Stjärnsberg för ”nazistbo” (Guillou 1981: 188). Genom att kalla 

Silverhielm för herr kommendant hänvisar Erik till nazisterna. Repliken är således också riktad till de 

andra inblandade i rummet, även om Silverhielm är den direkta mottagaren.  

Erik lyckas binda ännu fler betydelser i en benämning genom att kalla Silverhielm för kommendant 

Skitenhielm. Jag analyserar denna benämning i följande avsnitt.  
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Exempel: Skitenhielm 

 

Silverhielm har fått nog av Eriks hånande, tappat behärskningen och slagit Erik så mycket att Erik har 

skjutsats till Flens sjukhus. (Guillou 1981: 184–186) Nästa dag kommer Erik till frukosten lite försenad, 

passerar bakom Silverhielms rygg och stannar vid hans säte (Guillou 1981: 191). 

Erik:  

Ex. 12 – Konstigt, sa han mer än tillräckligt högt, är det någon som har släppt sej? Eller är det 

vår vän kommendant Skitenhielm som fortfarande inte har tvättat sig? (Guillou 1981: 191) 

En perlokutionär effekt är att Silverhielm blir irriterad och försöker omedelbart störta upp. Benämningen 

kommendant Skitenhielm bär en trippelbetydelse. Benämningen hänvisar till nazister (se exempel Herr 

kommendant ovan), klosternattens pinsamma händelser (se 1.2.2 Nyttiga begrepp) och Silverhielms 

karaktär. Enligt SAOL kan skit användas för att beskriva en opålitlig eller ohederlig person (SAOL s.v. 

skit). Relevant gemensam bakgrundsinformation är att Erik har hällt skit och piss i ansiktet på 

Silverhielm under klosternatten (Guillou 1981: 179). Utan att veta detta skulle man inte kunna förstå 

benämningens alla nivåer, även om skit i sig redan är en nedsättande benämning.  

 

Exempel: Kräk 

 

Erik har misshandlat två rådsmedlemmar sista kvällen för att hämnas det att rådsmedlemmarna har plågat 

och misshandlat honom. Tillsvidare har ingen något pålitligt bevis på Eriks skyldighet. 

Rådsmedlemmarna gör en razzia i Eriks rum och letar efter bevis. De hittar ingenting. Silverhielm börjar 

hota Erik. (Guillou 1981: 250–253) 

Erik: 

Ex. 13 – Du kan hota mej hur mycket du vill, ditt kräk, men kom ihåg en sak. Försök det där med 

att ställa till helvete för mej så ska jag ge dej ett gott råd och det är att aldrig gå ensam i mörkret 

och alltid se dej över axeln om du tänker dej ut något mer om kvällarna. Nå, vad väntar du på, 

slå till om du vill. (Guillou 1981: 253f.)  
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Kräk är ett nedsättande uttryck för en moraliskt klandervärd person (SO s.v. kräk). Genom att kalla 

Silverhielm för kräk uttrycker Erik sin avsky mot honom.  

 

Exempel: Nazistboet 

 

Silverhielm har misshandlat Erik och Erik har skickats till Flens sjukhus. Läkaren anar att Erik har blivit 

misshandlad, även om Erik inte har berättat skälet till sina skador. (Guillou 1981: 184–188) 

Läkaren: 

Ex. 14 – Egentligen, fortsatte läkaren efter en stunds tystnad och ytterligare några stygn, så är 

vi skyldiga att rapportera misstänkta fall av barnmisshandel till polisen. Och om polisen kunde 

ta och röka ut det här nazistboet du kommer från så kunde kanske vi få ägna oss åt nyttigare 

saker än att sy ihop misshandlade barn stup i kvarten. Nå, vad säger du om det? (Guillou 1981: 

188) 

Läkaren kallar Stjärnsberg för ett nazistbo. Med detta implicerar han att personalen och eleverna på 

Stjärnsberg liknar nazisterna. Genom att hänvisa till nazisterna lyckas läkaren att föreställa Stjärnsberg 

som en icke-hederlig, vansinnig plats. Eleverna och personalen på Stjärnsberg talar hellre om 

kamratuppfostring (Guillou 1981: 65, 154). Detta ord har mer positiva konnotationer.  

 

Exempel: Kanin 

 

Erik har nyss börjat på Stjärnsberg och rådsmedlemmarna har hört att han inte vill lyda gymnasisterna. 

En fjärderingare, von Schenken, har skickat en order att Erik måste putsa tio par leriga fotbollsskor. Erik 

anländer till von Schenkens rum. (Guillou 1981: 68f.) 

Von Schenken:  

Ex. 15 – Nejmen där har vi lilla kaninen från realskolan, en ovanligt ny och käftig kanin, tycker 

ni inte grabbar? hälsade von Schenken. (Guillou 1981: 69) 

Genom att kalla Erik för lilla kaninen vill talaren uttrycka sin makt. Ordet lilla är i denna situation en 

hänvisning till hörarens svaghet. Den kunde också användas som en del av ett smeknamn (Reiss 1985: 
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69–71), men eftersom samtalspartnernas förhållande är fientligt är det mest sannolikt att ordet är avsett 

att vara nedsättande.  

Att Von Schenken kallar Erik för kanin är möjligtvis en hänvisning till det att Erik gjorde bra i skolans 

idrottstävlingar som bland annat innehåller löp och längdhopp. Gymnasisterna tycker att det är irriterande 

att Erik fick en finalplats även om meningen var att realskoleeleverna alltid ska förlora. (Guillou 1981: 

63–65) Att kuta som en liten kanin är ett försök att föreställa Eriks prestation i ett löjligt ljus. 

 

3.3 Ironi 

 

Ironi används för det mesta av Erik. Han använder ironi för att håna och irritera rådsmedlemmarna. 

Ondskans ironiska uttryck innehåller ofta sådana stilistiska medel som enligt Neshkovska är allmänna 

indikatorer för ironi: metaforer, hyperboler och underdrivna uttryck (Neshkovska 2015: 3–5). Ironi 

signaleras också med icke-verbala hjälpmedel, som är ett vanligt sätt att understryka det ironiska 

budskapet (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 37). I samband med många ironiska uttryck i Ondskan har 

Guillou skrivit beskrivningar om karaktärernas gester och miner. Dessa beskrivningar hjälper läsaren att 

tolka budskapets ironiska syfte. I avsnitten 3.3.1–3.3.4 betraktar jag fyra grupper av ironiska repliker i 

Ondskan: de som bygger på skenbar okunnighet, de som meddelas genom hyperboler, de som är 

parasitisk språkanvändning och andra ironiska uttryck.  

 

3.3.1 Skenbar okunnighet 
 

Det finns många definitioner för ironi. Erik använder ironi i den betydelsen som ordet har haft i antiken: 

den är irriterande skenbar okunnighet (se 2.7 Metaforer och ironi). De andra karaktärerna i boken förstår 

Eriks ironiska repliker eftersom de känner Erik och kan tolka hans intentioner. Skenbar okunnighet har 

ett dubbelsyfte i Eriks repliker. En anledning till att spela okunnig är att slippa straff: Erik kan inte 

erkänna att han har brutit skolans regler. Det andra syftet med skenbar okunnighet är att irritera 

rådsmedlemmarna. 

 

  



42 

 

Exempel: Faktiskt inte  

 

Rådet har kallat Erik in för rådssammanträde efter klosternatten (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Årets 

klosternatt har inte varit bekväm för Silverhielm eftersom han har misslyckats i att misshandla Erik men 

Erik har hällt avföring i ansiktet på Silverhielm. Erik har tillsvidare inte erkänt sin skyldighet. Silverhielm 

inleder rådssammanträdet med en fråga: ”Du förstår väl varför du är här?” (Guillou 1981: 192) 

Erik:  

Ex. 16 – Nej herr kommendant, det förstår jag faktiskt inte. (Guillou 1981: 192) 

Eriks replik är skenbar okunnighet. Han måste spela okunnig eftersom han inte kan erkänna sin 

skyldighet, annars blir han relegerad. Samtidigt lyckas han irritera Silverhielm och de andra 

rådsmedlemmarna, vilket förmodligen är replikens andra syfte. Genom att spela okunnig lyckas han slösa 

rådsmedlemmarnas tid: eftersom Rådet vill härma domstolen blir de tvungna att förklara vad Erik 

anklagas för, även om det är klart för alla inblandade att han redan vet det. En perlokutionär effekt är att 

Silverhielm blir irriterad. Han svarar genom att fråga om Erik är dum (Guillou 1981: 192). Eriks replik 

har nått sitt syfte.  

 

Exempel: Hitta något spännande 

 

Sista kvällen har Erik maskerat sig och misshandlat två rådsmedlemmar. Eftersom han hade en mössa på 

ansiktet kan ingen säkert veta vem gärningsmannen var, men rådsmedlemmarna anar att den kanske var 

Erik. Nästa dag gör rådsmedlemmarna en razzia i Eriks rum och letar efter bevis på Eriks skyldighet. 

(Guillou 1981: 253) 

Erik: 

Ex. 17 – Nåå, hittar ni något spännande? hånade Erik borta från sin säng. Ni letar väl möjligen 

inte efter någon sorts svart mask va? (Guillou 1981: 253)  

Replikens syfte är att håna. Erik hänvisar till sista kvällens händelser, eftersom misshandlaren hade en 

svart mask på sig. Frågan är oärlig, eftersom Erik redan vet vad rådsmedlemmarna letar efter. Han vet 



43 

 

också att de inte kommer att hitta någonting, eftersom han har väntat på razzian och således kontrollerat 

på förhand att inga bevis finns kvar i rummet (Guillou 1981: 250–253).  

Eriks replik är skenbar okunnighet som har för avsikt att irritera. Repliken når sitt syfte eftersom 

Silverhielm blir irriterad. Han börjar skrika att han vet att Erik är skyldig (Guillou 1981: 253). Silverhielm 

kan tolka Eriks replik som ironi, eftersom han känner Erik och är säker på att Erik är skyldig. Även om 

Erik inte är skyldig har han säkert hört om misshandlingarna och måste således i alla fall veta varför 

razzian tar plats.  

 

Exempel: Jönsson eller Jansson 

 

Erik har kallats in för rådssammanträde. Han anklagas för insubordination inför rådsmedlemmarna och 

tjuvrökning. (Guillou 1981: 124) På Stjärnsberg är det förbjudet att röka om inte eleven är minst 17 år 

gammal och har ett särskilt intyg på att hen är berättigad att röka. Vademecum är munvatten som kan 

användas för att få bort röklukt i munnen. (Guillou 1981: 111–114) Åklagaren tar upp sina anteckningar 

om att rådsmedlemmen Jeanson har visiterat Erik och hans vän Pierre och upptäckt att de luktar 

Vademecum (Guillou 1981: 124).  

Erik: 

Ex. 18 – Nä det är såklart, fortsatte Erik, för som ni förstår så hittade inte rådisen ifråga vad han 

nu heter Jönsson eller vad det var… (Guillou 1981: 127) 

Eriks replik är skenbar okunnighet om Jeansons namn. Det skulle också vara möjligt att Erik på riktigt 

inte kan komma ihåg Jeansons namn. Orden eller vad det var tyder ändå på att han inte ens bryr sig om 

att uttala namnet rätt. Ordföranden avbryter honom och berättar att rådsmedlemmen heter Jeanson, men 

Erik fortsätter att avsiktligt uttala namnet fel (Guillou 1981: 127). 

Erik: 

Ex. 19 – …ja Jönsson eller Jansson eller vad han nu heter hittade i alla fall ingenting, inte så 

mycket som en tobaksflaga. Ingen röklukt, inga rökverktyg, ingenting. Det enda ni har är alltså 

att vi luktade Vademecum. (Guillou 1981: 127) 
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Genom att medvetet uttala Jeansons namn fel igen och igen försöker Erik antagligen irritera rådet. 

Eftersom han skenbart inte kan komma ihåg namnet kan han inte anklagas för att ha hånat en rådsmedlem. 

Det är ändå klart att okunnigheten bara är skenbar, och detta hänvisar till ett underliggande meddelande. 

Erik är irriterad över att rådssammanträdet härmar riktiga domstolar. Det krävs att Erik använder vårdat 

språk inför rådet, medan rådsmedlemmarna själva använder krångligt språk med lagtekniska termer som 

Erik inte ens kan förstå (Guillou 1981: 124–127). Benämningen Jönsson är sannolikt avsedd att vara 

parodi på rådssammanträdets snobbiga stil. 

 

3.3.2 Hyperboler 
 

Hyperboler är ett verbalt medel som används för att understryka det ironiska budskapet i repliken. En 

hyperbol, det vill säga ett överdrivet uttryck, betyder att talaren säger mer än hen berättigat skulle kunna 

påstå. (Neshkovska 2015: 4) 

 

Exempel: Spricka av nyfikenhet  

 

Erik har redan tidigare maskerat sig och misshandlat två rådsmedlemmar utan att åka fast. Nu har han 

misshandlat Gustaf Dahlén, som också är medlem i Rådet. Det blir en ny razzia i Eriks rum och de andra 

rådsmedlemmarna letar efter en svart mössa som skulle bevisa Eriks skyldighet. (Guillou 1981: 260–

262) Erik låtsas inte veta vad som har hänt och knyter sin ironiska fråga tillsammans med en hyperbol.  

Erik: 

Ex. 20 – Jag spricker av nyfikenhet, kan ni inte berätta vad som har hänt? undrade Erik och 

blinkade några gånger med ögonen i något som möjligen skulle ha kunnat påminna om 

Blinkfyren. (Guillou 1981: 262)  

Jag spricker av nyfikenhet är klart ett överdrivet uttryck, eftersom Erik inte ”spricker” i ordets bokstavliga 

betydelse. Åhöraren måste förstå att repliken har någon annan betydelse än den bokstavliga, och den 

enklaste slutsatsen är att Erik överdriver. Gester påverkar tolkningen av talakter och särskilt ironi 

signaleras ofta med icke-verbala medel, vilket ännu mer tydliggör det ironiska budskapet. Eriks 

blinkningar fungerar som ett icke-verbalt meddelande: Gustaf Dahlén blinkar när han blir nervös, och 
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därför har Erik börjat kalla honom för Blinkfyren. Genom att härma detta blinkande väcker Erik 

konnotation av Dahlén samtidigt när han frågar vad som har hänt. Detta är ett icke-verbalt budskap om 

hans skyldighet, men samspelet mellan gesterna och orden är så finslipat att det är omöjligt för 

rådsmedlemmarna att hitta någonting konkret som skulle räknas som erkännande. Dessutom att Erik vet 

hur talakter tolkas vet han också vilka slags bevis som behövs för att döma honom. Detta irriterar 

Silverhielm oerhört mycket och han svarar att Erik ”förbannat väl” vet vad som har hänt (Guillou 1981: 

262).  

 

Exempel: Darra av otålighet 

 

Lewenheusen och en annan straffprefekt har misshandlat en realskoleelev i rutan. Lewenheusen frågar 

om det finns någon annan elev som vill slåss, och Erik svarar jakande. Lewenheusen blir tvekande, 

eftersom han inte vågar utmana Erik. (Guillou 1981: 132–134) 

Erik: 

Ex. 21 – Nå! skrek Erik igen, jag tyckte precis jag hörde någon råtta, hörde du det Lewenheusen, 

RÅTTA, som ville ha någon från realskolan att spöa. Här har du mej, utmana du bara så kommer 

jag genast. Skynda dej Lewenheusen råttan lilla, jag darrar av otålighet! (Guillou 1981: 134) 

Erik uttrycker ironi med ett överdrivet uttryck. Han säger att han darrar av otålighet. Detta är 

förmodligen inte sant, eftersom Erik verkar känna till syftet bakom Lewenheusens fråga. Därför vet han 

att Lewenheusen inte på riktigt vill slåss något mer. Hyperbolen förekommer i samband med ett 

nedsättande uttryck, Lewenheusen råttan lilla. Också detta tyder på att Erik inte på riktigt darrar av 

otålighet utan uttrycket bara är ett retoriskt medel. Råttan är en hånfull benämning för sådana elever som 

inte vill ställa upp i rutan (Guillou 1981: 83), och ordet lilla har förmodligen för avsikt att uttrycka 

Lewenheusens svaghet framför Erik.  

 

3.3.3 Parasitisk språkanvändning 
 

Parasitisk språkanvändning betyder ”tomma” talakter som förekommer till exempel i ett skådespel. De 

är ett slags oärliga talakter som inte fyller talaktens ärlighetsvillkor (se 2.4 Regler som styr språkliga 
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handlingar). I Ondskan används parasitiskt språk för att löjliggöra en annan talare genom att ironiskt 

härma denne.  

 

Exempel: Gå till Facket 

 

Eriks vän Pierre har blivit så illa mobbad att han har slutat på Stjärnsberg. Biologiläraren är rasande över 

detta. Han frågar varför ingen har gjort någonting för att göra slut på mobbningen. Han frågar varför Erik 

inte har försvarat Pierre och varför de andra eleverna inte har gått till Facket (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). 

Nu har biologilektionen tagit slut och eleverna går ut i tystnad. (Guillou 1981: 247f.) En av karaktärerna, 

Höken, börjar imitera biologiläraren. 

Höken: 

Ex. 22 – ”Varför går ni inte till Facket?” (Guillou 1981: 248)  

I detta fall är gester nödvändiga för att förstå repliken rätt. Höken härmar läraren och skrattar efter sin 

replik. Den bokstavliga repliken är en fråga om varför lyssnaren inte går till Facket, men denna är ingen 

ärlig fråga utan parasitisk språkanvändning (Austin 1962: 22). Dess syfte är inte att be om information 

utan att håna.  

Hökens replik är en ironisk repetition av biologilärarens replik. Ironisk repetition har för avsikt att lyfta 

fram de underliggande antaganden som står bakom den ursprungliga repliken. Sättet att tala berättar om 

sättet att se på världen. (Colebrook 2000: 10) Genom att härma biologilärarens replik lyfter Höken fram 

det underliggande antagandet att Facket skulle kunna – eller vilja – hjälpa de elever som blir mobbade 

av Rådet. Verkligheten är annorlunda, och Höken tycker att detta är roligt. Relevant bakgrunds-

information är att fackets uppgift är att försvara realskolans intressen i förhållande till Rådet, men det är 

tvivelaktigt om så faktiskt sker. Facket är korrumperat, eftersom det tillsätts av Rådet självt och 

fackmedlemmar gynnas av Rådet. (Guillou 1981: 152–154) Åtminstone Erik verkar förstå replikens 

ironiska betydelse eftersom han blir irriterad. Han går fram till Höken, kör honom mot väggen och beter 

sig hotfullt. (Guillou 1981: 248)  
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Exempel: Köra några längder 

 

Erik har just börjat på Stjärnsberg. Han går till simhallen och möter några äldre elever där. Erik frågar 

om han kan köra några längder, det vill säga träna simning. Han vet inte att hallen är reserverad för de 

äldre eleverna och skollaget på kvällarna. (Guillou 1981: 61)  

En av de äldre eleverna:  

Ex. 23 – ”Köra några längder”, härmade den största av dom. Du är ny här va? (Guillou 1981: 

61) 

Repliken är ironisk imitation av Eriks replik. Syftet med härmandet är att löjliggöra Erik genom att lyfta 

fram hans ovisshet om skolans regler. Effekten bygger på kontrasten mellan verkligheten och Eriks 

världsbild. Erik tror att han kan träna simning på kvällen lika bra som de äldre eleverna, men i 

verkligheten är indelningen mellan de yngre och de äldre eleverna strikt. På grund av skillnader i 

bakgrundsinformationen är ironin i repliken förmodligen lättare att förstå för de äldre eleverna än för 

Erik.  

 

3.3.4 Annan ironi  
 

Annan ironi innehåller alla sådana ironiska uttryck som inte är skenbar okunnighet, hyperbol eller 

parasitisk språkanvändning. 

 

Exempel: Genial idé  

 

Det är klosternatten och rådsmedlemmarna har hällt avföring i Eriks och Pierres rum. Erik har på förhand 

surrat fönstren med ståltråd för att rådsmedlemmarna inte kan kasta några farliga föremål i rummet. 

Pierre skulle vilja öppna fönstret men nu är det omöjligt.  

Pierre: 

Ex. 24 – Visst, genial idé det där med att surra fönstrena. (Guillou 1981: 176) 
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På basis av kontexten vet Erik att Pierre inte menar bokstavligt det som han sade. Pierre skulle vilja vädra 

i rummet men ståltråd i fönstren gör det omöjligt. Den enklaste tolkningen är att Pierre menar det motsatta 

till det som han sade: att det inte var genial idé att surra fönstren med ståltråd.  

 

3.4 Motstridiga gester och ord  

 

Gester och miner spelar en viktig roll i tolkning av talakter (se 2.6 Indirekta talakter). I skriftliga verk 

kan läsaren få information om talarens gester om författaren har skrivit påpekningar om dem. I Ondskan 

finns det många beskrivningar om talarens kroppsspråk. Således har jag kunnat forska de talakter där 

talaren säger någonting som är i strid med hens kroppsspråk. Detta skickar motstridiga budskap till 

åhöraren och låter hen själv dra slutsatser.  

 

Exempel: Samma skit 

 

Det är dagen efter klosternatten (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Två skolkamrater frågar om det är sant att 

Erik har mulat Silverhielm med skit. Erik nekar först, men hans följande replik talar för hans skyldighet: 

han säger att det måste ha varit samma skit som Silverhielm själv försökte kasta i ansiktet på Erik. Sådan 

information kan bara gärningsmannen veta. Erik blinkar och på det sättet bekräftar han sin skyldighet 

också med gester. Guillou skriver: Erik förnekade allting i ord och bekräftade allting i ansiktsuttryck 

(Guillou 1981: 180f.).  

 

Exempel: Avslagna näsben  

 

Sista kväll har Erik maskerat sig och misshandlat två rådsmedlemmar. Ingen vet säkert vem 

gärningsmannen var men rådsmedlemmarna misstänker Erik. Nästa morgon har de andra eleverna hört 

om händelserna och spekulerar ivrigt om gärningsmannens identitet. Eriks skolkamrat Arne frågar om 

mannen i mössan var Erik. Erik erkänner sin skyldighet indirekt (se exempel Spekulativt skyldig i avsnitt 

3.7 Att ge för lite information), och hans skolkamrater börjar fråga hur kvällens händelser har gått till. 

(Guillou 1981: 252)  
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Erik: 

Ex. 25 – Jag vet ju inte, jag var ju inte där igår kväll, skrattade Erik, men jag kan ju alltid gissa 

hur det gick till. Om det stämmer att dom har näsbenen avslagna så är det antingen frågan om 

att någon har slagit dom med en batong eller också är det ett slag med handkanten, så där! 

(Guillou 1981: 253)  

Erik säger att han inte var där igår kväll, men skrattar samtidigt, vilket påverkar replikens tolkning. Det 

att Erik skrattar tyder på att han tycker att situationen är rolig. Också det skulle vara roligt om Erik var 

oskyldig men alla trodde på hans skyldighet, men den gemensamma bakgrundsinformationen tyder på 

någonting annat. De andra eleverna vet att Erik redan tidigare har misshandlat två rådsmedlemmar i 

rutan. Han har också goda skäl att vara hämndgirig mot rådsmedlemmarna, eftersom de har mobbat 

honom på förfärliga sätt. Därför verkar det rimligt att Erik är skyldig.  

 

3.5 Att eljest hänvisa till obehagliga händelser  

 

Denna strategi, att eljest hänvisa till obehagliga händelser, innehåller två slags repliker. De innehåller 

antingen en hänvisning till någon tidigare händelse, som är pinsam för samtalspartnern, eller en 

hänvisning till någon framtida händelse, ofta misshandling. I senare fall är det fråga om ett indirekt hot.  

De repliker som hänvisar till någon tidigare, pinsam händelse, tolkas med hjälp av den gemensamma 

bakgrundsinformationen. I situationen finns ofta också andra personer som är medvetna om dessa 

händelser. En del av replikens inflytande baserar sig på det faktum att också de andra inblandade 

personerna lyssnar på samtalet. Motståndaren blir således inte bara kränkt av sin samtalspartner utan 

också löjliggjord inför publiken. Erik använder denna strategi ofta. Han är skicklig i att subtilt hänvisa 

till sådana händelser som är ytterst pinsamma för samtalspartnern. Samtidigt verkar han vara medveten 

om att detta slags hänvisningar potentiellt kan leda honom till svårigheter. Han riskerar att bli relegerad 

från skolan om han åker fast för paragraf tretton, det vill säga att ha misshandlat en rådsmedlem (Guillou 

1981: 113). Därför måste han använda tillräckligt indirekta uttryck som inte avslöjar för mycket. Eriks 

indirekta talakter är fin balansering mellan överdriven direkthet och överdriven indirekthet. Han måste 

kränka sin motståndare ordentligt utan att erkänna sin skyldighet.  
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Exempel: Det luktar skit 

 

Det är dagen efter klosternatten (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Klosternatten har varit extremt pinsam för 

Silverhielm, eftersom Erik har hällt avföring och piss i ansiktet på Silverhielm. Nu är det middag och 

eleverna har samlats i matsalen för middagen. Silverhielm har inte deltagit på frukosten, men på 

middagen sitter han på sin plats när Erik kommer in till matsalen. Erik passerar förbi Silverhielms säte 

och stannar bakom hans rygg. Det blir alldeles tyst. Erik sniffar i luften demonstrativt. (Guillou 1981: 

180–182) 

Erik: 

Ex. 26 – Konstigt, sa han, jag tycker precis det luktar skit här, tycker inte ni det? Har du inte 

tvättat dej ordentligt, Silverhielm? (Guillou 1981: 182)  

Repliken är en hänvisning till sista nattens händelser. De flesta människor skulle tvätta sig mer än 

ordentligt efter att ha fått avföring i ansiktet på sig, och antagligen har också Silverhielm gjort det. 

Anledningen till Eriks replik är således inte att det i verkligheten skulle lukta skit i matsalen. Å andra 

sidan var Eriks fråga också i förväg planerad. Att Erik kom till frukosten lite försenad var medvetet gjort, 

eftersom han ville att Silverhielm redan skulle sitta på sin plats (Guillou 1981: 191), så att Erik kan uttala 

sin replik just när han passerar förbi Silverhielms säte.  

Den reella anledningen till frågan är att Erik försöker provocera Silverhielm genom att hänvisa till den 

förnedrande episoden. Syftet är att Silverhielm tappar kontrollen över sig själv och blir utskrattad. Erik 

lyckas att meddela budskapet till de andra åhörarna, och en perlokutionär effekt är att omgivningen 

exploderar i skratt. (Guillou 1981: 180–182) Eriks replik var inte bara riktad till Silverhielm utan syftet 

var också att de andra eleverna skulle höra den. Silverhielm blir nervös och Erik svarar: 

Erik:  

Ex. 27 – Jajaja, ta det bara lugnt, svarade Erik, jag bara tycker du borde ha tvättat dej bättre så 

här vid matbordet och allting. (Guillou 1981: 182) 

Efter att ha uttalat sin replik sniffar Erik igen demonstrativt när han går vidare till sin plats (Guillou 1981: 

182). Detta ger repliken och situationen ännu mer komisk karaktär. Erik når sitt mål, som var att 

Silverhielm skulle bli utskrattad, eftersom de andra eleverna skrattar igen (Guillou 1981: 182). Erik 

fortsätter att hänvisa till klosternatten:  
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Erik: 

Ex. 28 – Fast det var väl fjärderingar- och rådisskit du fick i munnen va? Och det är väl godare 

än vår skit i realskolan? (Guillou 1981: 182) 

Erik lyckas att irritera Silverhielm med dessa repliker. Hans teknik blir ännu mer effektiv när han knyter 

hänvisningen tillsammans med den hånfulla benämningen Skitenhielm:  

Erik: 

Ex. 29 – Jag tycker du äter dåligt, Skitenhielm, det är väl inget fel på den här maten, sa Erik med 

långsamt och överdrivet uttal på Skitenhielm. (Guillou 1981: 183)  

Erik uttalar Skitenhielm långsamt och överdrivet, så att Silverhielm säkert märker det. Benämningens 

effekt bygger på att Erik väl vet att Skitenhielm inte är Silverhielms riktiga namn. Jag analyserar denna 

benämning mer i exempel Skitenhielm i avsnitt 3.2 Benämningar. En perlokutionär effekt är att 

Silverhielm blir irriterad. Han lägger ner kniv och gaffel och slår sin knytnäve i bordet. När Erik fortsätter 

sitt hånande tappar Silverhielm behärskningen och börjar slå Erik. (Guillou 1981: 183) Även om detta 

leder till allvarliga skador och en resa till Flens sjukhus fortsätter Erik med sin taktik. Alla slags 

hänvisningar till avföring eller fis är tillräckligt för att göra Silverhielm irriterad. 

Erik:  

Ex. 30 – Konstigt, sa han mer än tillräckligt högt, är det någon som har släppt sej? Eller är det 

vår vän kommendant Skitenhielm som fortfarande inte har tvättat sig? (Guillou 1981: 191) 

Erik frågar om någon har släppt sig och fortsätter sin replik genom att fråga om Silverhielm inte har 

tvättat sig. Avsikten är att håna Silverhielm. I denna situation, när klosternattens händelser är nya och 

Silverhielm redan är irriterad, skulle det förmodligen ha räckt att Erik bara frågar om någon har släppt 

sig.   

 

Exempel: Chokladpudding  

 

Det är middag. Erik hånar Silverhielm fortfarande om klosternattens pinsamma händelser (se situation i 

Det luktar skit ovan).  
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Erik: 

Ex. 31 – Tänk om det blir chokladpudding till efterrätt, fortsatte Erik, chokladpudding med gul 

vaniljsås va? Då kan jag väl få din portion, Skitenhielm? (Guillou 1981: 183)  

”Chokladpudding och vaniljsås” hänvisar till avföring och piss som Erik sista natten hällde i ansiktet på 

Silverhielm. Den relevanta gemensamma bakgrundsinformationen är att chokladpudding ser ut som 

avföring, eller åtminstone har samma färg, och gul vaniljsås har samma färg som piss. Silverhielm förstår 

hänvisningen, eftersom han reser sig från sin plats och börjar närma sig Erik. Han stannar framför Erik 

och darrar hysteriskt i hela kroppen. (Guillou 1981: 183) Han har alltså blivit oerhört irriterad över Eriks 

replik. Repliken skulle vara omöjlig att förstå utan att veta hurdan maträtt chokladpudding med vaniljsås 

är och vad som har hänt under klosternatten.  

 

Exempel: Goda råd 

 

Sista kvällen har Erik maskerat sig och misshandlat två rådsmedlemmar. Även om rådsmedlemmarna 

anar att Erik är skyldig har de inte hittat något bevis. Nästa dag blir det razzia i Eriks rum. 

Rådsmedlemmarna letar efter bevis på Eriks skyldighet men de kan inte hitta någonting. Silverhielm 

tappar sin behärskning och börjar hota Erik. (Guillou 1981: 250–253) 

Erik: 

Ex. 32 – Du kan hota mej hur mycket du vill, ditt kräk, men kom ihåg en sak. Försök det där med 

att ställa till helvete för mej så ska jag ge dej ett gott råd och det är att aldrig gå ensam i mörkret 

och alltid se dej över axeln om du tänker dej ut något mer om kvällarna. Nå, vad väntar du på, 

slå till om du vill. (Guillou 1981: 254)  

Denna replik är komplicerat uppbyggd. För att tolka den underliggande betydelsen behövs 

bakgrundsinformation om sistatidens händelser samt god kännedom om svenska språket och dess 

inkongruenta realiseringar. Om någon av de inblandade inte talade svenska som sitt förstaspråk skulle 

hen möjligtvis missförstå repliken och tro att Erik kränker samarbetsprincipen genom att plötsligt börja 

tala om någonting helt annat.  

Eriks sats kan tolkas implicit meddela ett förbud mot att ställa till ett helvete för honom. Satsen don’t 

move or I’ll shoot bär enligt Halliday ungefär samma betydelse som if you move I’ll shoot (Halliday 
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1994: 367). Eriks replik är likadant formad: den börjar med ett villkor, alltså det att rådsmedlemmarna 

ställer till ett helvete för Erik, och fortsätter med ett hot som kommer att förverkligas om villkoret 

uppfylls. Att repliken är ett hot beror på att Erik ger Silverhielm ett gott råd. Råd brukar vara nyttiga 

eller åtminstone ha för avsikt att hjälpa sin mottagare. Därför måste Erik mena att det är bättre för 

Silverhielm att inte promenera ensam i mörkret, av till exempel den anledningen att det inte längre är 

tryggt för honom, såsom det inte var tryggt för de rådsmedlemmar som blev misshandlade. Ensam i 

mörkret är sannolikt en hänvisning till att det var mörkt när de tidigare misshandlingarna tog plats 

(Guillou 1981: 250–252). 

Den relevanta bakgrundsinformationen är att några rådsmedlemmar har misshandlats och Erik misstänks 

vara skyldig. Dessutom har alla inblandade sett hur Erik tidigare misshandlade två rådsmedlemmar i 

rutan. Silverhielm lyckas att tolka replikens budskap utan svårigheter eftersom han tror att Erik erkänner 

sin skyldighet (Guillou 1981: 254). 

 

3.6 Metaforer 

 

Metaforer är en allmän strategi att indirekt meddela budskap i Ondskan. Skälet till användning av 

metaforer är ibland artighet, ibland försöker man skapa en viss världsbild och ibland indicerar metaforer 

om ironi. Metaforer fungerar genom att tillskriva någon människa eller företeelse sådana egenskaper som 

någon annan företeelse har (se 2.7 Metaforer och ironi).  

 

Exempel: Att ramla i trappor 

 

Erik har hånat Silverhielm om klosternatten. Till sist har Silverhielm slagit Erik så mycket att Erik har 

förts till Flens sjukhus. Läkaren börjar prata med Erik medan han syr ihop hans ansikte. (Guillou 1981: 

186) 

Läkaren: 

Ex. 33 – Det är till att ha ramlat i någon av Stjärnsbergs trappor, förstår jag, sa George Bernard 

Shaw medan han höll upp en bedövningsspruta mot ljuset och tryckte ut en kort stråle i luften. 

(Guillou 1981: 186) 



54 

 

Läkaren använder en metafor, ”ramla i någon av Stjärnsbergs trappor”, när han talar om Eriks skador. 

Erik förstår repliken inte direkt utan han måste tolka satsens betydelse. Både Erik och läkaren vet väl att 

Erik inte har ramlat i en trappa, så Erik vet att läkaren indirekt måste hänvisa till någonting annat än 

trappor. Han kommer till den slutsats att de flesta Stjärnsbergselever som kommer till Flens sjukhus inte 

erkänner att de har blivit misshandlade utan hävdar att de har ramlat i en trappa (Guillou 1981: 187). 

Med detta antagande blir repliken vettig.  

Den relevanta bakgrundsinformationen är att Erik pluggar på Stjärnsberg och har skickats till Flens 

sjukhus på grund av skador i ansiktet (Guillou 1981: 186). Många elever har skickats till Flen innan Erik 

eftersom de också har blivit misshandlade så svårt att systern på Stjärnsberg inte har kunnat sy ihop 

skador (Guillou 1981: 84, 99). Man måste också veta att människor ofta får skador genom att ramla i en 

trappa (Jacobs 2016: 159). 

Det att läkaren inte på riktigt tror att Erik har ramlat i en trappa blir klart när diskussionen går vidare. 

Läkaren börjar småningom tala mer och mer direkt om våld, vilket han på riktigt misstänker vara orsaken 

till Eriks skador.  

Läkaren: 

Ex. 34 – Här på kinden har vi två ställen som drar sju åtta stygn vardera. Såren är inte så jämna 

i kanterna som kan kanske skulle önska, dom har ju åstadkommits av det som på polisspråk heter 

trubbigt våld. Trappan alltså. (Guillou 1981: 187) 

Tidigare har läkaren talat om någonting annat än vad han menade, men här säger han explicit vad han 

tror. Tillägget, ”trappan alltså”, gör klart att han menar våld med trappan. I sin följande replik uttrycker 

läkaren direkt vad han hela tiden har menat: han frågar om Erik har sparkats i ansiktet (Guillou 1981: 

187). Efter detta talar han igen metaforiskt.  

Läkaren: 

Ex. 35 – Stilla nu så ska vi bedöva, vill syster göra i ordning en till? Jaha unge man, här kommer 

första sprutan. Besvärliga trappor ni har där på Stjärnsberg, inte sant? (Guillou 1981: 187)  

Läkaren säger att trappor på Stjärnsberg är besvärliga. Besvärliga trappor är sådana trappor som är svåra 

att gå, så att man lätt kan ramla i dem. Ur min synpunkt är detta ett metaforiskt uttryck för det att Erik 

inte är den första eleven som har förts till Flens sjukhus. Elever blir misshandlade på Stjärnsberg lika 

ofta som man ramlar i särskilt besvärliga trappor.  



55 

 

Guillou använder det metaforiska uttrycket vara någons trappa. När läkaren frågar om Erik såg hur den 

sista patienten ramlade i en trappa börjar Erik fundera: ”…visste han att det var Erik som hade varit 

Lelles trappa?” (Guillou 1981: 188) Metaforer fungerar genom att tillskriva en person eller ett objekt 

några egenskaper som det metaforiska uttrycket har. Här tillskrivs misshandlaren samma egenskaper som 

trappor har. Den person som ”är någons trappa” har några gemensamma egenskaper med trappor, alltså 

det att de kan orsaka skador (se 2.7 Metaforer och ironi).  

Skälet till att läkaren använder en metafor är antagligen taktfullhet. Eftersom många av stjärnsbergselever 

inte vill erkänna att de har blivit misshandlade vill läkaren inte leda Erik till en pinsam situation genom 

att rakt fråga om händelserna.  

 

Exempel: Grisen skållas  

 

Rådsmedlemmarna har överraskat Erik efter middagen och med tvång och våld släpat honom till en 

grusplan på skolgården. De knyter Eriks handleder och fotleder med rep och fäster dem i stålkilar som 

sitter fast i marken. Rådsmedlemmarna har hämtat flera hinkar med rykande vatten och planerar att kasta 

vattnet på Erik. (Guillou 1981: 213f.)  

Silverhielm: 

Ex. 36 – Nu ska grisen skållas! tjöt Silverhielm. (Guillou 1981: 214)  

Grisen skållas är en metafor för det att rådsmedlemmarna kastar hett vatten på Erik. Det finns 

förmodligen två skäl till att Silverhielm använder en metafor. Genom att kalla Erik för grisen vill 

Silverhielm få de andra inblandade att tänka att Erik är en ohederlig person som inte är värd bra 

behandling.  

Den andra anledningen är möjligtvis talarens samvete. Genom att tala metaforiskt vill Silverhielm 

förneka det vad han i verkligheten håller på att göra. Att hälla kokande vatten på en annan människa är 

en extremt våldsam och brutal gärning. Genom att kalla händelsen för skållning försöker Silverhielm 

kanske föreställa situationen som mer acceptbar: att skålla grisen är inte lika ont gjort som att 

åstadkomma allvarliga brännskador hos en annan människa. Taktiken kallas för dehumanisering, det vill 

säga akten att förneka en annan människas mänskliga egenskaper. Dehumanisering är ett vanligt medel 

att göra indelningar mellan olika människogrupper och det leder ofta till ett våldsamt beteende mot de 
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dehumaniserade. (Wiener, Brnjic & Nuss 2014: 90) Dehumanisering kan antingen ske genom att handla 

en människa som ett objekt eller genom att behandla hen som ett djur (Wiener, Brnjic & Nuss 2014: 

76f.). Här behandlar Silverhielm Erik som ett dött djur, en blandning mellan ett djur och ett icke-levande 

objekt.  

 

3.7 Att ge för lite information 

 

Att ge för lite information är en strategi som används i boken av många olika skäl. Ibland verkar skälet 

vara ekonomiskt; man behöver inte säga allt, eftersom åhöraren kan tolka replikens betydelse ur 

kontexten. Ibland har talaren ett särskilt skäl att inte ge så mycket information som kvantitetsmaximen 

skulle förutsätta (se 2.5 Hur talakter tolkas). För Erik är detta skäl ofta det att han har gjort sådana saker 

som han inte kan erkänna, annars blir han relegerad. Han slipper erkänna genom att inte ljuga men låta 

bli att svara på frågan. Ofta kan åhöraren dra rätta slutsatser. Eriks åhörare verkar ha bra kunskaper om 

Eriks intentioner och motivationer, och därför kan de tolka inte bara ord utan också de ord som inte 

uttalas.   

Att ge för lite information fungerar i Ondskan som en form av elliptisk språkanvändning. Elliptisk 

språkanvändning lämnar åhöraren rum att tolka repliken själv men förhindrar denne inte från att komma 

till den rätta slutsatsen (Yu 2015: 2f.).  

 

Exempel: Borsten och tjugofem rapp 

 

Eriks familj sitter vid middagsbordet. Fadern har just slagit Erik i ansiktet. (Guillou 1981: 5) 

Fadern: 

Ex. 37 – Jaha, sa farsan muntert, idag tar vi borsten och tjugofem rapp. (Guillou 1981: 5) 

Med sin replik vill fadern meddela att han idag ska slå Erik tjugofem gånger med en klädesborste. Fadern 

behöver inte säga vad han ska göra med borsten tjugofem gånger. Erik vet redan eftersom fadern 

regelbundet misshandlar Erik med olika redskap (Guillou 1981: 6). På grund av kontexten vet Erik att 

fadern talar om misshandling. Det räcker att fadern bara uttalar det sätt på vilket han ska slå Erik idag, 
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och hur många gånger: med en klädesborste, tjugofem gånger. Budskapet meddelas lika bra. En av 

replikens perlokutionära effekter är att Erik strax börjar fundera på hur det känns att bli slagen med en 

klädesborste (Guillou 1981: 5).  

 

Exempel: Spekulativt skyldig 

 

Sista kvällen har Erik maskerat sig och misshandlat två rådsmedlemmar. Eftersom han hade en mössa på 

ansiktet kan ingen säkert veta vem gärningsmannen var, men rådsmedlemmarna misstänker Erik. Nästa 

morgon har de andra eleverna hört om händelserna (Guillou 1981: 250–252). Eriks skolkamrat Arne 

frågar om gärningsmannen var Erik.  

Erik: 

Ex. 38 – Om det var jag som gjorde det där skulle jag ju bli relegerad om jag svarade ja på den 

frågan. (Guillou 1981: 252) 

Erik talar om den spekulativa situationen att han skulle vara skyldig, men han tar inte ställning till om 

han i verkligheten är skyldig. Det att man inte erkänner betyder inte att man skulle förneka sin skyldighet 

(Searle & Vanderveken 1985: 4), så att åhörarna förblir okunniga om Eriks skyldighet.  

Medvetet kränkning mot kvantitetsmaximen, det vill säga ”ge tillräckligt information”, påverkar tolkning 

av repliken. När Arne frågade om gärningsmannen var Erik ville han antingen ha ett nekande eller ett 

jakande svar, men Erik gav ingetdera. Varje människa måste förmodligen veta om hen är skyldig eller 

inte. Därför vet Arne att Erik kunde svara på frågan om han ville. Det att Erik låter bli att ge ett ordentligt 

svar är en taktisk handling. Arne kan tolka detta som ett indirekt erkännande eftersom han vet att Erik 

har tunga skäl att inte erkänna sin skyldighet direkt, nämligen det att han inte vill bli relegerad.  

Den relevanta gemensamma bakgrundsinformationen här är att Erik redan tidigare har spelat 

rådsmedlemmarna ett fult spratt och efteråt nekat sin skyldighet (Guillou 1981: 181). Rådsmedlemmarna 

har tidigare misshandlat Erik, till exempel hällt hett vatten på honom (Guillou 1981: 217), och därför har 

Erik också goda skäl att vara hämndgirig mot rådsmedlemmarna.   

En perlokutionär effekt är att skolkamraterna dunkar Erik i ryggen och säger att det var bra gjort. Sedan 

börjar de fråga efter detaljer. (Guillou 1981: 252) Skolkamraterna har alltså förstått Eriks replik som ett 

indirekt erkännande.  
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Exempel: Julius eller anmärkning  

 

Det är teckningslektion på Läroverket. Professorn håller ordning med en pekpinne. Han har presenterat 

pekpinnen, som heter Julius, och därefter frågat om någon elev är frivillig att demonstrera, det vill säga 

bli slagen med pekpinnen. (Guillou 1981: 19)  

Professorn: 

Ex. 39 – Julius är min bästa vän här i skolan. Den som bråkar kommer att få välja mellan Julius 

och anmärkning. Förstått! Delinkventen får komma fram hit och böja sig fram och så… (Guillou 

1981: 18) 

Professorn säger inte direkt att han kommer att slå den som bråkar. Han använder en mer indirekt 

formulering, ”välja mellan Julius och anmärkning”, och resten av kommunikationen sker genom gester: 

professorn låter pekpinnen vina genom luften (Guillou 1981: 18f.). Gester påverkar tolkningen av 

repliker och här tydliggör de budskapet. Eleverna kunde sannolikt ha tolkat repliken rätt redan på grund 

av kontexten och den bakgrundsinformation att pekpinnar allmänt har använts för att straffa olydiga 

elever.  

 

3.8 Illokution i dess svagare form 

 

Samma illokutionära akter kan förverkligas i olika grad. När man uttalar ett påstående binder man sig till 

satsens sanning i en grad som beror på hur starkt man påstår. Att svära är en stark form av påstående, att 

gissa är en svag form (Searle & Vanderveken 1985: 188). Att använda illokution i dess svagare form är 

en finslipad strategi som kräver talaktsteoretisk förståelse. Strategin kräver också det att man förklarar 

vilken talakt det är fråga om. Annars finns risken att åhöraren till exempel tolkar en gissning som ett 

påstående.  

 

Exempel: Jag kan ju alltid gissa 

 

Erik har misshandlat två rådsmedlemmar utan att någon skulle ha sett honom. Eriks skolkamrat Arne 
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frågar om mannen i mössan var Erik, och Erik erkänner sin skyldighet indirekt (se exempel Spekulativt 

skyldig i avsnitt 3.7 Att ge för lite information). De andra eleverna börjar fråga efter detaljer (Guillou 

1981: 252).  

Erik: 

Ex. 40 – Jag vet ju inte, jag var ju inte där igår kväll, skrattade Erik, men jag kan ju alltid gissa 

hur det gick till. Om det stämmer att dom har näsbenen avslagna så är det antingen frågan om 

att någon har slagit dom med en batong eller också är det ett slag med handkanten, så där! 

(Guillou 1981: 253)  

Även om Erik säger att han inte var där igår kväll är hans kroppsspråk i strid med repliken. Han skrattar 

samtidigt, vilket påverkar replikens tolkning. Bakgrundsinformation som hjälper åhörarna att komma till 

den önskade slutsatsen är att Erik redan tidigare har misshandlat två rådsmedlemmar (Guillou 1981: 181) 

och har goda skäl att vara hämndgirig mot dem (Guillou 1981: 217). 

Olika illokutionära akter kan förenas med varandra med sådana ord som ”och” eller ”men”. Searle och 

Vanderveken kallar dessa för illocutionary connectives. Med dem kan man skapa meningar som 

innehåller flera olika illokutionära akter. Searle och Vanderveken kallar dessa för complex illocutionary 

acts. (Searle & Vanderveken 1985: 3f.) I exemplet ovanför ger Erik först ett (falskt) påstående att han 

inte vet vad som har hänt och efter det ger han en förklaring om vad som har hänt. Dessa talakter är i 

strid med varandra. Därför använder Erik ordet ”men”, förklarar att han nu ska gissa och går vidare till 

sin förklaring. När han på detta sätt skiljer de två motstridiga talakterna från varandra blir repliken en 

vettig helhet.  

För att använda illokution i dess svagare form som sin strategi måste Erik explicitgöra sin talakt: han 

konstaterar att han inte vet men han kan gissa (Guillou 1981: 253). Man kan försäkra att samtalspartnern 

förstår en rätt genom att explicitgöra sina handlingar, alltså förklara vilken talakt hen kommer att utföra 

(Austin 1962: 69f.), och just detta är vad Erik gör. Eftersom han säger att han inte vet kan han inte 

konstatera någonting om sista kvällens händelser, eftersom detta skulle förutsätta att han kan bevisa sina 

påståenden (Grice 1975: 159). Att gissa kräver däremot inte att man kan bevisa sitt påstående.  
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3.9 Att svara på tyska  

 

Att svara på tyska är en intressant strategi. Att använda olika språk för att meddela budskap behandlades 

inte i den litteratur som jag har läst, men i boken verkade det klart för mig att språkskiftet har någon 

funktion. Tyska var det enda språket som användes för detta ändamål i Ondskan. Eftersom det fanns 

många hänvisningar till nazister i boken kom jag till den slutsatsen att skiftet till tyska också är en 

hänvisning till nazister.  

 

Exempel: Jawohl 

 

Rådet har kallat Erik in till rådssammanträde efter Klosternatten (se 1.2.2 Nyttiga begrepp). Eriks dåliga 

beteende irriterar rådsmedlemmarna, särskilt Silverhielm. Han befaller Erik att sluta med 

oförskämdheterna. (Guillou 1981: 193) 

Erik: 

Ex. 41 – Jawohl herr Kommendant, svarade Erik. (Guillou 1981: 193) 

Jawohl herr Kommendant är tyska och betyder ungefär ”Javisst, herr kommendant”. Att svara på tyska 

är en hänvisning till nazisterna. Den relevanta gemensamma bakgrundsinformationen är att tyska talades 

i Nazityskland. Erik förstärker budskapet genom att uttala sin tyskspråkiga replik i samband med 

benämningen herr Kommendant, som också är en hänvisning till nazister (se exempel Herr kommendant 

i avsnitt 3.2 Benämningar).  

Denna replik kunde också klassificeras under ironi, eftersom repliken verkar vara ironisk parodi av 

rådsmedlemmarna. Genom att understryka rådsmedlemmarnas nazistiska drag försöker Erik föreställa 

Rådets verksamhet som löjlig. Eriks syfte är förmodligen att irritera rådsmedlemmarna. Han lyckas, 

eftersom en perlokutionär effekt är att en av rådsmedlemmarna börjar skrika åt Erik och hota honom 

(Guillou 1981: 193). Ett underliggande delsyfte kan också vara att få någon av rådsmedlemmarna förstå 

att Rådets verksamhet innehåller tvivelaktiga, det vill säga nazistiska, drag.  
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Exempel: Das war aber nichts 

 

Silverhielm har misshandlat Erik så att Erik har skickats till Flens sjukhus (Guillou 1981: 186). Läkaren 

vårdar skadorna i Eriks ansikte. När arbetet är färdigt tackar Erik för hjälpen. Läkaren svarar på tyska. 

Läkaren: 

Ex. 42 – Das war aber nichts, svarade läkaren med ett svårtolkat tonfall. (Guillou 1981: 190) 

Das war aber nichts är tyska och betyder ungefär ”var så god” eller ”ingen orsak”. Att svara på tyska är 

antagligen ännu en hänvisning till nazister. Läkaren har talat mycket om nazister i sina tidigare repliker 

(se exempel Att ramla i trappor i avsnitt 3.6 Metaforer och Nazistboet i avsnitt 3.2 Benämningar). Den 

relevanta bakgrundsinformationen är att tyska talades i Nazityskland. 

 

3.10 Annars indirekta talakter  

 

Alla indirekta talakter i Ondskan passade inte in i någon av de nio ovanstående strategierna. Därför 

skapade jag ännu en klass som innehåller de övriga indirekta talakterna. Dessa talakter är sådana vanliga 

indirekta talakter som förekommer i nästan all kommunikation mellan människor.  

 

Exempel: Sammanträdet är slut  

 

Erik har kallats in för rådssammanträde. Alla hans ärenden har behandlats till slut.  

Bernhard (Rådets ordförande):  

Ex. 43 – Och nu har vi tagit upp alldeles för mycket tid med dej. Du kan säga åt Tanguy att det 

är hans tur när du kommer ut. (Guillou 1981: 131)  

Med sin replik vill ordföranden meddela att mötet med Erik är slut. Betydelsen kan tolkas på grund av 

Eriks allmänna förståelse för världen. Tiden för ett rådssammanträde är begränsad, och eftersom Rådet 

redan har tagit för mycket tid med Erik kan de rimligtvis inte ta ännu mer tid. Därför måste mötet med 
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Erik ta slut. Den andra meningen hänvisar redan till tiden efter det att Erik har gått ut ur rummet, så att 

ordföranden förmodligen förväntar sig att detta sker snart.  

 

3.11 Syftet med och anledningen till indirekta talakter 

 

I detta avsnitt analyserar jag vilka olika syften karaktärerna har använt indirekta talakter för. Såsom 

Halliday (1994: 342) påpekar är indirekta talakter vanliga i kommunikation mellan vuxna människor och 

de används för många olika ändamål. Jag ska analysera två aspekter i replikerna: den första aspekten är 

vad karaktären gör med den indirekta strategin, till exempel hotar eller hånar, och den andra aspekten är 

skälet till att karaktären har valt den indirekta formen och inte den direkta.  

Indirekta talakter i Ondskan skiljer sig från de flesta exempel på indirekthet som jag har hittat i 

litteraturen. Artighet är kanske den allra vanligaste anledningen till indirekthet (Leiwo, Luukka & Nikula 

1992: 36, Holmberg, Karlsson & Nord 2011: 173f., Yu 2015: 5), men i Ondskan är detta slags 

artighetsindirekthet sällsynt. Skälet till detta är att karaktärerna sällan är särskilt artiga mot varandra. 

Därför används indirekta talakter i boken för det mesta för helt olika ändamål – ibland verkar anledningen 

vara att man vill bete sig så oartigt som möjligt.  

Till exempel när Erik för första gången kallas in för rådssammanträde använder han språket på ett sätt 

som irriterar rådsmedlemmarna eftersom det saknar de artighetsaspekter som är vanliga i normalt 

språkbruk. Den som frågar tar sig rätt att ställa frågor till sin samtalspartner. Detta påverkar diskussioner 

mellan två personer av olika status. När en underlägsen person ställer frågor till en överlägsen, till 

exempel en elev ställer frågor till en lärare, finns det en risk att den överlägsna personen känner sin status 

hotad. Detta hot kan förminskas genom att den som frågar använder artighetsstrategier, såsom 

indirekthet. (Leiwo, Luukka & Nikula 1992: 42f.)  När Erik står i förhör inför Rådet är han i en 

underlägsen position. Erik tar sig rätt att ställa frågor till rådsmedlemmarna, men han verkar inte vara 

oroad över det faktum att han hotar Rådets status med sina ord. Han försöker inte mjuka upp sina repliker 

med sådana lindrande uttryck som ”kanske”, vilka är en vanlig artighetsstrategi (Leiwo, Luukka & 

Nikula 1992: 45). Stilen i hans repliker är till och med allt annat än underdånig.  
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3.11.1 Olika anledningar 
 

I några fall verkar det vara klart varför karaktären i Ondskan inte vill tala direkt, men ofta kunde jag inte 

hitta någon särskild anledning till att karaktären har valt just den indirekta formen. I några fall verkade 

indirekthet bara vara det första sättet som talaren kunde komma på. Då har jag tolkat att det inte finns 

någon särskild anledning bakom den indirekta formen utan indirekthet kanske är ett etablerat sätt att 

uttrycka sig i situationen i fråga. En annan möjlighet är att indirekthet används som stilmedel. Särskilt 

metaforer användes i Ondskan mycket som en del av vanlig diskussion, utan något påfallande skäl att 

inte uttrycka sig direkt.  

En uppenbar anledning till att Erik använder indirekta talakter är att han vill slippa straff (se exemplen 

Samma skit och Avslagna näsben i avsnitt 3.4 Motstridige gester och ord). Många diskussioner i boken 

handlar om sådana gärningar som Erik har gjort och som bryter mot skolans regler. Om Erik skulle direkt 

erkänna att han är skyldig skulle han omedelbart relegeras. Han nekar sina gärningar sällan bokstavligt. 

Han verkar tvärtom sträva efter att understryka sin skyldighet med alla möjliga indirekta sätt. Erik verkar 

njuta av den situation att rådsmedlemmarna, särskilt hans ärkefiende Silverhielm, vet att han är skyldig 

men de inte kan döma honom i brist på bevis. Erik använder också benämningar för detta ändamål. Han 

kommer på egna hånfulla benämningar för rådsmedlemmarna. När han kallar Silverhielm för Skitenhielm 

lyckas han samtidigt visa sin respektlöshet mot Silverhielm och hänvisa till pinsamma händelser, utan 

att erkänna sin skyldighet (se exempel Skitenhielm i avsnitt 3.2 Benämningar).  

Ondskan innehåller mycket brutalitet och våld. Eleverna beter sig omänskligt mot varandra. Då kan 

metaforiskt språkbruk göra det lättare för dem att berättiga sina gärningar genom att understryka 

motståndarens icke-mänskliga drag. Nedsättande benämningar, såsom gris eller kanin, skickar ett 

meddelande till åhöraren men samtidigt påverkar talarens egen världsbild (se exempel Kanin i avsnitt 3.2 

Benämningar och Grisen skållas i avsnitt 3.6 Metaforer). De kan också ha för avsikt att påverka de andra 

inblandade människornas världsbild.  

När indirekta talakter är ironiska är indirekthet ett stilmedel. Ironiska repliker har också en annan fördel, 

nämligen tvetydighet. Eftersom Erik är underordnad i förhållande till rådsmedlemmarna har han 

begränsade medel att hämnas det att han har blivit misshandlad av rådsmedlemmarna. Ironiska repliker 

är ett tillåtet medel för honom, eftersom deras betydelse tolkas indirekt. Således är det svårt att skylla 

honom för olämpligt språkbruk. Om omständigheterna skulle kräva kunde talaren förneka den ironiska 

betydelsen bakom sina repliker och hävda att han menade sina ord bokstavligt.  
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3.11.2 Syften och strategival 
 

Indirekta strategier i Ondskan användes till exempel för att håna, hota, be eller meddela information. Jag 

har abstraherat sex olika syften vilka strategier kunde användas för: 1) Hota, 2) Håna, irritera eller 

uttrycka avsky, 3) Be eller befalla, 4) Meddela information, 5) Övertyga och 6) Uttrycka vänskap. Att 

meddela information betyder här att den indirekta talakten används som en del av vanlig diskussion men 

talaren har valt att använda den indirekta formen, oftast av stilistiska skäl.  

Tabellerna 1, 2 och 3 presenterar förhållandena mellan strategivalet och syftet med det indirekta 

uttrycket. I den vänstra kolumnen finns den använda strategin. Kolumnerna efter det visar hur många 

gånger denna strategi har använts för det syfte som står på den översta raden i samma kolumn. Några 

strategier användes samtidigt för två olika syften, och då har jag räknat in strategin i tabellen två gånger.   

Det är värt att märka att dessa fem syften inte är en lista över olika illokutionära akter i Ondskan (jämför 

2.3 Taxonomi över olika illokutionära akter) utan de syften som de indirekta strategierna används för. 

De indirekta strategierna förekommer som delar av större talakter och således kan hela talakten ha ett 

annat syfte än strategin. Till exempel en uppmaning har för avsikt att befalla men den kan samtidigt 

innehålla en benämning som har för avsikt att håna.  

Tabell 1 visar hur många gånger huvudgrupperna, det vill säga de tio strategier som jag presenterar i 

avsnitten 3.1–3.10, har använts för olika syften. Tabell 2 visar hur många gånger de underordnade 

strategierna för frågeformade budskap har använts för olika syften. Jag har presenterat dessa strategier i 

avsnitten 3.1.1–3.1.2. Tabell 3 visar hur många gånger de underordnade grupperna för ironiska uttryck 

har använts för olika syften. Jag har presenterat dessa strategier i avsnitten 3.3.1–3.3.4.  
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Tabell 1. Syften med de tio indirekta strategierna i Ondskan.  

 

 Hota Håna, 

irritera eller 

uttrycka 

avsky 

Be eller 

befalla 

Meddela 

information 

Övertyga Uttrycka 

vänskap 

Frågeformade 

budskap 

11 6 1 4 5 0 

Benämningar 0 59 1 2 2 2 

Ironi 0 14 0 2 0 0 

Motstridiga 

gester och ord 

0 0 0 3 0 0 

Att eljest 

hänvisa till 

obehagliga 

händelser 

8 18 0 0 0 0 

Metaforer 3 6 1 16 0 0 

Att ge för lite 

information  

13 0 0 5 0 0 

Illokution i dess 

svagare form 

0 0 0 4 0 0 

Att svara på 

tyska 

0 1 0 1 0 0 

Annars indirekta 

talakter 

0 0 0 4 0 0 

 

 

Tabell 2. Syften med de indirekta frågeformade budskapen i Ondskan.  

 

 Hota Håna, 

irritera 

eller 

uttrycka 

avsky 

Be 

eller 

befalla 

Meddela 

information 

Övertyga Uttrycka 

vänskap 

Teaterfrågor 0 0 0 0 5 0 

Andra 

dubbelbetydelsebärande 

frågor 

11 6 1  4 0 0 
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Tabell 3. Syften med de indirekta ironiska uttrycken i Ondskan.  

 

 Hota Håna, 

irritera 

eller 

uttrycka 

avsky 

Be eller 

befalla 

Meddela 

information 

Övertyga Uttrycka 

vänskap 

Skenbar 

okunnighet 

0 8 0 1 0 0 

Hyperboler 0 2 0 0 0 0 

Parasitisk 

språkanvändning 

0 3 0 0 0 0 

Annan ironi 0 1 0 2 0 0 

 

Det finns märkbara skillnader mellan de olika strategierna med tanke på deras syften. De flesta av 

strategierna används för flera syften men verkar ändå ha ett eller två primära syften som är vanligare än 

de andra.  

Frågor användes för alla syften förutom för att uttrycka vänskap. Distributionen mellan teaterfrågorna 

och de andra frågorna skilde sig kraftigt. Teaterfrågorna användes enbart för att övertyga åhörarna, 

medan de andra dubbelbetydelsebärande frågorna också användes för andra ändamål. Detta är inte 

överraskande, eftersom jag har definierat teaterfrågorna just på grund av deras syfte.   

Benämningar användes påfallande mycket för att håna, irritera eller uttrycka avsky. Det fanns bara några 

exempel på de andra syften som denna strategin kunde användas för. I en replik använder Gustaf Dahlén 

benämningen snälla Erik för att be om nåd (Guillou 1981: 261). Benämningen är då ett bedjande uttryck 

och den uttrycker talarens underlägsna position. Gymnastiklärare Berg kallar Erik för satans grabbjävel 

(Guillou 1981: 228), och denna benämning är förmodligen avsedd att uttrycka vänskap. Detta kan man 

veta eftersom förhållandet mellan Erik och Berg inte är fientligt utan vänskapligt. När Silverhielm kallar 

Erik och Pierre för tjuvrökare som ska visiteras meddelar benämningen information om vad som är skälet 

till visitering (Guillou 1981: 222). Matematiklärare Bävern använder vulgära benämningar som retoriskt 

medel (Guillou 1981: 140). Med dessa benämningar försöker han antagligen övertyga sina åhörare.  

Ironi användes oftast för att irritera. Skenbar okunnighet var den vanligaste strategin att irritera. I några 

fall användes ironin som stilmedel i normal dialog som inte innehöll några fientliga drag. I exempel 

Genial idé i avsnitt 3.3.4 Annan ironi används ironi för att meddela information. Det finns ingen 
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fientlighet i förhållandet mellan Erik och Pierre och därför har jag tolkat att ironin fungerar som retoriskt 

medel.  

Motstridiga gester och ord användes bara av Erik. Syftet var alltid att indirekt erkänna sin skyldighet (se 

avsnitt 3.4 Motstridiga gester och ord). Att eljest hänvisa till obehagliga händelser användes för två 

syften: för att hota (se exempel Goda råd i avsnitt 3.5 Att eljest hänvisa till obehagliga händelser) och 

för att håna och irritera (se exemplen Det luktar skit och Chokladpudding i avsnitt 3.5 Att eljest hänvisa 

till obehagliga händelser). De hänvisningar vars syfte var att hota innehöll en hänvisning till framtida 

händelser, och de hänvisningar vars syfte var att håna innehöll en hänvisning till förflutna händelser.  

Metaforer användes några gånger för att hota (se exempel Grisen skållas i avsnitt 3.6 Metaforer). De 

användes också för att håna, till exempel när Erik säger att han hör en silverhäst som gnaggar (Guillou 

1981: 173) när han talar om Silverhielms röst. De flesta metaforiska uttryck förekom ändå som delar av 

vanlig dialog och deras syfte var att meddela information. I dessa fall hade talaren förmodligen valt den 

indirekta formen av stilistiska skäl. Metaforen fungerar som retoriskt medel, till exempel när Pierre talar 

om krig när han menar konflikten mellan Erik och rådsmedlemmarna (Guillou 1981: 159).   

Att ge för lite information användes för det mesta för att hota (se exempel Borsten och tjugofem rapp i 

avsnitt 3.7 Att ge för lite information) och några gånger för att meddela information. I dessa fall var det 

fråga om ett indirekt erkännande (se exempel Spekulativt skyldig i avsnitt 3.7 Att ge för lite information). 

Illokution i dess svagare form användes på samma sätt för att indirekt erkänna utan att åka fast (se 

exempel Jag kan ju alltid gissa i avsnitt 3.8 Illokution i dess svagare form).  

Att svara på tyska användes två gånger. Den ena repliken hade klart som avsikt att håna (se exempel 

Jawohl, herr kommendant i avsnitt 3.9 Att svara på tyska). Syftet bakom den andra repliken (se exempel 

Das war aber nichts i avsnitt 3.9 Att svara på tyska) var svårtolkat. Därför har jag bara tolkat att den 

användes av stilistiska skäl, men förmodligen finns det också någon annan anledning till språkskiftet. 

Annars indirekta talakter var vanliga indirekta talakter som förekom som delar av vanlig diskussion och 

deras syfte var alltid att meddela information.  
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4 Sammanfattande diskussion  
 

Syftet med denna pro gadu avhandling var att forska indirekta talakter i Jan Guillous verk Ondskan. Mina 

forskningsfrågor var följande: Vilka strategier använder karaktärerna för att indirekt meddela sitt 

budskap? I hurdana situationer används indirekta talakter och varför? Hurdant förhållande finns det 

mellan det indirekta uttryckets syfte och strategivalet?  

I teoridelen redogör jag för talaktsteorin, som grundades av Austin på 1960-talet. Talaktsteorin anknyter 

sig till språkfilosofi i allmänhet. Därför redogör jag också för samtalsmaximer formulerade av Grice och 

teori om ironi och metaforer. Jag koncentrerar mig särskilt på indirekta sätt att utföra talakter. Jag 

presenterar olika talaktsteoretiska forskningar. En del av dem använder riktiga diskussioner eller korpus 

som sitt material, en del behandlar prosa. Forskning av riktiga samtalssituationer ställer olika problem 

än forskning av prosa, men båda kan forskas ur en talaktsteoretisk synvinkel.  

I analysdelen analyserar jag indirekta talakter i Jan Guillous verk Ondskan (1981). Jag betraktar hur 

karaktärerna i boken lyckas att meddela sitt budskap via indirekta talakter. Detta betyder att karaktären 

menar någonting annat än vad hen bokstavligt säger. Jag forskar vilket slags bakgrundsinformation som 

påverkar tolkningen av talakter och på vilka olika sätt karaktärerna lyckas att meddela sitt budskap. På 

grund av denna granskning har jag abstraherat tio olika strategier att meddela indirekta budskap:  

frågeformade budskap, benämningar, ironi, motstridiga gester och ord, att eljest hänvisa till obehagliga 

händelser, metaforer, illokution i dess svagare form, att ge för lite information, att svara på tyska och 

annars indirekta talakter. Jag presenterar varje strategi i ett eget avsnitt och ger några exempel. I samband 

med dessa exempel analyserar jag noggrannare hur betydelsen byggs upp i just denna situation.  

Jag analyserar vilka olika skäl karaktärerna har haft att välja den indirekta formen före den direkta. Ibland 

är karaktären tvungen att tala indirekt för att slippa straff. Ofta användes indirekthet av stilistiska skäl. 

De indirekta strategierna användes också för att påverka åhörarnas världsbild.  

Jag analyserar förhållandena mellan strategival och talaktens syfte. De indirekta talakterna i Ondskan 

används för olika syften, som jag har delat in i sex klasser: att hota; att håna, irritera eller uttrycka avsky; 

att be eller befalla; att meddela information; att övertyga och att uttrycka vänskap. De olika strategierna 

är bundna till olika syften. Till exempel benämningar används för det mesta för att håna, irritera eller 

uttrycka avsky, medan metaforer oftast används för att meddela information. 
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Klassificeringar av strategier och syften är mina egna. På grund av materialet skulle det också ha varit 

möjligt att skapa annorlunda indelningar. Det att några talakter innehåller flera strategier är ur min 

synpunkt inget problem, eftersom det också är vanligt att kombinera olika stilistiska medel inom en och 

samma replik. Överlappning av strategierna ställer en större utmaning. Några strategier använde andra 

strategier som sitt medel, till exempel ironi kan använda metaforer som sitt medel. Problemet är delvis 

samma som Searle har haft med överlappande illokutionära akter: borde till exempel frågor forma en 

egen klass av illokutionära akter eller är de bara en underordnad grupp av uppmaningar? Jag bestämde 

mig att om någon strategi bara förekommer i samband med någon annan strategi betraktar jag den som 

en underordnad strategi. Till exempel teaterfrågor är alltid frågeformade budskap och därför är de bara 

en underordnad grupp av frågeformade budskap. Metaforer förekommer ibland i samband med ironi, 

men de förekommer också självständigt, och därför bildar de en egen klass.   

Det var inte lätt att bestämma vilka slags repliker överhuvudtaget kan tolkas vara indirekta. Nästan allt 

språkbruk innehåller sådana budskap som måste tolkas på basis av kontexten och 

bakgrundsinformationen. Jag valde att analysera vidare sådana repliker som enligt min mening meddelar 

ett budskap som klart skiljer sig från den bokstavliga formen eller innehåller extra information. Någon 

annan läsare skulle kunna tolka replikerna annorlunda och hitta sådan indirekt information som jag inte 

har hittat.  

De syften som de indirekta strategierna användes för kunde också ha kategoriserats annorlunda. En 

kategori, att håna, irritera eller uttrycka avsky, kunde ha delats in i två eller tre olika kategorier. Jag 

anser ändå att alla dessa tre syften är sammanknutna. Hån syftar oftast till att irritera, och man hånar 

sådana människor som man avskyr.  

 

4.1 Varför är talaktsteoretisk forskning viktig? 

 

Språk är någonting som vi människor använder dagligen. Språkbruk har inflytande på oss och skicklig 

språkanvändning kan påverka omgivningen märkvärt. Jag anser att det är viktigt att forska indirekta 

talakter eftersom de påverkar i smyg; de flesta människor kan tolka indirekta talakter men de kan 

nödvändigtvis inte explicitgöra hur dessa språkliga uttryck fungerar. Att bekanta sig med logik bakom 

indirekta talakter är som lektion i retorik. Man blir medveten om de mekanismer som styr 
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tolkningsprocessen. Då blir det lättare att kritiskt reflektera över det som man hör eller läser. Förutom 

denna retoriska synvinkel kan förståelse för indirekta talakter tillämpas på olika fält.  

 

4.2 Tillämpningsmöjligheter 

 

En pedagogiskt inriktad tillämpningsmöjlighet för forskning av indirekta talakter är skolmobbning. 

Ondskan innehåller många exempel på hur subtila förändringar i språkanvändning kan förändra 

vardagliga interaktionssituationer till ytterst pinsamma för en elev. Redan när jag var barn visste mina 

föräldrar: ”Se joka toista haukkuu on ite”, det vill säga den som kallar en annan person för dummerjöns 

är själv dummerjöns. Denna regel handlar om hånfulla benämningar och är en bra start. Mobbning kan 

säkert också förekomma i mindre märkbara former, med hjälp av andra strategier. Allmän kunskap om 

indirekta sätt att kränka och mobba kan hjälpa lärare att känna igen och stoppa några subtilare former av 

verbal skolmobbning. 

Ett annat område som kunde dra nytta av teori om indirekta talakter är olika datorprogram som behandlar 

språk. Språkteknologi är ett omfattande fält med till exempel maskinöversättningar och datautvinning. 

Noggrant formulerad teori om indirekta språkliga uttryck kan göra maskiner effektivare och noggrannare, 

eftersom också indirekt formade uttryck kan då behandlas bättre.   

Yttrandefrihet på nätet har diskuterats mycket på sistone. Olika diskussionsforum är tyvärr en effektiv 

plats att sprida till exempel rasistiska åsikter, och därför behövs moderering. Att övervaka ett stort 

diskussionsforum är en enorm uppgift, och därför är automatiserad moderering till stor hjälp för 

administratörer. Tidningen Kaleva har redan börjat använda en robot i modereringsarbete. Roboten lär 

sig genom att betrakta mänskliga moderatorers arbete. (Kaleva 2017) Den robot som tar hand om 

modereringsarbete kan inte fungera bara på grund av några nyckelord utan den måste kunna förstå 

meddelandenas mening. Kunskap om de regler som styr indirekt språkanvändning kan hjälpa både 

mänskliga och icke-mänskliga moderatorers arbete. Det blir också lättare att motivera sina 

modereringsbeslut när man har den relevanta kunskapen och terminologin. För att skapa dessa behövs 

forskning inom indirekta talakter. Det är viktigt att lägga märke till de syften som olika indirekta uttryck 

används för. Sådana språkliga uttryck som har för avsikt att hota eller håna är de mest relevanta med 

tanke på modereringsarbetet.  
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Rauhankone 

 

En annan teknologisk tillämpningsmöjlighet är forskare Timo Honkelas idé om Rauhankone, det vill 

säga en maskin som hjälper människor i förhandlingssituationer. Rauhankone är en meningsförhandlare 

vars syfte är att lösa situationer där människor förstår varandra fel. De kan tala om en och samma sak 

men använda olika begrepp eller använda samma ord men tala om två helt olika saker. Då missförstår de 

varandra. (Honkela 2017: 71–74) Rauhankone kunde användas både i vardagliga diskussioner och på 

stora möten där tusentals människor är inblandade. Småningom kunde den öka förståelsen mellan 

människor och leda till bättre stabilitet, välstånd och fred i världen. (Honkela 2017: 180–182)  

Missförståelserna beror ofta på olika kulturbakgrunder. Indirekt språkanvändning kan åstadkomma 

problem mellan människor inom en och samma kultur, och ännu större blir problemet när 

samtalspartnerna kommer från olika kulturer. Kulturbakgrund påverkar vårt sätt att tolka språkliga 

uttryck. Därför är det viktigt att explicitgöra den relevanta gemensamma bakgrundsinformationen. Den 

består ofta av sådana saker som man tar för givet men som i själva verket är mycket kulturbundna saker. 

Vi i Norden är bekanta med chokladpudding och vaniljsås och vet hur de ser ut, men förmodligen är 

denna mat inte bekant för alla människor i alla kulturer. Honkela ger ett exempel som handlar om att 

jämföra en kvinna med en sommardag. I England kan jämförelsen tolkas som smickrande, men i Dubai 

kan sommardagar vara ytterst obehagliga, eftersom temperaturen kan stiga över 50 grader. (Honkela 

2017: 153) I en annan kultur kan ett välmenande uttryck tolkas fel. Förståelse för olika kulturer behövs 

för att kunna veta vilken information som är universal och vilken behöver översättas till de andra 

kulturernas språk. 

Även om det inte skulle finnas stora skillnader i bakgrundsinformationen används språk olika i olika 

kulturer. Ottenheimer (2013: 150) ger ett exempel på en studerande som försökte be om skjuts till en 

annan stad genom att berätta historier om sin familj. Ottenheimers vän hade ingen aning om att 

studeranden försökte be om skjuts. Lyckligtvis hade Ottenheimer nyligen läst om indirekta talakter i just 

denna studerandes kultur och kände till den indirekta betydelsen. I exemplet ovan fungerade en skicklig 

lingvist som meningsförhandlare. Ett förhandlande program kan bygga på många olika forskares kunskap 

och således bli även skickligare än människor. 

Därför tycker jag att Rauhankone och andra motsvarande maskiner måste ha kunskap om logik bakom 

indirekta talakter. För att skapa effektiva sätt att tolka indirekta betydelser behövs kunskap om relevant 
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bakgrundsinformation: vad som har hänt tidigare, vad som har diskuterats tidigare och hurdana 

kulturbakgrunder samtalspartnerna har. Då behövs mångvetenskapligt samarbete mellan programmerare, 

lingvister och antropologer som känner olika kulturer. Också Honkela påpekar att både datavetenskapliga 

och humanistiska kunskaper är nödvändiga i utvecklingsprocessen av fredsförhandlande maskiner 

(Honkela 2017: 174, 181). Uppmaningen är enorm, men intressant. Jag är säker på att detta är någonting 

som mänskligheten borde satsa på.  
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