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Abstrakt 
Nollanaforer är en vanlig form av referens i diskursen. I den här undersökningen granskas hur 

nollanaforer används i svenska och franska, med betoning på översättningar av skönlitteratur. 

Den undersöker hur användningen påverkas i översättningar samt studerar de mönster som 

finns för nollanaforer som inte översätts. Två parallellkorpusar har använts för insamling av 

data, en som innehåller en fransk roman med svensk översättning (Bombyx av Anne 

Rambach), samt en svensk roman med fransk översättning (Hypnositören av Lars Kepler). 

Undersökningen visar att det inte verkar finnas någon större påverkan på användningen av 

nollanaforer mellan källspråk och målspråk. Det är vanligare i svenska än i franska och 

påverkan blir därför inte särskilt stor. Undersökningen visar även att det finns fyra 

huvudsakliga anledningar till att nollanaforer inte översätts: Utsatt subjekt (subjektet står med 

i översättningen), gerondif (fransk verbform som gör nollanafor omöjlig), omformulering 

(översättningen har gjort att subjektspositionen försvinner och det finns därför ingen 

nollanafor), infinitiv (verbet knutet till nollanaforen står i infinitiv i översättningen).  

 
Nyckelord: nollanaforer, franska, svenska, översättning, skönlitteratur  
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1. Inledning 
I all typ av diskurs finns det teman som återkommer, och det är därför viktigt att språkligt 

kunna referera tillbaka till saker som redan har nämnts. Anaforisk referens är därför vanligt 

förekommande i världens språk. Anaforisk referens kan se ut på olika sätt men ett vanligt 

förekommande fenomen är att man använder sig av nollanaforer.  

2013 gjorde jag en ministudie av användningen av nollanaforer i svenska och franska 

(Eriksson 2013). Undersökningens mål var att se om det är lika vanligt med nollanaforer i 

båda språken, och om det finns några konstruktioner för hur de används. Resultatet av den 

ministudien visade att det är vanligare med nollanaforer i svenska än vad det är i franska. Med 

det som utgångspunkt går den här undersökningen vidare med att mer specifikt undersöka 

användningen av nollanaforer i översättningar mellan de båda språken.  

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur nollanaforer används i 

översättningar mellan svenska och franska. Undersökningen utgår ifrån 2 frågeställningar.  

1. Påverkar källspråkets användning av nollanaforer målspråkets användning i en 

översättning? 

2. Finns det några mönster för de nollanaforer som inte översätts och de som läggs till i 

översättningen?  

I kapitel 2 läggs en teoretisk grund och viktiga definitioner kommer att presenteras. 

Kapitel 3 kommer sedan beskriva de korpusar som har använts och som undersökningen 

hämtar data ifrån. I kapitel 4 följer en beskrivning av metoden för undersökningen och 

förklarar hur all data har samlats in. Undersökningens resultat presenteras noggrant i kapitel 5, 

och uppsatsen avslutas med diskussion och sammanfattning i kapitel 6 & 7.  

2. Teori 
I den här delen kommer den teoretiska bakgrunden till den här undersökningen att läggas, och 

några viktiga definitioner kommer att presenteras. Först kommer begreppet anaforisk referens 

diskuteras i 2.1, sedan kommer en mer specifik definition på nollanaforer ges i 2.2. Till sist i 

2.3 tas några fall med ”falska nollanaforer” upp.  

 

2.1 Anaforisk referens/Vad är en anafor? 

I all typ av diskurs i alla språk är referens ett vanligt förekommande fenomen, och en anafor 

är en referentiellt beroende enhet som finns i både talat och skrivet språk. King (2006) 
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definierar anaforer som ett fenomen där ett uttryck tolkas utifrån ett annat uttryck i dess 

omedelbara lingvistiska kontext. Den enhet som utifrån vilken man tolkar anaforen, kallas för 

anaforens korrelat. Anaforisk referens refererar till relationen mellan anaforen och korrelatet, 

där tolkningen av den förra bestäms av tolkningen av den senare (Huang 2006). Anaforen 

refererar helt enkelt till det som korrelatet refererar till. Det förklaras genom ett exempel. 

 

(1) Kvinnan log stort för hon kände sig glad.  

 

I (1) är det hon som är anaforen och kvinnan korrelatet. Det finns en relation mellan kvinnan 

och hon och de refererar till samma enhet. Först introducerar man den åsyftade enheten i 

diskursen med kvinnan, och refererar sedan tillbaka på samma enhet med ett anaforiskt 

pronomen, hon.  

Anaforisk referens är ett sätt att aktivera och återkalla information som tidigare har 

placerats i arbetsminnet genom den pågående diskursen (Cornish 2006; King 2006; Green 

2006.) 

Placeringen av anaforen och dess korrelat kan se olika ut i olika sammanhang. Anaforen 

kan placeras inom samma mening som sitt korrelat, eller så kan den vara diskursbaserad och 

förekomma i en annan mening - dock gäller alltid att anaforisk referens sker bakåt och en 

anafor har sitt korrelat bakom sig, till skillnad från kataforisk referens som sker framåt. 

Oavsett om anaforen finns inom samma mening som sitt korrelat eller utanför så gäller för 

alla anaforer med tillhörande korrelat att de finns inom det som sägs eller skrivs. Om 

korrelatet återfinns utanför det som sägs eller skrivs, alltså utanför den pågående diskursen, 

pratar man istället om deixis. Då krävs det någon koppling till den aktuella situationen (plats, 

tid, åhörare osv.). I (2) nedan, taget ut Green (2006), kan man se skillnaden mellan deixis och 

anforisk referens.  

 

(2) That man is very tall. He must have trouble buying clothes.  

‘Den där mannen är väldigt lång. Han måste ha svårt att köpa kläder.’  

 

Den där mannen är beroende av situationen som talarna befinner sig i och pekar på en 

referent som inte nämnts i diskursen, det är därför ett deiktiskt uttryck. Han, däremot, syftar 

tillbaka till någonting som redan har nämnts i texten - den där mannen. Det är därför ett 

anaforiskt refererande uttryck som har den där mannen som korrelat.  
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Enligt Huang (2006) kan anaforer förekomma i olika former, bland annat pronomen, 

demonstatriva pronomen, demonstrativa och possessiva nominalfraser, och nollformer, av 

vilka den sista är det vi kommer att titta närmare på i den här studien. 

 

2.2 Vad är en nollanafor? 

Om flera satser som följer på varandra i en mening har samma subjekt är det vanligt med 

användning av obetonade anaforiska pronomen i de senare satserna. Men för att undvika en 

eventuell tvetydighet som kan uppstå vid en sådan konstruktion kan istället subjektet 

utelämnas helt i alla satser utom den första, som i exempel (3): 

 

(3) Ellen gick sin väg och Ø såg sig aldrig om.  

 

De satser som följer på den första har då en subjektsposition som inte realiseras, och får ett 

nollmorfem som representerar ett underförstått subjekt. Det underförstådda subjektet kallas 

för nollanafor och markeras med Ø. I exemplet ovan är det i satsen Ø såg sig aldrig om som 

subjektet inte realiseras, utan det är underförstått att subjektet är samma som i satsen innan. 

Nollanaforen är också ett sätt att markera att de två händelserna fungerar som en enhet istället 

för två separata händelser.   

En nollanafor kan inte stå först i en mening utan måste ha ett korrelat, och det korrelatet 

måste stå i direkt föregående sats (Givón 2001) - i exemplet ovan är korrelatet alltså Ellen - 

och på så sätt fastställs subjektskontinuitet av ett redan fastställt subjekt.  

Korrelatet till en nollanafor kan vara en nominalfras eller ett pronomen, men även en 

annan nollanafor. I meningar av typen Hon äter, Ø vilar och Ø pratar i telefon på kvällarna är 

den första nollanaforen korrelat till den andra. Nollanaforen i Ø pratar refererar till 

nollanaforen i Ø vilar som i sin tur refererar till pronomenet hon (som i sin tur också kan vara 

en anafor).  

Om talaren utgår ifrån att lyssnaren kan identifiera referenten kan nollanaforer 

användas, och talaren får ta ställning till om en nominalfras, ett obetonat anaforisk pronomen 

eller en nollanafor ska användas. Det kan ibland innebära ett stilgrepp att använda det ena 

eller det andra. Enligt Givón (2001) finns det två typer av språk som saknar en distinktion 

mellan nollanaforer och obetonade anaforiska pronomen: Språk som inte har anaforiska 

pronomen: t.ex. kinesiska och japanska; och språk med obligatorisk subjektkongruens: t.ex. 

spanska och bantu-språk. I dessa språk har det diskuterats om man kan prata om nollanaforer 
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överhuvudtaget. Givón förklarar vidare att i engelska används personliga pronomen istället 

för nollanaforer vid byte av satstyp, huvudsats/bisats.  

 

2.3 Falska nollanaforer 

För att undersökningen bara ska behandla nollanaforer krävs det att man eliminerar 

möjligheter att något annat kommer med i statistiken. Det finns därför ett behov av vissa 

definitioner. Det finns nämligen vissa grammatiska fenomen som till en början kan se ut som 

en nollanafor men som har en annan grammatisk funktion. I nedanstående kapitel 2.3.1 - 3 

kommer några av dessa att diskuteras. 

 

2.3.1 Subjektslösa meningar i svenska 

Svenskan har vad som kallas subjektstvång, och det måste finnas ett realiserat subjekt i 

påstående- och frågesatser (Dahl 2012). I vissa fall förekommer det dock subjektslösa 

meningar i svenska. Svenska Akademiens Grammatik (Teleman m.fl 1999 4:43, hädanefter 

kallad SAG) förklarar att ”subjekt som fundament i deklarativa huvudsatser kan utelämnas 

förutsatt att det är redundant i sammanhanget.” Det innebär att subjektet faller bort i en 

mening som Jag kommer strax och blir istället Kommer strax. Detta förekommer framförallt 

på anslag, etiketter och i korta meddelanden, fast Wide (2013) förklarar att den här formen 

även är vanlig i talad svenska, framförallt då i korta kommentarer på någonting framträdande 

inom den fysiska ramen av konversationen.  

På anslag etc. handlar det oftast om deiktisk ellips, d.v.s. att det borttagna refererar till 

någonting i relation till den nuvarande konversationen och dess sammanhang: talaren, 

lyssnaren, platsen där konversationen äger rum, tiden för konversationen etc. Referenten till 

det borttagna subjektet i en sådan situation är således objektet på vilket anslaget sitter, t.ex. en 

skylt med texten Får ej övertäckas som sitter på ett element eller dylikt. Deiktisk ellips kan 

även förekomma i talade sammanhang, där referenten är talaren själv, som i meningen 

Kommer strax tillbaka, där talaren refererar till sig själv.  

Deiktisk ellips är vanlig vid den här typen av subjektslösa meningar, men anaforisk 

ellips förekommer också som i exemplet nedan taget ur SAG (4: 692):  

 

(4) Han låter ansiktet svartna av skäggstubb från söndag till söndag. Går barfota hela 

sommarhalvåret med jordmörka, skrovliga fötter. Bryr sig inte om hur trasiga 

kläderna hänger kring honom. Har ofta hål i byxorna så att vitt skinn blinkar fram. 
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I exemplet ovan börjar varje mening med anaforisk ellips av subjektet. I det här fallet kan det 

vara lätt att misstolka det eliminerade subjektet som en nollanafor eftersom de subjektslösa 

satserna refererar tillbaka till ett korrelat, vilket eliminerar tvetydighet för subjektets referent.  

Men som vi redan har fastställt så kan nollanaforer inte förekomma initialt i en mening utan 

måste ha sitt korrelat inom samma mening, i direkt föregående sats. Det är därför inte fråga 

om nollanaforer här. Enligt SAG (4:692) är det snarare en fråga om ”samordning av 

predikatsled, med avvikande interpunktion respektive prosodi”. Denna form av ellips kan 

även förekomma i talad svenska, och det är då särskilt svårt att avgöra vad som är anaforisk 

ellips och vad som är nollanafor. Men den här undersökningen fokuserar på skrivet språk, och 

tar därför inte med fall som dessa.  

 

2.3.2 Pseudosamordning 

I meningar som Katrin satt och skrev ett brev ser det i första anblick ut som att det finns en 

nollanafor på följande sätt: Katrin satt och Ø skrev ett brev, men det är inte fråga om 

nollanafor här utan om pseudosamordning av verb (SAG 4:902). Enligt SAG kan verb med 

viss betydelse samordnas så ett de tillsammans med det samordnade verbet har liknande 

funktion som hjälpverb har till huvudverb. Och den tar upp några typer av verb som kan 

fungera som ”hjälpverbet” i en pseudosamordning, som kommer att diskuteras nedan. 

Den första typen av dessa verb är sådana som anger befintlighet. Det kan vara verb som 

antyder att subjektet befinner sig på en plats under hela händelseförloppet, eller verb som 

anger en rörelse. De vanligaste av dessa verb är stå, sitta, ligga, gå, springa och vara.  

 

(5) a) Hon sitter och jobbar.  

b) Hen står och röker.  

c) Han går omkring och muttrar.  

d) Hon gick och lade sig.  

 

Gemensamt för dessa är att det andra verbet i en sådan konstruktion får oavgränsad aktionsart, 

d.v.s. att det antyder ett durativt händelseförlopp som inte har en specificerad start- eller 

slutpunkt. De fungerar således som aspektmarkörer och det är inte aktuellt med nollanaforer 

eftersom de tolkas som en enhet. I (5a) är det inte sittandet som är det viktiga utan det har 

funktionen att markera jobbandets aspekt. Likaså i (5b) är det rökandet som står i fokus och 

står är endast en markör för händelsens aspekt. När dessa verb uttrycker rörelse som i (5c) så 

är själva rörelsen inte i fokus. Det är i (5c) inte säkert att subjektet han går hela tiden under 
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muttrandet, utan att verbet muttra ska tolkas durativt. På samma sätt tolkas (5d) som att det 

inte nödvändigtvis pågick ett gående under hela händelseförloppet (SAG 4:904).  

Den andra typen av ”hjälpverb” vid pseudosamordning är verb som anger förflyttning 

till en viss plats.  

 

(6) a) Katarina kom och hälsade på. 

b) Ahmed gick ut i köket och kollade till maten. 

c) Fatou åkte dit och undersökte saken.  

 

Det är framförallt verben gå, åka och komma som används i dessa konstruktioner, även om 

det förekommer andra verb. I dessa fall skulle och kunna bytas ut med för att. ”Katarina kom 

för att hälsa på” osv.  

Den tredje typen betecknar händelsens skede, om det är början, pågående, eller slut. 

Exempel på dessa verb är börja, hålla på, fortsätta, sluta.  

Den fjärde typen ingår i artighetuttryck som t.ex. vara vänlig och…, vara snäll och... 

Den sista typen av verb vid pseudosamordning uttrycker en språkhandling eller 

kommunikationsmedel. Vanliga verb här är ringa och skriva. Som i exemplet nedan. 

 

(7) Jonathan ringde och berättade att blommorna har kommit fram.  

 

Gemensamt för alla typer av pseudosamordning är att det lätt kan tolkas som att det finns en 

nollanafor i den andra satsen, men så är alltså inte fallet, utan som visats ovan det handlar om 

aspektmarkörer och verben i de samordnade satserna fungerar som hjälpverb och huvudverb. 

Däremot skall tilläggas att den funktionen blir svagare ju fler bestämningar det första verbet 

har. Och om det följer många bestämningar efter det första verbet i en pseudosamordning 

försvagas funktionen hjälpverb + huvudverb.  

I franska är det inte aktuellt att prata om pseudosamordning när det gäller aspekt. Man 

använder istället olika tempus för att uttrycka om en handling är pågående, avslutad eller 

återkommande (Riegel m.fl. 2014).  

 

(8) Quand elle arriva, le chien l’attendait.  

’När hon anlände, satt hunden och väntade på henne’ 
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I exempel (8) står verbet attendre (att vänta) i tempuset imparfait, vilket markerar att 

väntandet var pågående och redan påbörjat när hon anlände. Den ena händelsen vara alltså 

pågående när den andra började. Det säger däremot inte någonting om ifall den första 

händelsen fortsätter när den andra har påbörjats. Eftersom franska har möjligheten att utrycka 

detta med tempus används inte pseudosamordning på det sätt det görs i svenska.  

 

2.3.3 Gerondif 

Enligt Riegel m.fl.. (2014) är gerondif en fransk verbform som ”indikerar en pågående 

process som är simultan med processen som huvudverbet uttrycker”. Det innebär att 

händelsen som verbet uttrycker sker samtidigt som händelsen som huvudverbet uttrycker, se 

exempel (9) hämtat från (Riegel m.fl.. 2014). För att uttrycka ett verb i gerondif används 

prepositionen en framför verbet samt verbsuffixet -ant.  

 

(9) Il travaillait en chantant.  

’Han arbetade medan han sjöng’ 

 

När man konstruerar en mening med gerondif visar det att de två händelserna sker samtidigt. 

Man gör någonting görandes någonting annat. I exempel (9) kan man säga att subjektet han 

arbetar sjungandes. En definition av gerondif är viktig för den här studien p.g.a. att den här 

tidsmässiga simultaniteten inte kan uttryckas på samma sätt i svenska, utan måste uttryckas på 

andra sätt. I en del fall uttrycks detta i svenska med hjälp av nollanaforer. Den franska 

meningen i exempel (9) kan översättas Han arbetade medan han sjöng, men man kan också 

översätta det till Han arbetade och sjöng, vilket i pilotstudien till den här undersökningen 

visade sig vara ett relativt vanligt fenomen (se 5.2.2) 

3. Material 
Det material jag har jobbat med, och hämtat all data från, är två parallellkorpusar. Korpusarna 

består av två romaner med respektive översättning. Den första korpusen består av romanen 

Hypnositören som är skriven av Lars Kepler. Det är en svensk originaltext med sin franska 

översättning. Den andra korpusen består av romanen Bombyx som är skriven av Anne 

Rambach. Det är en fransk originaltext och en svensk översättning.  

För undersökningen krävdes minst två texter som var skrivna i original på svenska 

respektive franska. Samt behövdes en fullständig översättning av dessa texter. Jag har valt 
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dessa två romaner för att de har ungefär samma skönlitterära genre, samma språknivå och det 

fanns två redan klara korpusar.  

4. Metod 
4.1.  Metod frågeställning 1  

För att få fram så många förekomster av nollanaforer som möjligt har jag använt mig av 

konjunktioner, eftersom nollanaforer ofta förekommer i samband med en konjunktion.  Det 

kan demonstreras med den här meningen hämtad från Kepler-korpusen: Kaffeautomaten 

surrar och Ø pyser. Det är många nollanaforer som dyker upp just i anknytning till 

konjunktioner på det sättet, så jag har därför sökt på dessa i korpusarna. Jag började med att 

söka på konjunktionen och samt den franska motsvarigheten et. Vid sökningen av dessa två 

konjunktioner märkte jag även att användningen av men samt puis (sedan) verkade vara 

vanlig, så jag lade till dem till sökningen. Jag sökte i tur och ordning på de fyra 

konjunktionerna och gick systematisk igenom alla träffar för att se om det fanns en nollanafor 

eller inte. I de fall det fanns markerade jag den så att jag lätt kunde hitta den senare. Jag 

fortsatte så tills jag hade hittat de 400 första nollanaforerna i varje parallellkorpus, 800 totalt.  

När jag hade 400 förekomster från varje parallellkorpus gick jag igenom alla 

förekomster och markerade för varje nollanafor om den hade representation i både den 

svenska och den franska texten, eller om den bara var representerad i en av texterna. Jag 

delade sedan in dem i tre kategorier: +svenska+franska, (++) +svenska-franska (+-, hädanefter 

kallade helsvenska) och -svenska+franska (-+ hädanefter kallade helfranska). Om jag t.ex. 

hittade en nollanafor i den svenska versionen av Kepler såsom den här: Han skrattar och Ø 

drar sig undan, så tittade jag om det fanns en nollanafor på samma ställe i den motsvarande 

franska meningen. I det här fallet såg den franska meningen ut så här: Il émet un petit rire et 

Ø s’éloigne, och man kan se att det finns en nollanafor på samma ställe som i den svenska 

meningen. Jag har då markerat den här nollanaforen som ++, dvs. den har representation i 

båda texterna. Om jag istället hittat en svensk mening där det inte finns en nollanafor i den 

motsvarande franska meningen så har jag markerat det +-. Ett exempel på det är den här 

meningen från Kepler: Det är nog till mig, säger Joona och Ø svarar där den franska 

översättningen ser ut så här: C’est probablement pour moi, dit Joona en décrochant. Här har 

den franska översättningen använt sig av verbformen gerondif (se kapitel 2.3.3) en décrochant 

och har därför ingen nollanafor. Den här meningen faller alltså in under kategorin +-. Den 

sista kategorin innebär att jag har hittat en nollanafor i en fransk mening som inte har 

representation i motsvarande svensk mening, som i den här meningen: Il apprécie les tâches 
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difficiles et Ø ne renonce jamais, där man i den svenska texten har ett utsatt subjekt och därför 

ingen nollanafor: Han tycker om kvalificerade uppgifter och han ger aldrig upp.  

I vissa fall har det skett ellipsis på mer än själva nollanaforen i en mening, som t.ex. i 

denna: Han hade genomgått en skuldsanering men Ø samtidigt lånat pengar av några tungt 

kriminella personer i kommunen. I den här meningen har hjälpverbet hade i den andra satsen 

försvunnit, då det finns ett underliggande men han hade samtidigt lånat. I sådana här fall har 

jag inte tagit hänsyn till att mer än subjektet försvinner. Det finns fortfarande en nollanafor 

där, och det är den jag har fokuserat på. Jag har också sett till att de ”falska nollanaforer” som 

beskrivits i tidigare kapitel inte har kommit med. Resultatet av detta har sedan ställts upp i två 

tabeller (Tabell 1 & Tabell 2) (se kapitel 5).  

 

4.2.  Metod frågeställning 2  

För att svara på frågeställning 2 krävdes en mer grundläggande undersökning av de 

nollanaforer som är helsvenska eller helfranska. Med utgångspunkt i resultatet i Tabell 2 (se 

kapitel 5) har de 313 helsvenska nollanaforerna samt de 61 helfranska nollanaforerna 

kategoriserats. Jag har valt att slå ihop alla helsvenska till en grupp och alla helfranska till en 

grupp oavsett om de tillhör de nollanaforer som inte har översatts i originalet eller om de 

tillhör de nollanaforer som har lagts till i översättningen. Detta för att i det här fallet är det 

mer relevant med skillnader i mönster mellan svenska och franska än vad det är mellan 

originaltext och översättningar.  

De helsvenska nollanaforerna har delats in i 5 olika kategorier. Den första kategorin är 

de fall där den svenska meningen motsvaras av gerondif i franska (se förklaring ovan). Under 

den första genomgången av nollanaforerna samt under ministudien syntes den formen vara 

vanlig. Det var därför relevant att ha den som en egen kategori.  

Den andra kategorin är fall när subjektet som har fallit bort i den svenska meningen 

finns kvar i den franska. I den här kategorin har vi meningar som Färgen är för svag och Ø 

drar mot purpur, där den franska översättningen har behållit subjektet elle: La couleur est 

faiblarde, elle tire sur le pourpre.  

I vissa fall kan det vara så att nollanaforen försvinner på grund av översättningens 

struktur. Meningen fraseras om på ett sådant sätt att satsen där nollanaforen skulle ha funnits 

försvinner helt. Eller så kan det vara så att verbkonstruktionen som nollanaforen är knuten till 

inte existerar i franska så att meningen måste omformuleras. Ett exempel på detta är följande 

mening: Carlos vänder sig till fiskarna och Ø säger:. I den här meningen finns det två verb, 

men i den franska översättningen har det andra verbet av någon anledning försvunnit: Carlos 
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se retourne vers les poissons.(Carlos vänder sig mot fiskarna) så att det inte finns plats för ett 

subjekt och därför inte heller en nollanafor. Meningar av den här sorten - där själva positionen 

för subjektet eller nollanaforen har försvunnit - faller under samma kategori.  

Den fjärde kategorin lades till efter att kategoriseringen hade börjat, då den förekom 

tillräckligt ofta för att vara relevant som en egen kategori. Den består av de fall där det 

franska verbet står i infinitiv. Här finns det olika former som kommer diskuteras vidare i 

följande kapitel, men för att demonstrera har vi följande exempel: Je vais téléphoner à la 

maison pour vérifier (jag ska ringa hem för att bekräfta). Här har man använt pour (för att) 

vilket gör att verbet vérifier (bekräfta) kan stå i infinitiv och utesluter då möjligheten att sätta 

in ett subjekt.  

Den sista kategorin består av övriga konstruktioner.  

De helfranska nollanaforerna har delats in i 4 kategorier, vilka är samma som de 

svenska med undantag av kategorin gerondif som inte existerar i svenska och därför inte är en 

relevant kategori att ha med.  

 Alla kategorier kommer att diskuteras och exemplifieras mer genomgående i följande 

kapitel.  

5. Resultat 
I det här kapitlet kommer resultatet av undersökningens insamlade data att redovisas. Det är 

två saker som undersöks: källspråkets påverkan på målspråkets användning av nollanaforer 

(5.1) och mönster för nollanaforer som bara återfinns i ett av språken (5.2).  

 

5.1  Källspråkets påverkan på målspråkets användning av nollanaforer 

Som förklarats i kapitel 4 har de 800 nollanaforerna sammanställts i en tabell (se tabell 2). För 

att lättare kunna redovisa för källspråkets påverkan på målspråket har dock tabellen ställts upp 

efter vilka nollanaforer som har översatts och inte och vilka som har lagts till. Med den 

uppställningen ser resultatet ut så här:  

 

Tabell 1: Antal översatta nollanaforer 

Typ av nollanafor Kepler*  Rambach** 
Översatta  257 169 
Icke översatta 123 41 
Tillagda 20 190 
Totalt 400 400 

* Svensk originaltext, fransk översättning 
** Fransk originaltext, svensk översättning 
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Man kan se att över hälften av nollanaforerna i Kepler (svenskt original) är översatta medan 

motsvarande siffra i Rambach (franskt original) är två femtedelar. I Rambach är istället den 

största gruppen sådana nollanaforer som har lagts till när det inte funnits någon i 

originaltexten. Det är däremot väldigt få - bara 20 st - som har lagts till i Kepler. När det 

gäller de som inte har översatts från originaltexten är det betydligt fler i Kepler än i Rambach.  

  

5.2 Mönster hos icke översatta nollanaforer 

Efter den första genomgången av de 800 nollanaforerna (se 4.1) såg resultatet ut på detta sätt:  

Tabell 2: Antal nollanaforer 

 Kepler* Rambach** 
Svenska + Franska 257 169 
Helsvenska 123 190 
Helfranska 20 41 
Totalt 400 400 

* Svensk originaltext, fransk översättning 
** Fransk originaltext, svensk översättning 

 

För nästa steg i undersökningen är det de 123 + 190 helsvenska respektive 20 + 41 helfranska 

nollanaforer som är aktuella. Efter en djupare undersökning (se 4.2) av dessa totalt 374 

nollanaforer kan resultatet presenteras i denna tabell:  

 
Tabell 3: Alternativa former 

Översatt form Franska* Svenska** 
Utsatt subjekt 95 28 
Gerondif 90 - 
Omformulering 63 16 
Infinitiv 30 7 
Övriga 35 10 
Totalt 313 61 

*Vad de svenska nollanaforerna översätts till i franska.  
**Vad de franska nollanaforerna översätts till i svenska 
 

Här ser vi att den mest frekventa anledningen i båda språken till varför en nollanafor inte 

översätts är att subjektet är utsatt, tätt följt av de helsvenska nollanaforerna som är översatta 

med gerondif i franska. Om man inte räknar med gerondif-kategorin så är de fyra andra 

procentuellt sett lika stora i båda språken. De fem kategorierna kommer nu att diskuteras i tur 

och ordning. Alla exempel nedan är hämtade ur de två korpusarna, Rambach och Kepler, och 

det är bara de nollanaforer som är aktuella här (de helfranska och helsvenska) som har 

markerats. 
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5.2.1 Utsatt subjekt 

Det här är den vanligaste kategorin i båda språken. 95 av de 313 helsvenska nollanaforerna 

respektive 28 av 61 helfranska representeras av ett utsatt subjekt i motsatt språk. Vid närmare 

undersökning av dessa fall kan man skönja vissa mönster. Det är vissa former som 

återkommer.  

 

5.2.1.1  Franska översättningsmönster 

När det gäller de 95 helsvenska nollanaforerna i den här kategorin finns det fyra huvudsakliga 

former i den franska översättningen. Dessa kommer att exemplifieras nedan.  

Den första formen är att man använder det franska adverbet où, som betyder där på 

svenska, på följande sätt: 

 

(10) Joona följer honom fram till obduktionsbordet och Ø känner att en kall och 

illaluktande luft omger kvinnan. 

Joona le suit jusqu’à la table d’autopsie où il sent l’odeur putride et froide qui 

enveloppe la femme. 

 

I den svenska meningen i exempel (10) finns det en samordnande konjunktion som binder 

ihop de två verben följa och känna. Den agerande personen i händelsen följer och känner. I 

den franska meningen har man istället använt ett adverb för att beskriva vart händelsen för det 

andra verbet känner händer. Joona följer honom till onduktionsbordet där han känner[…]. 

Eftersom adverbet où är en bisatsinledare blir den andra satsen i meningen en bisats och då 

blir det inte aktuellt med en nollanafor eftersom subjektet måste stå med. Detta stämmer med 

vad Givón säger om hur det fungerar i engelska.  

Den andra formen är att göra en relativ bisats med que.  

 

(11) Händerna grep tag om sprayflaskan och Ø riktade dess munstycke mot blomman. 

Elles se saisirent alors de l’aérosol qu’elles orientèrent vers la fleur. 

 

En direktöversättning av den franska meningen i exempel (11) skulle lyda ungefär De grep då 

tag i sprayflaskan som de riktade mot blomman. Här har den andra satsen blivit en relativ 

bisats till objektet i den första satsen, l’aérosol (sprayflaskan). På samma sätt som vid où är 
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det här inte aktuellt med en nollanafor eftersom subjektet måste stå med när det sker ett skifte 

från huvudsats till bisats.  

Den tredje formen är att den svenska meningen har blivit uppdelad i två meningar.  

 

(12) De flesta ogillar att prata med frilansjournalister och Ø kräver att få veta vilken 

tidning de ska vara med i. 

La plupart des gens n’aiment pas parler aux pigistes. Ils veulent le nom d’un journal. 

 

I den franska översättningen i exempel (12) har de två satserna blivit till två meningar. Som vi 

har fastställt tidigare kan inte en nollanafor stå först i en mening, och det vore därför omöjligt 

att ha en nollanafor i den här konstruktionen. Enligt undersökningens material finns det inga 

tydliga mönster i när man väljer att dela upp i två meningar. Det kan eventuellt vara ett 

stilknep.  

Den sista formen är att subjektet endast har fallit bort i den svenska meningen fast 

meningsuppbyggnaden och verbkonstruktionen är densamma.  

 

(13) Han ville inte tjata, Ø ville inte verka feg och Ø kunde inte vänta. 

II ne voulait pas insister, il ne voulait pas avoir l’air d’un lâche et il ne pouvait pas 

attendre. 

 

Här har vi två nollanaforer i samma mening som i den franska meningen representeras av ett 

utsatt subjekt il. Meningsuppbyggnaden har inte förändrats på något sätt och de olika satserna 

har samma betydelse i båda språken. Det är bara så att subjekten har fallit bort i den svenska 

meningen men de står kvar i den franska.  

Dessa fyra former är de vanligaste franska översättningsmönstren för de helsvenska 

nollanaforerna. Det förekommer dock andra former som inte är lika frekventa, vissa som bara 

dyker upp en gång. Det kan till exempel vara användandet av andra bisatsinledare, t.e.x 

pourtant (emellertid), eller att subjektet tenderar att stå med efter puis (men). Men dessa 

former är så lågfrekventa att det inte går att utläsa något mönster.  

 

5.2.1.2 Svenska översättningsmönster 

För de 27 helfranska nollanaforerna inom den här kategorin finns det också fyra huvudformer 

i de svenska översättningarna. De första två är precis samma som i de franska. Att subjektet är 
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ditsatt trots samma meningsuppbyggnad och verbkonstruktion (14), och att den franska 

meningen är uppdelad i två i den svenska översättningen (15).  

 

(14) Elle observa ses lèvres qui bougeaient et d’où sortaient des volutes de vapeur vert 

pâle, et Ø fut jalouse de cette complicité où elle n’avait plus sa place.  

Hon såg hans läppar röra sig och forma ljusgröna rökringar, och hon blev avundsjuk 

på deras samhörighet som hon inte längre fick dela. 

(15) Ces revenants se déplacent dans un cadavre rigide, par bonds, et Ø cherchent à se 

venger des humains. 

Dessa gengångare förflyttar sig ryckigt i likstela kroppar. De är ute efter att hämnas 

på människorna. 

 

Den tredje formen är också snarlik en av de franska formerna. Det är användandet av 

adverbet när. Det fungerar på samma sätt som det franska adverbet où (se ovan), förutom att 

det är tiden som anges, inte platsen.  

 

(16) Joona cache un sourire dans sa main et Ø se lève.  

Joona döljer leendet med handen när han reser sig upp. 

 

I den franska meningen är det två händelser som sker i en succesiv ordning, men i den 

svenska meningen ger förekomsten av när en viss känsla av simultanitet. Som tidigare nämnts 

finns det inte plats för en nollanafor när man använder bisatsinledare som när.  

Den sista formen av de svenska översättningsmönstren för utsatta subjekt är att man har 

använt adverbet innan. Det fungerar på samma sätt som när förutom att det anger att den ena 

händelsen sker före den andra, medan när snarare anger att de två händelserna sker simultant.  

 

(17) Hon tog sitt block och gjorde en snabb anteckning innan hon satte igång videon 

igen. 

La journaliste attrapa son calepin, nota rapidement, Ø relança la lecture. 

 

Här är det återigen en bisatsinledare som gör att subjektet måste stå med.  

Av de fyra formerna verkar de två med adverben innan och när vara vanligast.  
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5.2.2 Gerondif 

Den här kategorin finns bara i de franska översättningarna av de helsvenska nollanaforerna. 

Det är 90 st av 313 helsvenska som har den här översättningen. Formen för gerondif beskrivs i 

2.3.3 ovan.  

Vid en första anblick ser alla fall med gerondif likadana ut. Men vid en närmare titt 

finns det vissa intressanta mönster för när gerondif används. Det visade sig vid en djupare 

undersökning av de 90 fallen att det finns tre huvudsakliga aspekter som triggar gerondif. De 

ska nu gås igenom och exemplifieras.  

Den första av dessa är vad som i den här uppsatsen kommer att kallas dit-kategorin. Det 

innefattar de fall när gerondif följer på någon slags verbal handling, ofta någon replik eller 

liknande. Detta kommer att förklaras med hjälp av några exempel.  

 

(18) Vänta, snälla, säger Simone och Ø försöker låta lugn. 

— Attendez, s’il vous plaît, dit Simone en essayant de garder son calme. 

 

I exempel (18) är det verbet dire (säga) som triggar gerondif. Det är alltså verb som uttrycker 

en verbal handling som gör att det andra verbet i meningen står i gerondif. Dire (här i 

tempuset passé simple: dit) är det vanligaste verbet, därav namnet för denna kategori. Några 

fler exempel på verb inom den här kategorin:  

Répondre (svara): 

 

(19) - En polis... en poliskommissarie, jag hörde inte vad han hette, svarar Erik och Ø 

förklarar sedan att han måste åka till Karolinska sjukhuset. 

— Un policier.., un inspecteur, je n’ai pas retenu son nom, répond Erik en 

expliquant qu’il doit se rendre à l’hôpital Karolinska. 

 

Crire (skrika): 

 

(20) … vänder sig om utanför dörren, skriker något och Ø tar sig i skrevet.  

… se retourne devant la porte et crie quelque chose en se serrant l’entrejambe. 

 

Préciser (specificera): 
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(21) Men han äter inte fläskkött, tillade Lancelot och Ø böjde fram sin jättelika kropp 

för att kindpussa Elsa. 

– Mais il ne mange pas de porc, précisa Lancelot en penchant son corps de Celte 

géant pour embrasser Elsa 

 

Soupire (sucka): 

 

(22) – Jag förstår det, suckar han och Ø reser sig från bordet. 

– Je le vois bien, soupire-t-il en se levant. 

 

Den andra formen som triggar gerondif är när, i motsats till dit-kategorin, det är själva 

kommunikationsverbet som står i gerondif. I dessa fall kommer handlingen först, och sedan 

verbet för den verbala handlingen. I dit-kategorin är det alltså den verbala handlingen som 

kommer först och sedan någon annan handling som hamnar i gerondif, medan det i de här 

fallen är tvärtom.  

 

(23) Hon klev hastigt över korgarna, Ø mumlade ett lågmält duibuqi och fortsatte.  

Elle enjamba prestement les obstacles, en murmurant un « duibuqi » et continua. 

 

Här ser man att den icke-verbala handlingen enjamber (kliva över) kommer före den verbala 

handlingen murmurer (mumla), och då är det kommunikationsverbet som står i gerondif. Den 

här formen är inte lika vanlig som dit-kategorin men den är tillräckligt vanlig för att man ska 

kunna skönja ett mönster. Man kan även säga att när det gäller verb som uttrycker verbala 

handlingar (och även vissa verb som uttrycker tanke: Penser), är det enligt undersökningens 

material väldigt vanligt att endera av verben hamna i gerondif.  

Den tredje faktorn som triggar gerondif är verb som uttrycker någon form av fysisk 

förflyttning. I exempel (24) är det verbet courir (springa).  

 

(24)  Och på mina bilder ser man att en kvinna kommer in före angriparna och Ø 

springer tvärsöver salen mot trappan. 

Et les photos que j’ai prises montrent que leur entrée est précédée de celle d’une 

femme qui fend la foule en courant vers l’escalier. 
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När det gäller dessa fall så är det själva rörelseverbet som står i gerondif. Det här verkar vara 

den vanligaste formen av de 90 fallen där gerondif används istället för nollanafor. Det är 

också en stor verbgrupp som tillhör den här kategorin. Några av de rörelseverb som finns i 

materialet är: Se lever (resa sig), bondisser (skutta), s’engouffrer (rusa in), descander (gå ner), 

emporter (föra med sig), ramper (krypa/åla), ballotter (kasta hit och dit), s’échapper 

(rymma/smita), longer (lång längs med), courer (springa), jeter (kasta), reprenant 

(couloir)(eg. ta tillbaka, men här ”gå tillbaka genom korridoren”), dévaler (springa nedför). 

Dessa mönster kunde efteråt bekräftas i Eriksson (1997).  

 

5.2.3 Infinitiv 

Som tidigare nämnts så kan inte nollanaforer vara kopplade till infinitiver eftersom 

subjektplatsen försvinner när ett verb står i infinitiv. I det här avsnittet kommer det 

presenteras vilka olika typer av infinitiver som står i stället för nollanaforerna i materialet.  

 

5.2.3.1 Franska översättningsmönster  

I franska finns det många olika sätt att använda infinitiver (Wall m.fl. 2011, Bonniers Franska 

Grammatik, hädanefter kallad BFG). Vid genomgången av de 30 fall där helsvenska 

nollanaforer har översatts med någon form av infinitiv visade det sig att det i materialet fanns 

tre huvudformer.  

Den första är att använda avant de som betyder före på svenska. Avant de följs alltid av 

infinitiv i franska.  

 

(25) Jag gör det på mitt sätt, säger Joona med lugn röst och Ø avslutar sedan samtalet. 

— Je fais ça à ma façon, dit Joona d’une voix calme avant de raccrocher. 

 

Den franska formen avant de raccrocher i exempel (25) skulle ordagrant översättas till före 

att lägga på. Den formen är helt omöjlig i svenska, men är helt naturlig i franska. I svenska 

måste man istället säga innan han lade på eller använda konjunktion + subjekt. Det är den 

senare formen som används i exempel (25), och subjektet har blivit en nollanafor. I franska 

skulle man kunna säga et puis il raccroche (och sedan lägger han på). Så i franska har man 

möjlighet att använda båda formerna, medan man i svenska bara kan använda en.  

Den andra formen är att använda pour som betyder för att på svenska.  

 

(26) Sedan åkte han ut till huset och Ø dödade resten.  
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Ensuite il est allé à la maison pour tuer les autres. 

 

I den franska meningen i exempel (26) antyder pour tuer att huvudpersonen åkte till huset för 

att döda resten. Det uttrycker orsak, inte bara ett succesivt händelseförlopp.  

Den sista formen utgörs av en grupp verb som följs av infinitiv på grund av att 

verbkonstruktionen är sådan. Det rör sig som vissa rörelseverb, känsloverb och 

förnimmelseverb, samt ett antal vanliga verb (BFG 2011).  

 

(27) När som helst skulle de komma och Ø kräva att få bilderna 

Ils n’allaient pas tarder à venir réclamer les clichés. 

 

Venir (komma) i exempel (27) är ett sådant verb som gör att det andra verbet måste stå i 

infinitiv. Venir reclamer måste i svenska uttryckas komma och kräva där det finns ett 

underliggande skulle: de skulle komma och de skulle kräva. Men i franska gör verbformen att 

det varken behövs konjunktion eller subjekt. Andra fall av sådan verbkonstruktioner från de 

28 fallen är (det första verbet är det som triggar infinitiv): Se contenter de baisser (nöja sig 

med att sänka), laisser survoler (låta flyga), venir voir (komma för att träffa), rentrer se 

coucher/dormir (gå hem och lägga sig/sova), aller remettre (gå och sätta tillbaka) voir qn 

ouvrir (se någon öppna).  

 

5.2.3.2 Svenska översättningsmönster 

De helfranska nollanaforerna som har översatts med infinitiv i svenska är bara sju stycken. 

Trots att de är så få går det ändå att skönja ett mönster, då alla sju har en av två former, för att 

och utan att. 

Den första formen för att är identisk med den franska formen pour (se ovan). Den 

triggar alltid infinitiv i formen göra x för att göra y, som i exempel (28) nedan.  

 

(28) Elle avisa le jeune couple attablé et se dirigea vers eux, Ø se présenta:  
Men först tog hon sikte på det unga brudparet där de satt vid sitt bord och gick ned 
för att presentera sig:  

 
I den franska meningen finns det ingen konjunktion som binder samman verben se diriger (gå 
mot) och se présenter (presentera sig), medan för att i den svenska meningen skapar en 
koppling mellan de två handlingarna. Den ena (gåendet) händer som en förutsättning för det 
andra (presenterandet).  

Den andra formen utan att triggar infinitiv i formen göra x utan att göra y.  
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(29) Elle ne lui sourit pas et Ø se détourna. 

Utan att le vände hon sig bort igen. 

 

Den franska meningen direktöversätts till ”Hon log inte och vände sig bort”, vilket inte 

antyder någon direkt koppling mellan de två händelserna. Men utan att i den svenska 

meningen beskriver hur den ena handlingen går till och ger på så sätt en koppling mellan de 

två verben.  

 

5.2.4 Omformulering 

Den här kategorin samlar de fall där en omformulering av meningen har gjort att subjektet 

fallit bort. Vid genomgången av nollanaforerna i den här kategorin (64 helsvenska och 16 

helfranska) visade det sig att det inte finns några mönster. Det verkar vara unika fall där själva 

översättningen gör att en nollanafor är helfransk eller helsvensk. Nedan följer några exempel 

som är slumpmässigt tagna ut denna kategori, för att visa hur det kan se ut.  

 

(30) Diane lutade pannan mot skyltfönstret till en livsmedelsaffär och Ø blundade. 

Diane posa son front contre la vitrine d’une épicerie, les yeux fermés. 

 

I exempel (30) har verbet blunda bytts ut med en beskrivning bestående av ett substantiv med 

bestämning. Les yeux fermés betyder ungefär med slutna ögon. Subjektet har fallit bort 

eftersom verbet har fallit bort.  

 

(31) Carlos vänder sig till fiskarna och Ø säger: 

Carlos se retourne vers les poissons. 

 

I exempel (31) har meningsuppbyggnaden inte ändrats, men den andra satsen Ø säger har 

fallit bort i den franska meningen, och har blivit bara Carlos vänder sig till fiskarna.  

 

(32) Du går ut igen och Ø får syn på en soptunna på trottoaren:  

Tu ressors, il y a une poubelle sur le trottoir: 

 

Den franska meningen i det här exemplet översätts: “Du går ut igen, det finns en soptunna på 

trottoaren”. Förnimmelsen få syn på har försvunnit och det faktum att det finns en soptunna 
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på trottoaren blir bara ett konstaterande. Det blir underförstått i den franska meningen att 

subjektet tu (du) ser att soptunnan står där, det är bara inte uttryckt. Med den här 

konstaterande konstruktionen behövs inte subjektet och det faller bort.  

 

(33) Folk ropade och Ø skrek […] 

Des exclamations […] 

 

I det här exemplet har de två satserna folk ropade, Ø skrek, blivit till ett substantiv: des 

exclamations (utrop). Så istället för att använda en aktiv sats så har ett substantiv använts.  

 

(34) Puis elle bascula sur le côté et Ø sentit le fer crever l’air tout près de son aisselle. 

Nästa gång tippade hon överkroppen åt sidan, så att järnkulan ven under hennes 

armhåla.  

 

Den svenska meningen i exempel (34) har, likt den franska meningen i exempel (32), tappat 

ett förnimmelseverb. Sentit betyder kände på svenska och det har fallit bort i den svenska 

meningen: och kände järnkulan […] har blivit så att järnkulan […] 

Dessa är bara några exempel på hur fallen i den här kategorin ser ut. Eftersom de verkar 

vara unika fall kommer inte fler exempel att ges.  

 

5.2.5 Övriga fall 

Utöver de fyra kategorier som har gåtts igenom ovan finns det en rad andra former som inte är 

tillräckligt frekventa för att anses tillhöra en egen kategori. Det finns dock några som är värda 

att nämnas, former som förekommer mer än tre gånger och därför inte kan anses vara unika 

fall. De kommer att gås igenom nedan.  

 

5.2.5.1 Franska översättningsmönster 

För de helsvenska nollanaforerna finns det fem former som förekommer mer än tre gånger.  

Den första av dessa är att den andra satsen i en mening blir till en relativ bisats med det 

relativa pronomenet qui. Qui betyder vem men används ofta på samma sätt som det svenska 

relativa pronomenet som.   

 

(35) Ska vi börja med videofilmen? föreslog Elsa och Ø kopplade in den andra videon. 

— On commence par la cassette? proposa Elsa qui branchait le deuxième magnéto. 
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Det franska qui i exempel (35) gör att den andra satsen branchait le deuxième magnéto 

(kopplade in den andra videon) blir till en relativ bisats till subjektet Elsa.  

Den andra formen är när de franska meningarna innehåller satsförkortningar. Enligt 

BFG används satsförkortningar oftare i formell franska än i formell svenska. Detta verkar 

stämma då de helsvenska nollanaforerna i den här undersökningen ibland översätts med 

satsförkortningar, men inga av de helfranska gör det.  

 

(36) Diane stod kvar i skuggorna och Ø funderade. 

Debout dans l’ombre chaude de l’été, Diane ruminait.  

 

Satsförkortningen i exempel (36) är adverbet debout som på svenska betyder stående. Så 

direktöversättningen på den franska meningen är ungefär: ”Stående i den varma 

sommarskuggan, funderade Diane.” Satsförkortningar gör att subjektet i satsen försvinner, 

vilket gör att det i den svenska meningen finns två subjektspositioner, medan det i den franska 

bara finns en. Och som tidigare nämnts, innebär en förlorad subjektsposition att även 

möjlighet för nollanafor försvinner.  

Den tredje formen är det franska adverbet en. Det finns inte någon direkt motsvarighet i 

svenska, men i den här användningen anger det någon kvalité eller egenskap hos någonting.  

 

(37) Det nedersta bladet var strutformigt och Ø mynnade ut i ett silkeslent gap med 

plastigt utseende. 

Le pétale du bas, en forme de cornet, ouvrait une bouche soyeuse à l’aspect 

plastique. 

 

Här är det egenskapen hos subjektet le pétale (bladet) som uttrycks, närmare bestämt formen. 

Den svenska meningen utrycker bladets form med en sats, bladet var strutformigt, men 

användandet av en gör att en hel sats inte är nödvändig i den franska meningen. En forme de 

cornet skulle kanske bäst uttryckas på svenska som i form av en strut, och det blir i den 

franska meningen bara ett verb, en subjektsposition och ingen nollanafor.  

Den fjärde formen är att två verb i svenska kan uttryckas med ett verb i franska, att det 

franska verbet innefattar betydelsen för båda de svenska verben. Detta kan vi se i exempel 

(38).  
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(38) Byrån skakade och Ø hoppade när den träffades av en ny salva och Diane kröp ihop 

Sous les tirs la commode se mit à sursauter, Diane se recroquevilla.  

 

Det franska verbet sursauter har betydelsen hoppa och skutta. Båda de svenska verbens 

betydelser finns således representerade i det franska verbet. Det finns därför inget behov av att 

ha två verb, vilket också innebär att subjektspositionen försvinner.  

Den sista av dessa former är att det sker en nominalisering i den franska meningen.  

 

(39) Om man tillför en modifierad gen är den i minoritet i förhållande till de andra och 

Ø har bara begränsad påverkan på helheten 

Si on introduit un gène modifié, il est minoritaire par rapport aux trois autres, son 

impact n’est que partiel. 

 

I exempel (39) har satsen Ø har bara begränsad påverkan på helheten nominaliserats till son 

impact n’est que partiel (dess påverkan är bara delvis), där son impact betyder dess påverkan. 

Vid nominalisering försvinner subjektet, och följaktligen även nollanaforen.  

 

5.2.5.2 Svenska översättningsmönster 

Av de tio helfranska nollanaforer som inte passade i de fyra huvudkategorierna finns det bara 

en variant som förekommer mer än tre gånger (6 av 10). Det är precis som i de franska 

översättningsmönstren att två franska verb kan uttryckas med ett svenskt verb/uttryck.  

 

(40) L’échelle s’éloigne et Ø disparaît. 

Luckan försvinner utom synhåll. 

 

De franska verben s’éloigner (avlägna sig) och diparaître (försvinna) uttrycks här med det 

svenska uttrycket försvinna utom synhåll.  

6. Diskussion 
6.1 Frågeställning 1 

Frågeställning: Påverkar källspråkets användning av nollanaforer målspråkets användning i en 

översättning? 
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Utgångspunkten för den här frågeställningen är ministudiens resultat, att det är vanligare 

med nollanaforer i svenska än vad det är i franska. Målet var att undersöka om användningen i 

målspråket ökar ifall det är vanligare med nollanaforer i källspråket, och tvärtom.  

Utifrån tabell 2 verkar det som att källspråkets påverkan inte är så stor. I båda 

korpusarna är det betydligt högre antal nollanaforer som bara har representation i den svenska 

texten än den franska. I Kepler, där originaltexten är svensk, är det 124 av de ursprungliga 

svenska nollanaforerna som inte har översatts, vilket är tre gånger så mycket som de 40 

ursprungliga franska som inte har översatts i Rambach, där originaltexten är på franska. Den 

franska översättningen har alltså tre gånger oftare än den svenska översättningen inte översatt 

nollanaforen utan använt sig av en annan konstruktion.  

En sak som är intressant att kolla på här är hur många nollanaforer som har lagts till i 

översättningen när det inte finns någon i originaltexten. I Rambach har det lagts till 191 

svenska nollanaforer i översättningen. Det är nästan hälften av alla nollanaforer från den 

korpusen som är helsvenska. Det är att jämföra med Kepler där det bara är 19 st som har lagts 

till i översättningen, som inte finns i originaltexten. Det är alltså betydligt vanligare att 

använda sig av nollanaforer i den svenska översättningen även fast det inte används i den 

franska originaltexten än vad det är tvärtom.  

Om källspråket påverkar målspråket skulle den största delen av nollanaforerna vara de 

som har översatt rakt av, och det skulle finnas få nollanaforer som inte har översatts eller som 

har blivit tillagda. Så verkar det alltså inte vara. I Rambach är t.o.m. den största gruppen de 

som har blivit tillagda. Resultatet av undersökningen tyder således på att det inte finns någon 

stor påverkan i användning av nollanaforer i översättningar. Det verkar vara betydligt 

vanligare att använda nollanaforer i svenska och där det inte finns i den franska originaltexten 

läggs det till i den svenska översättningen.  

 

6.2 Frågeställning 2 

Frågeställning: Finns det några mönster för de nollanaforer som inte översätts och de som 

läggs till i översättningen? 

Det man kan utläsa från resultatet är att det verkar finnas tydliga mönster för 

översättningen av de helsvenska och de helfranska nollanaforerna. För de helsvenska 

nollanaforerna kan man se en klar storleksordning för de fem kategorierna, där utsatt subjekt 

och gerondif är klart störst. Även inom varje kategori finns det vissa former som återkommer 

och är frekventa i resultatet. De helfranska nollanaforerna är så få, så man kan inte riktigt dra 
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några slutsatser men resultatet tyder på att ordningen för kategorierna ser likadan ut som i 

svenska. Förutom att kategorin gerondif försvinner.  

Det är utsatt subjekt som är störst i båda språken, och även inom kategorin finns det 

likheter i de båda språken. Det är vanligt i båda språken att subjektet har fallit bort p.g.a. att 

en mening har blivit två, samt att subjektet är borttaget fast meningsuppbyggnaden är 

densamma. Sedan finns de två språkspecifika variationer som är vanliga inom respektive 

språk.  

För de meningar som är översatt med verb i infinitiv verkar det också finnas vissa former 

som är vanligare än andra. För de helsvenska nollanaforerna finns det flera former som 

används, och för båda språken är det vanligt att använda pour/för att. Här skall dock sägas att 

de franska nollanaforerna i den här kategorin bara är sju stycken, så det går knappast att dra 

några slutsatser utifrån det materialet.  

En viktig kategori är gerondif. Det är en tydlig språklig skillnad då verbformen inte finns i 

svenska men verkar vara rätt vanlig i franska. För de helsvenska nollanaforerna är gerondif 

den näst största kategorin, och resultatet tyder på att det är en vanlig anledning till varför 

nollanaforer är vanligare i svenska är i franska. För att dra några slutsatser om det bör dock ett 

större material undersökas. En intressant faktor gällande gerondif är att det verkar finnas 

mönster för när gerondif används. Resultatet för undersökningen tyder på att det finns vissa 

orsaker som triggar verbet kopplat till nollanaforen att uttryckas med gerondif.  

Den enda av kategorierna där det inte gick att utläsa några mönster var 

omformuleringskategorin. Dessa fall är för olika för att kunna uttyda några mönster, och man 

skulle kunna ifrågasätta om det är relevant att dessa nollanaforer finns med i undersökningen 

överhuvudtaget. Eftersom det är stilistiska orsaker som gör att nollanaforerna faller bort, inte 

grammatiska, kan man fundera på om de specifika författarna/översättarna påverkar resultatet 

för den här kategorin. Det som är intressant här är ju att se mönster för de nollanaforer där 

meningsstrukturen är ungefär samma i de båda språken, snarare än de nollanaforer som 

försvunnit på grund av översättares stilgrepp.  

 

6.3 Hur mycket kan sägas? 

Kan man då dra några slutsatser utifrån undersökningens resultat?  

När det gäller källspråkets påverkan på målspråket så kan man diskutera om materialet 

är för litet. Om undersökningen hade haft större tids- och resursutrymme hade det varit 

lämpligt att ha fler verk av fler författare och översättare. Det kan hända att det är dessa 

specifika författares och översättares stil som påverkar resultatet. Men med fler författare och 
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översättare skulle man kunna dra fler slutsatser om hur det ser ut generellt, inte bara hur det 

ser ut i det material som har undersökts här. Utöver det skulle det kunna vara lämpligt med 

olika genrer och tidsepoker. Korpusarna som har använts tillhör samma skönlitterära genre 

och är från samma tidsepok, vilket skulle kunna påverka resultatet.  

När det gäller översättningsmönster för de nollanaforer som bara har representation i ett 

av språken gäller samma sak. Det är framförallt för de helfranska nollanaforerna som 

materialet är för litet. Det är bara 61 av nollanaforerna som är helfranska, vilket gör varje 

kategori väldigt liten. Den största kategorin utsatt subjekt har bara 28 fall, vilket är väldigt 

lite. För att kunna dra någon slutsats krävs nog ett större material, även om man kan skönja 

mönster bland de fall som faktiskt har undersökts.  

Dessutom kan sägas att det i vissa fall varit svårt att veta om en nollanafor ska tillhöra 

en kategori eller en annan. Det var framförallt svårt att skilja på vissa fall som från en början 

tycktes passa in både i omformulering och övriga fall. Den svårigheten kan i sin tur leda till 

att resultatet påverkas.  

7. Sammanfattning 
Syftet med den här undersökningen var att undersöka nollanaforer i franska och svenska. Det 

är två aspekter som har undersökts. Den första är om målspråket påverkas av källspråket i 

användningen av nollanaforer, den andra är att se om det finns några översättningsmönster för 

de nollanaforer som bara har representation i ett av språket i översättningar.  

Det undersökningen kommit fram till är att källspråket inte verkar påverka målspråket i 

så stor utsträckning i översättningar. Det är vanligare med nollanaforer i svenska för att man i 

franska har verbformer och konstruktioner som inte finns i svenska. Det verkar vara så 

mycket vanligare att man i den svenska översättningen i stor utsträckning har lagt till 

nollanaforer där det inte finns i den franska originaltexten.  

Undersökningen har också kommit fram till att man kan skönja vissa mönster för hur de 

helsvenska och helfranska nollanaforerna översätts, även om materialet är för litet för att dra 

några generella slutsatser.  

Om man ser undersökningen som en grund för vidare forskning finns det några saker 

som vore intressanta att undersöka vidare. Dels skulle man kunna kolla närmare på om det 

finns mönster i när franska respektive svenska behåller subjektet medan det i det andra 

språket faller bort, trots att meningsuppbyggnaden inte ändras. Är det i vissa situationer, eller 

vid vissa verb som det sker för respektive språk? Det skulle även vara intressant att undersöka 

relationen nollanafor/gerondif närmare. Stämmer de mönster man kan skönja i den här 
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undersökningen om man använder ett annat/större material? En annan möjlig sak att 

undersöka är om de tendenser som kan skönjas i undersökningen i stort stämmer om man 

använder ett annat/större material. Det finns många vägar att gå för vidare forskning.  
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