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ABSTRACT 

Hansson, G. (ed) . Litteratur som kommunikation: Förståelser, 

tolkningar, värderingar. 

Literature as cornmunication: Understandings, interpretations, 

evaluations. Departrnent of Cornmunication Studies, Un i versity of 

Linköping, SIC 7. 

This report contains six papers presented at a conf erence on 

"Literature as cornmunication", arranged by the Department of 

Cornmunication Studies at the University of Linköping in April 

1983. Comrnon to the papers is that they all deal with problems 

of the reception of literature and present theoretical o r empi

rical evidence for what goes on when works of literature are 

understood , interpreted and evaluated. A unifying perspective 

is that literary texts are given meaning, significance and value 

through individual reading processes. 

Two of the papers discuss theoretical issues: one, what consti

tutes processes of understanding and interpretat ion and how 

these processes are related; the other, how a new concept of 

"literary text" can be established on empirical evidence from 

response research. The remaining four papers present different 

aspects of empirical research: on theatrical performances of 

works by the Kenyan authorNgugi wa Thiong'o, on criteria of 

evaluation as used by different groups of readers, on the under

standing of metaphors among three groups of young readers, and 

on the frames of refe rence used by critics in their reviews of 

literature. 

Linköping, 198 3 

Copyright Department of Cornmunication Studies 
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FÖRORD 

- Om litteratur som kommunikation 

Om vi vill skriva om litteratur på ett sådant sätt att en 

bildad läsekrets utan specialkunskaper uppfattar det som ut

härdlig prosa , tvingas vi ofta att säga saker om exempelvis 

en dikt, eller om orden i den, som är giltiga bara för diktens 

effekter på dem som läser den. Vi använder ett förkortat ut

tryckssätt, i vilket vi identifierar den uppfattade rytmen med 

de faktiska ljuden, ordens olika betydelser med orden på 

papperet och vår upplevelse av hela dikt en med en egenskap hos 

själva texten . Vi talar om diktens skönhet i stället för att 

gå in på detaljerade och spekulativa anal yser av dess effekter 

på oss. (Kanske litar vi på att våra mera i ntelligenta och 

kunniga läsare omskriver och utvecklar vårt förkortade uttrycks

sätt , men i realiteten är det f å som gör det .) Eftersom vi 

skriver på detta sätt , förstärks föråldrade tankemönster även 

hos oss själva , så att vi föreställer oss att diktens värde 

inte ligger i dess verkan på oss utan i dess struktur och upp

byggnad som en samling ord. 

Detta är en ståndpunkt som inte är alldel es ovanlig i dag , även 

om den formuleras litet olika och med större eller mindre 

skärpa . Den är lika motiverad i dag som den var för 20 eller 50 

år sedan. Så som den har formulerats här är den i själva verket 

mer än 50 år gammal: den härrör från I.A. Richards, en av 

portalfigurerna inom forskningen om litteratur som kommunikation. 

Han gav uttryck för den redan på 1920- talet, i inledningen till 

ett kapitel i Practical criticism (1929), i vilket han exempli

fierar och analyserar hur olika slag av förutfattade meningar 

kan snedvrida tolkningen av dikter . 

Det är sålunda inte mycket som har förändrats i det här avseen

det från 20-tal till 80-tal - de som nu skriver och talar om 

litteratur och andra estetiska objekt uttrycker sig i stort sett 
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på samma sätt som de gjorde då. 

Vad som i någon mån har förändrats är medvetenheten om vad det 

är man gör i en analys och om vad som döljer sig bakom det för 

kortade uttryckssättet. Den medvetenheten är säkert både klarare 

och mera spridd nu än då - ä ven om Richards skulle ha rätt när 

han skrev att den attityd till språket, som kommer till s ynes i 

det förkortade skrivsättet, länge hade varit föråldrad och över

given bland ''insiktsfulla" personer redan på 1920-talet. 

Richards tillade också, att om vi har denna föråldrade attityd 

till språket, utsätter vi oss genast för a lla möjliga slags 

misstag och oklarheter. På den punkten kan man möjligen ha 

olika uppfattningar, beroende på vilken del av det estetiska 

livet man tänker på. Man skulle exempelvis kunna hävda, att 

kritiker och uttolkare alltid har uttryckt sig på det förkortade 

sättet och att kommunikationen med läsare och lyssnare uppen

barl i gen har fungerat och fortsätter att fungera ganska väl. 

Den ene förstår vad den andre menar, och några svårartade miss

tag uppstår inte . Kanske kunde man också hävda, att ett med hän

syn till läsprocessen korrektare uttryckssätt skulle bli så om

ständligt och klumpigt att det skapar blockeringar i kommunika

tionen mel lan kritiker och läsare och därigenom motverkar sitt 

syfte. Sådant kan sägas och rentav göras troligt, även om ingen 

här i Sverige ännu har försökt utveckla ett sådant analysspråk. 

Till stöd för den uppfattning som Richards så pregnant formule

rade för många år sedan skulle man å andr a sidan kunna hävda , 

att diskussionerna inom hela den estetiska sektorn är genom

syrade av fundamentala oklarheter, som hindrar även " insikts

fulla" per soner från att se vad det egentligen är som diskuteras. 

Samtidigt skulle man då kunna hävda att dessa oklarheter leder 

både den teoretiska och den praktiskt inriktade debatten på av

vägar och hindrar framsteg och utveckling inom den estetiska 

sektorn. Det skulle också vara lätt att visa, att det dagligen 

och stundligen begås rena misstag: i skolans undervisning om 

litteratur och konst , i lärarutbil dningen, på tidningarnas kultur -
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sidor. i utredningar och direktiv till utredningar, osv. Några 

av dessa misstag kan kanske kallas oskyldiga, men visst inte 

alla. 

Oavsett hur förhållandena är - eller kan anses böra vara - i 

fråga om exempelvis undervi sning, kritik och politik i nom den 

estetiska sektorn, finns det ett område där misstag och oklar

heter om vad som är vad i estetisk kommunikation måste avlägsnas 

eller förebyggas. Den sektorn är forskningen, den teoretiska 

såväl som den empiriska. Alldeles särskilt gäller detta om den 

del av forskningen, som försöker klarlägga funktioner och pro

cesser i den estetiska komID~nikationen, dvs i relationen mellan 

författare/konstnär, verk och mottagare . Där får det förkortade 

uttryckssättet och de därmed förbundna tankemönstren ofta svå r 

hanterliga konsekvenser i teori bildningen, i planeringen av 

undersökningar och i bearbetningen och analysen av insamlat 

material. 

Gemensamt för de uppsatser, som publiceras i denna volym, är 

att de - o fta från vitt skilda utgångspunkter och med mycket 

olikartat material - fixerar ett mottagarperspektiv och belyser 

vad som sker när litterära texter förstås, tolkas och vär deras. 

I dessa framställningar är det naturligt för a tt inte säga nöd

vändigt att beskriva och analysera det som sker i kategorie r, 

som hänför sig till processer och effekter vid läsningen . 

Texternas mening, signifikans och värde komme r till stånd 

genom individuella läsprocesser , och det skulle lätt bli v ilse

l e dande eller ibland direkt felaktigt att redovisa resultaten 

med utnyttjande av tankemodellerna kring det "förkortade " ut

tryckssättet, som förutsätter att det är en autonom "text " som 

har meningen, signifikansen och värdet . 

Uppsatserna är bearbetade versioner av föreläsningar vid ett 

symposium om "Litteratur som kommunikation", som arrangerades 

vid Tema Kommunikation i Linköping den 1 3 april 1983. 

Cai Svensson presenterade dock inte sitt b idrag vid s ymposiet, 

eftersom h an då ännu inte hunnit påbörja den statistiska ana-
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lysen av undersökningsresultaten. 

Mats Furberg är professor i teoretisk filosof i vid Göteborqs 

universitet. Med sin bok Säga, förstå, tolka (1982) har han 

efter flera års tankemödor tydligare än någon annan genomlyst 

bl a stora delar av de förståelse- och tolkningsprocesser som 

ingår i all läsning av litteratur, oavsett om den som läser är 

specialist eller lekman. I sitt bidrag till symposiet har han 

tänkt vidare längs några linjer i den boken, samtidigt som han 

gör en snabbskiss över den senare utvecklingen inom hermeneutik

en. Han klargör b l a att med hans språkbruk behöver förståelse 

av en texts mening inte ha något att göra med förståelse av för

fattarens avsikter med sitt verk. Han illustrerar också, att 

tolkning av en text är en process, som förutsätter förståelse 

men är något annat och mer än förståelse. 

Ingrid Björkman disputerade 1979 i Uppsala på en avhandling om 

den norska författarinnan Nini Roll Anker. Hon har sedan arbetat 

med en undersökning om de teaterföreställningar, som den i sitt 

hemland kontroversielle kenyanske författaren Ngugi wa Thiong'o 

hann uppföra innan hans teater förstördes och föreställningarna 

förbjöds. Indirekt visar hennes bidrag, vilka svårigheter som 

empirisk kornrnunikationsforskning får räkna med att möta i kul 

turellt eller politiskt laddade situationer och hur mycket av 

gängse undersökningspraxis forskare kan tvingas göra avsteg från 

för att överhuvud taget komma i kontakt med de processer, genom 

vilka budskap når fram och signifikanser uppstår. Samtidigt 

visar bidraget bl a hur den yttre situationen kan få avgörande 

betydelse för vad som blir kommunicerat: dels genom att försvåra 

och till slut alldeles omöjliggöra själva kornrnunikationsprocessen , 

dels genom att förstärka eller rentav skapa innebörder som inte 

skulle ha fått samma genomslagskraft i en mi ndre laddad situation. 
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Arne Fredholm är doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs 

universitet och håller på att slutföra en avhandling om tre 

yrke s gruppers litterära värder ingskriterier. Han är också verk 

sam inom projektet "Läsning och värdering av populärfiktion" 

vid litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg. Med material 

från sitt avhandlingsarbete belyser han i ett par avseenden vad 

som sker , när förståelsen och tolkningsarbetet når det stadium, 

där värderande reaktioner kommer till uttryck i olika typer a v 

motiverande och resonerande argument. Sådana argument finner vi 

överallt där det talas, skrivs och undervisas om litteratur, men 

olika människor kommer mer eller mindre i kontakt med dem och 

lär sig mer eller mindre väl att använda dem i sitt eget umgänge 

med litteratur . Som Fredholm visar, använder människor med olika 

utbildning och läsvana delvis olika värderingsargument och 

ställer delvis olika krav på det de vil l läsa , men det tycks 

också finnas ett kvalitetsmedvetande som går tvärs över utbild

ningsgränserna. 

Cai Svensson är doktorand vid Tema Kommun ikation, där han har 

inlett ett avhandlingsarbete om hur förmågan att tolka och fö rstå 

litterära texter utveckl as under skolåren . Arbetet kommer i 

första hand att koncentreras till förståelsen av metaforer och 

symboler, ett område som både teoretiskt och empiriskt är av 

speciellt tvärvetenskapligt intresse. I hans bidrag, som presen

terar resultat från en förundersökning, blir såväl metafor- som 

symbolfunktioner belysta. Hans resultat visar bl a att det vid 

l äsning av skönlitteratur inte är bara en metafors bildled som 

tolkas om utan även dess sakled, och att detta senare kan leda 

till en symboltolkning. Ett viktigt resultat är att denna tolk

ningsförmåga finns redan hos 11-åringar. Deras fö r måga på denna 

punkt skiljer sig obetydligt från 14-åringarnas , medan den visar 

sig vara betydligt mer utvecklad hos 18-åringarna. 

Karl Erik Rosengren har tidigare verkat som litteraturforskare 

och sociolog och är nu professor i massmedieforskning vid Göte-



6 

borgs universitet . I sin doktorsavhandling Sociological aspects 

of the literary system (1968) undersökte han litteraturkritik

ers "referensramar" genom att studera vilka andra författare än 

den recenserade som kritiker nämnde när de skrev om litteratur. 

Det arbetet har han sedan fortsatt inom projektet "Kulturindika

torer " , från vilket han utnyttjade en del data för sitt bidrag 

till symposiet. Bl a kan han där visa hur svenska kritikers 

litterära referensramar förändras under en längre tidsperiod, 

hur förändringarna tidsmässigt är relaterade till epoker och 

skolbildningar inom litteraturen och hur förändringsprocesserna 

tycks närma sig regelmässiga för l opp. 

Gunnar Hansson är extra professor i litteraturvetenskap vid 

Göteborgs universit et och nu tf professor vid Tema Kommunikation. 

Han har publicerat flera skrifter om hur l i tteratur blir l äst, 

förstådd och värderad bland olika grupper av människor . I sitt 

bidrag försöker han utnyttja några olika typer av empiriska 

undersökningar för att genom " teoretiskt efterarbete" ringa in 

ett nytt textbegr epp . Det är ett textbegrepp som utgår från de 

faktiska kommun i kationsprocesser, som ständigt pågår och kan 

studeras på olika håll i kulturmiljön. Förhoppningsvis kan ett 

sådant textbegrepp undvika att dra med sig de oklarheter eller 

misstag , som redan I .A. Richards pekade på beträffande littera

turkr i tikens och litteraturvetenskapens gängse textbegrepp -

även om det i praxis givet vis kan visa s i g medföra he l t andra 

typer av svårigheter. 

Linköping i oktober 1983 

Gunnar Hansson 

Tema Kommunikation 
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Mats Furberg 

OM HERMENEUTIK, MENING OCH TOLKNING 

Den här figuren förekommer i Christian Morgensterns Galgen

lieder (1906). Han har döpt den till "Fisches Nachtgesang". 

Vad betyder den? Vad ä r det att förstå den? Är att förstå den 

detsamma som att tolka den? 

Sådana frågor kallas ibland hermeneutiska . Den beteckningen är 

inte glasklar. I Aristoteles' Peri hermeneias, den skrift som 

mest är känd under den oegentliga latinska titeln De inter

pretatione (alltså Om tolkning), är 'hermeneutik' helt enkelt 

läran om språkliga teckens mening och funktion, dvs det som vi 

idag kallar semantik. I den "moderna" hermeneutikens barndom, 

dvs 1600- och 1700- talen, åsätts termen med förkärlek frågor 

om hur med vördnad betraktade texter ska tillämpas på var

dagens problem: hermeneutik är läran om hur bibeln ska läsas 

för att säga något om hur du , läsaren, ska leva d itt liv; och 

det är läran om hur lagbokens bestämmelser ska bringas till 

tillämpning på det mål som är före. Den viktigaste frågan ä r 

m a o varken vad författaren avsåg eller v ilken mening texten 

har, tagen för sig; den är i stället hur texten ska tillämpas 

på en nu aktuell situation. 

SIC 7 (1983) s 9-18 
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Med romantiken kommer en historisk dimension in. Friedrich 

Schleiermacher (1768-1834), den store teologen och religions

filosofen, riktar i de skrifter som har ordet "Hermeneutik'' i 

titeln uppmärksamhet åt två håll. Han påpekar å ena sidan att 

t ex den nytestamentliga texten har korrumperats genom vårds

lösa avskrifter, missförstånd av historiska betydelseföränd

ringar osv, så att en hermeneutisk uppgift är att rekonstruera 

urtexten, med författartidens syntax, semantik osv (den filo

log iska uppgiften) . Och han hävdar å andra sidan att hermeneu

tikern då han har rekonstruerat urtexten inte b lott måste läsa 

den med f örf attartidens språkvanor utan också med kännedom om 

den tidens liv, författarens situation osv : det gällde kort 

sagt att gissa sig till hur författaren hade tänkt sig att den 

skulle läsas (den divinatoriska uppgiften) . 

Hos Schleiermacher finns m a o en modell för förhållandet 

mellan författare, text och läsare : författaren har vissa av

sikter o d ; dessa uttrycker han i texten; och läsarens uppgift 

är att från texten återvinna författaravsikten. Att förstå är 

alltså att vända om den procedur som leder författaren från 

konception till nedskrift. Förståelse blir därmed för det 

första en process och för det andra inriktad på författaren och 

dennes avsikter. Det är en smula oegentligt att tillämpa doktrinen 

på "Fisches Nachtgesang" av två skäl : någon rekonstruktion av en 

urtext behövs (troligen) inte; och "diktens" material, frånsett 

titeln, är inte av klart språklig karaktär. Men mycket grovt 

sagt skulle en schleiermachersk förståelse bestå i att fånga 

Morgensterns avsikter. 

Schleiermacher är emellertid inte nöjd med blott och bart åter 

skapandet. Det är, menar han, ofta så att läsarna förstår för

fattaren bättre än denne har förstått sig själv: de kan röja 

undan förvirringar, se helheten där författaren har varit mer 

närsynt osv. Denna klarläggande verksamhet är tolkande. Såväl 

förståelse som tolkning hör för Schleiermacher oupplösligt till 

hermeneutiken som alltså cirklar kring författaren och dennes 

avsikter. 



11 

Hermeneutikens nästa stora namn, Wi l helm Dilthey (1833-1911), 

är i sitt tidiga författarskap fångad av samma ide om att her

meneutik är en form av inträngande i författarens själsliv . Så 

småningom vrids hans intresse något: det viktiga är inte det 

biografiska utan det sociologiska. Att förstå en text är mindr e 

att begripa vad författaren avsåg än att begripa vad man gemen

ligen avsåg på den tiden när man uttryckte sig på det sättet; 

och vad vi gör när vi tolkar en text är att vi klargör vad 

folk på den tiden borde ha menat med orden ifråga om de hade 

uttryckt sig klarare, fullständigare osv . 

Intresset förskjuts alltså från upphovsman till verk och till 

hur verket bör ha uppfattats i tillkomstsituationen . Att förstå 

"Fisches Nachtgesang" är inte längre nödvändigtvis att förstå 

Morgenstern, och att tolka "Fisches Nachtgesang" är i nte längre 

nödvändigtvis att förstå Morgens t erns avsikter bättre än just 

han själv hade gjort . Samtidigt finns väl en förhoppning att 

författarens avsikter inte radikalt avviker frå n gemene mans 

när de i en g iven situation uttryckte sig på ett visst s ätt . 

Och Dilthey delar Schleiermachers tro att förståelse är en 

sorts baklängesprocess från uttryck till avsikter , om än i 

Diltheys fall s a s institutionaliserade avsikter. 

Än så länge handlar hermeneutik om vad det är att förstå och 

tolka en text. I nästa stadium av hermeneutikens utveckling 

eller inveckling riktas emellertid blicken från texten till 

den förstående och tolkande förmågan. Hos Martin Heidegger 

(1889-1976) och Hans- Georg Gadamer (1900-) är frågan inte 

längre ' Vad är det att förstå och tolka en text? ' utan ' Vad 

säger det om människan (och mer a llmänt om Varats natur ) , 

detta a tt existent i alen förståels e föreligger? ' Här, i denna 

s k transcendentalhermeneutik, är fr ågorna kring förståelse 

och to lkning inte längre semantiska och kunskapsteoretiska; 

de är ontologiska. Detsamma förefaller mig gälla om Ricoeur 

och - i den ringa mån jag förstår honom - även om Derrida. 

Dessa ontologiska frågor är filosofiskt spännande ; men jag är 

tämligen säker på att de litteraturteoretiska frågorna om för-
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ståelse och tolkning är semantiska och kunskapsteoretiska. Lit

teraturvetare som med pannan i tänkarveck begru ndar Sein und 

Zeit, Wahrheit und Methode, Le conflit des interpretations 

eller De la grammatologie i hopp om att få hjälp me d sitt tyd

ningsarbete har oftast inte förstått vad 1900-talshe rme neutike r na 

är ute efter. 

Detta kan v a ra ett väl raskt utdömande. Ty "transcendental

hermeneutikerna" betonar att både skrivande och läsande är led 

i "utkast" (eller "projekt"), dvs företag där skribent och läsare 

"slungar sig hän" mot ett eller annat mål. Det är detta mål som 

ger riktning och mening åt skrivandet och läsandet; den blotta 

texten, utryckt ur sitt sammanhang, är död. Men läsaren s projek t 

är inte författarens . Jag nalkas en text med mina frågor och 

förväntningar, inte med författarens; jag ser med mina ögon och 

inte med hans, läser utifrån min situation och inte från hans . 

Dessa frågor, förväntningar, synsätt och situationsberoenden 

kallas, med en metafor från Husserl , för horisonter. Läsarens 

horisont är inte författarens. De två kan aldrig bli identiska. 

Men enligt Gadamer kan de ibland "sammansmäl ta". (Jag misstänker 

att det som inte är trivialt i denna lära om horisonter är tomma 

metaforer; men låt det passera. Den intresserade kan finna min 

kritik i en liten bok från 1981, kallad Versteh en och förstå, 

utgiven på Doxa i Lund.) 

2 . 

Pga mångtydigheten i termen 'hermeneutik' avstår jag i fortsätt

ningen från den. Men de frågor jag inledde med står kvar, och 

jag vill kort säga något om var och en av dem. 

En text av mer traditionellt slag ä n "Fisches Nachtgesang" bestå r 

av ord, och ord är något som har mening och stundom också refe

rens. Mening är den minst situationsavhängiga av de till språ k

tecken hörande typerna av invarianser. Varje textförståelse och 

varje tolkning tar sin utgångspunkt i dylika minimalt situations

avhängiga invarianser. 
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Att förstå en text är på den allra lägsta nivån att förstå dess 

mening. Den formuleringen låter påskina att en text har en och 

endast en mening. Det är falskt; många texter lever på spän

ningen mellan olika meningar . Ja, om vi går ner på satsplanet 

har de flesta ord, tagna för sig, en mängd olika betydelser. 

Först i sitt inbördes sammanhang blir de , i bästa fall, en

tydiga. Redan här uppträder en s k hermeneutisk cirkel: satsens 

mening kan förstås först när vi har förstått de ingående ordens 

mening; men vilken mening de ingående orden här har förstår vi 

först när vi har förstått satsens mening . Samma bortsållning av 

tänkbara, semantiskt och syntaktiskt tillåtna men i sammanhanget 

omöjliga meningar sker när vi läser texter, fastän de enheter 

vi där opererar med inte är ord utan hela texter . Meningen hos 

en hel text kan förslagsvis kallas signifikans. 

Att förstå en text är inte bara att förstå mening och signif i 

kans. Särskilt för lyriska texters vidkommande är det därtill 

att förstå det som litteraturvetare men inte filosofer kallar 

konnotationer . I en filosofs mun är en konnotation ett uttrycks 

mening, det som det definitionsmässigt betyder. För en littera

turvetare är konnotationen däremot något som inte ingår i 

ordens mening utan blott är associationer som de uppväcker. 

Att förstå en texts mening är, med det språkbruk jag har använt, 

något som inte behöver ha något att göra med att förstå skri

benters avsikter e d. Det är oklarare hur man ska se på för

ståelsen av litteraturvetenskapliga konnotationer . Själv 

skulle jag vilja säga att också de kan göras författaroberoende: 

de är företeelser som avhänger av texten . Och jag tror man kan 

argumentera att associationer som folk faktiskt har finns på 

en skala mellan synnerligt privata och tämligen vanliga, och 

att en associativ förståelse av en text inte bör ta fasta på 

mycket privata associationer. 

Att tolka en text är inte detsamma som att förstå den, bl a 

emedan tolkning men inte förståelse är en process. Tolkning 

förutsätter förståelse och är en verksamhet som sysslar med 
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att avl ägsna tvetydigheter , vagheter o d. Den tolkning du fram

lägger är baserad på den ursprungliga texten men är inte ur

sprungstexten utan just prec is en tolkning av den. Den förstådda 

urtexten är däremot just urtexten och inte något baser at på u r 

texten. 

Mer om r elati onerna mellan förståelse och tolkning finns i min 

Säga, förstå, tolka (Lund 1982) . 

3. 

Låt o ss gå tillbaka till "Fisches Nachtgesang". Litteraturpro

fe ssorn Johan Wrede v id Helsingfors uni versitet uppger sig ha 

funnit en pendang som hete r "Fish's Night Song " . Den lyder: 

Envar ser med en blick att den ena dikten är en omvändning av 

den andra. Han ser också att de t u har samma titel, fa stän på 

olika språk. Och hans första ide bör vara att sätta in dem i 

e tt his t oriskt sammanhang . Vid tiden för Galgenlieder hade det 

kejserliga Tyskland börj at blåsa upp sig och kasta fient liga 

bl ickar på Engl and . Kan det var a att d i kterna antyder att de 

två nationerna ser samma värld men på omvända sätt? (Är det en 

tillfällighet att de båda nati onalsångerna , "Heil dir im Sieges

krantz" och "God save the King ", gick på samma melod i och hade 

samma chauvinistiska innehåll?) 
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Hur sjunger fiskar? Inte alls : de saknar den därtill erforder

liga utrustningen. Och de har inte heller några ord: det de kan 

åstadkomma är fenvif tningar och luf tbubblor - och är inte just 

det vad de s k dikterna avbildar? Så vad som antyds är kanske 

att nationsmotsättningar är idel bubbel, framfört av stelögda 

fiskar, sannolikt utan överflöd av intelligens? 

Då har vi början till en tolkning av vad "Fisches Nachtgesang" 

vill säga. Men varför Nattsång? Min tanke skenar genast till 

tyska lyrikens stora nattsång, Goethes "Wanderers Nachtlied". 

Den har ju dessutom något som uttryckligen sägs vara en pen

dang , "Ein Gleiches"; alltså "Dber allen Gipfeln" . Båda de 

dikterna talar om frid , i det förra fallet en som kommer ovan

ifrån, i det andra fallet en som från världen stiger uppåt. Av

bildas den första friden i "Nachtgesang"s kupor och den senare 

friden i "Ni ght Song " s regnbågar? Tillåter sig Morgenstern m a o 

driva med Goethe och insinuera att den stora tonen i hans poesi 

egentligen är en serie poser? 

Jag vet inte svaret. Men jag tror att det är sådana problem som 

litteraturvetares diskuss i oner om mening och tolkning borde 

handla om. Bland annat . 

Efterord 

Sandro Key-Aberg hävdade i ett samtal efter symposiets slut att 

"Fish 's Night Song" är en mycket sämre dikt än "Fisches Nacht

gesang". Ett skäl till den domen är att den senare dikten inne

håller grafiska versfötter. Ett annat är att "Fisches Nacht

gesang" med lite fantas i avbildar sakta vågskval p ; t o rn natt

ligheten framträder där för diktarögat. Båda dessa drag förloras 

vid omvändningen i "Fish's Night Song". Det var alltså riktigt 

av Morgenstern (om det nu är han och inte Wrede som har skrivit 

den senare dikten) att inte inkludera den i Galgenlieder. 

Sant; och ändå : är de t inte just när också den svagare dikten 

finns med som "Fisches Nachtgesang" börjar ljuda? 
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(En djupare diskussion av en del av de i sektion 3 berörda pro

blemen finns i mi n artikel "Om samvarons former" i Insikt och 

handling , årgång 2, nummer 2 , 1983.) 
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Ingrid Björkman 

THEATRE AS A MEANS OF COMMUNICATI ON - A KENYAN EXPERIMENT 

In February 1982 Ngugi wa Thiong ' o's musical Maitu Njugira 

(Engl Mother Sing for Me) was to be performed at the National 

Theatre in Na i robi. Whilst waiting for the stage licence, the 

theatre group, consisting of villagers from Kamiriithu and a 

few amateur actors from Nairobi , rehearsed at the University . 

Advertising was not allowed. Still between twelve and fifteen 

thousand people managed to see the musical at these preparatory 

performances, which started at 6 . 30 pm . After 3 pm it was im

possible to get a seat in the hall. Hired buses came from all 

over the country, even as far away as Mombasa 500 kilometres 

off. 

There was no performance at the National Theatre . The govern

ment stopped it . And n few weeks after the banning of the musi

cal , the Cultural Centre at Kamiriithu - the village most of 

the players came from - was demolished by order of the govern

ment , and all future dramatic activities initiated by t h e vil

lagers were banned . 

Maitu Njugira is set in the 30's. There is no explicit mention 

of present day Kenya. The musical is composed of songs in seve-

SIC 7 (1983) s 19-35 
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ral Kenyan languages, which Ngugi wa Thiong ' o collected while 

travelling all over Kenya, interviewi~g old people about bygone 

times and recording their songs. The spoken text, which is con

fined toa minimum, is i n Gikuyu, Ngugi 's own language . Since 

Kenyans seldom speak and understand more Kenyan languages than 

their own tongue, the majority of the audience cannot have un

derstood much of the words - and the action was placed in the 

past. So why ban the play and take the drast i c steps at 

Kamiriithu? 

To answer these questions three preliminary problems have to be 

dealt with: 

(1) Had the audience been able to understand the story 

despite language barriers? 

(2) Had the audience grasped anything else in addition to 

the story? 

(3 ) What did the government think that the audience had 

grasped? 

In addition I wanted to find out about the writer's intentions with 

the musical. In order to find the answers to (1) and (2) I 

carried out field work in Kenya during June - August 1982 . I 

believe that this field work also enable s us to make an informed 

guess at the answer to (3). 

According to plans my f ield work was to be carried out in co

operation with the Literature Department of Nairobi University , 

whose Head, Dr Gecau , supported the project. However, to carry 

out these plans proved to be impossible . Even before leaving 

Sweden I knew that the political situation in Kenya was tense. 

It appeared , however, to be worse than I had imagined. On 

June 9 KANU was declaredthe only legal political party , and 



Kenya became a one-party state by law. A witch- hunt for dissi

dents began, especially directed against intellectuals - uni 

versity teachers, students, lawyers and journalists. Dr Gecau 

was forced into exile because of his double liability of having 

also been one of the directors of Maitu Njugira. Pol itical 

purges were effected at the University, people were detained 

without trials, the atmosphere was opressive and anguished . 

In the original plans of the field work, interviews with the 

writer , with members of the cast, and with spectators who 

had attended the rehearsals of the musical were to be included. 

I was however refused a research permit by the President ' s 

Office on the plea that , as not all informants could be named 

in advance, my investigation was not scholarly . On my arrival 

in Kenya Ngugi wa Thiong'o was on a temporary visit to Europe 

because of the launching of his novel Devil on the Cross . He 

was expected back at the end of June. But his return home was 

postponed over and over again, and at last it was obvious 

that it would bring about his detention. Within a few weeks 

thus two of the creators of Maitu Njugira had become exiles . 

My interviews with Ngugi wa Thiong ' o, of which I will give an 

account in parts in this paper, could however take place in 

London in December 1982. The rest of my field work, planned to 

be done in Kenya, could be carried out, though with difficulties 

and not in the originally planned forms . 

The three months in Kenya gave : 

background material on Maitu Njugira and the activities at 

Karniriithu Community Educational and Cultural Centre, 

complete press documentation of Maitu Njugira , 

tapes with a recorded rehearsal of Maitu Njugira, 
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a total of 200 photos from the rehearsals, 

interviews with six members of the cast and thirtyseven 

spectators. 

The interviews with the spectators aimed at elucidating how 

a number of individuals of different sectors of Kenyan society, 

which I considered interesting, had understood and reacted to 

Maitu Njugira . The investigation was qualitative , laying no 

claim to statistical significance. Under other conditions -

with a team of researchers engaged, and in a political atmos 

phere permitting free academic research - it could have been 

made the basis of a quantitative research p r oject , with que s 

tionnaires drawn from the existing interviews, i nvestigating the 

repre s entativeness of the results of this pilot project . 

As my knowledge of Maitu Njugira before my arrival in Kenya was 

not very intimate, my questioning started from scratch. I had 

rough ideas of what sort of information I wanted. Unexpected 

answers gave rise to spontaneous questions, and as a consequence 

of new information the course of the interviews often changed. 

Questionnaires would have been a clumsy tool. A few questions 

were common for all informants, e g, why they attended t he musi

cal , what the musical was about and their opinion on its banning. 

But as to the rest, the interviews were open or slightly struc

tured and developed in rather different ways. They usually las 

ted about 1 - 1t hours. 

Finding opportunities of interviewing was difficult. In practice 

there was a state of eme rgency, and more than five adult men 

were not allowed to gather without permission. The villagers 

of Kamiriithu were specially watched and nothing unus ual could 

take place in that region. Furthermore, the University was open 

only during four of the ten weeks I spent in Nairobi , why my 

chances of getting in touch with the s tudents were considerably 

reduced . 
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Many potential informants, especially among the students, did 

not dare to take part in the project, though, as I was told, 

they would have liked to. This was understandable, as the stu 

dents by participating, to a greater extent than other people, 

would have been jeopardizing their futures. ~he President was 

keeping an eye on them and they were the constant target of 

Government disapproval. 

Openness was important . But how create an atmosphere of f r ank

ness when people we re so frightened? I was afraid myself, too, 

not only of being expelled but above all that any of the Kenyan 

participants in the project would be caught by the CID 1 ~ which 

hit anywhere at any time. 

At the beginning of the interviews several informants were also 

apparently feeling insecure. But when a trustful contact had 

been established, they relaxed and talked frankly , and thus 

despite prevailing conditions, the interviews always took 

place in an atrnosphere of openness and rnutual confidence. I 

often had the irnpression that they ternporari ly relieved the in

formants of part of the constant agony they seemed to be suf-

f ering from. That Kenya was reigned by "the culture of silence 

and fear" was obvious. 

When interviewing Kenyans who did not know English I was helped 

by interpreters. As rnost interviews, and all the interpreted 

ones, were recorded it has been possible to check the i nter

pretati ons afterwards. They have all proved to be correct. 

Noteworthy was that even if they spoke braken English, those 

who could manage passiLly preferred to use English instead o f 

cornmunicating via an interpreter . The informants knew that I 

myself had not had any opportunity of attending Maitu Nj ugira, 

and it seemed irnportant to them to make me really understand 

what the rnusical was about and what they had experienced. They 

evidently strove to give a clear account and, when necessary, 

demonstrated and explained to make sure of my grasping. Common 
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for all of them was their strong comrnittment to the musical as 

well as to the interview. Not only memories of the performances 

but also emotions arisen by them were obviously brought to the 

fore during the interviews. 

On selecting informants I paid regard to three variables : educa

tion, language and place of residence. 

In order to reach the majority of the population, who do not 

understand English, Ngugi wa Thiong'o in 1977 began to write 

even in Gikuyu. Most of those he writes for are peasants and 

workers. As Maitu Njugira is intended for them representatives 

of these groups should be interviewed in the f irst place . How 

had Ngugi managed to make h imsel f understood by the audience 

he above all wanted to be understood by? Could he, an academic, 

write for the peopl e? 

But also other groups of audiences were interesting , e g the 

literates and , among them, especially those trained in litera

ture . Could these well- read people , used to analyzing , used to 

sophisticated drama performances , appreciate a play intended 

for an illiterate audience? Among the literates the students , 

the presumtive leaders of the Kenya of tomorrow , were particu

larly interesting . On the one hand, most of them belong to the 

privileged minority which supports the anti - democratic regime. 

On the other hand , the President has expressed his displeasure 

with the students on several occasions, accusing them of being 

subversive and haunted by "foreign ideologies". To keep them 

in check the University is ordered annu~lly to be closed for 

short or long periods. The last closing- period, which was star

ted on August 2, 1 982 , has not yet come toan end. 

Since he began to write in Gikuyu, Ngugi wa Thiong ' o has con

stantly been accused by the Government of only addressing him

self to the Gikuyu people , thus undermining national uni ty . 
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Maitu Njugira with its dances and untranslated songs from dif

ferent parts of the country is a reply to this accusation. The 

spoken text is however in Gikuyu. How was the story grasped 

by those who do not understand Gikuyu? Had the Gikuyus grasped 

the rnusical entirely despite all the foreign elements? Had the 

audience met with Maitu Njugira as an all - Kenyan drama or had 

the musical fallen into pieces, some of which had seemed well

known and some foreign? 

Maitu Njugira, set on a plantation , deals with peasants and 

was, with a few exceptions , staged by people from a rural area . 

Rad the audience of the countryside experienced the rnusical 

differently from the audience of Nairobi? Rural population is 

often said to be less politically alert than the urban working 

class; was there any difference, from a political point of 

view , between the reactions to the rnusical of the peasants and 

those of the urban workers? 

When education , language and place of residence were taken into 

account, my informants came to be cornposed of illiterates and 

literates, of people from Nairobi and from the countryside . 

They wer e Asians , Luo , Kamba , Luhya, Maasai and Gikuyu , thus 

representing six different language groups. 

The interviews showed that all informants , no matter what lan

guage they spoke and whether they were educated or not, had 

grasped the gist of the action. I was told (quite correctly) 

that the musical was set on a plantation in the 30' s and pic 

tured the African workers' suffering under the kipande system 

and their struggle against it . 2 ) The white settler , a ruth

less exploiter, was at last shot by one of the workers . He was 

however succeeded by a native settler , a collaborator , as 

brutal as his predecessor. The change of ownership of the farm 

meant nothing. In the last act of the musical the peasants were 

suffering in the same way as in the first act . 
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Actual laws and pronouncements by colonial administrators from 

the 30 ' s had been integrated in the performances and the infor

mants thought of the play as a realistic portrayal of Kenya . 

The answer to problem (1) is, then , that the a udience had under

stood the story , even though little of the words were understood . 

Problem (2) is whether the audience grasped more t h an the story. 

Also the answer to this question seems to be Yes . All my infor

mants were profoundly touched while telling me about the musical. 

Had it been tragic? 

Yes, in a way . Butnot depressing . It had pictured the growing 

resistance of the people and made clear that the defeated could 

rise up again and continue the struggle. 

What was hopeful was that it was demonstrated how the peasants 

came to better understandwhat affected their lives . They rea

lized that, in order to change reality , they had to unite. This 

message had been displayed in a very impressive , symbolic scene, 

repeated several times during the performances , which all the 

informants described to me: a person breaks a stick into pieces, 

then ties the pieces together and tries to break the bundle. 

But this is impossible - a people united can never be defeated ! 

At this point of the interview the informants used to cease 

speaking about the musical and begin telling me about associations 

aroused in them by it . Everybody had seen Kenya to- day in the 

Kenya of the 30 ' s. They all thought that the conditions of ordi 

nary people had not improved despite native government rule . 

"We have got flag independence " , they told me, "but we are still 

oppressed. We fought for freedom and were promised our land back . 

But we did not get it back. And we are still exploited . " 

All the informants were convinced that only if they united 
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across ethnic b0rders, could the Kenyans successfully liberate 
themselves from their political and economic oppression. And 

what was wonderful, I was told , was that during the performan

ces of Maitu Njugira the atmosphere in t he hall had been one 

of national unity. The historie experience, reflected in the 

musical, was common for all Kenyan nationalities , and this had 

contributed to this feeling. People of different nationalities 

had explained the words of songs to each other. In the final 

scene the audience had streamed onto the stage, joined in the 

dancing , and the whole theatre had united in the final song . 

All had been filled with sadness , with hope, and above all with 

the feeling that "we are one people, we are all Kenyans ". And 

they had walked home in the warm night singing "A people un i ted 

can never be defeated". 

Half a year later, during the interviews, the informants still 

had that feeling of national unity. Whether this message was 

intended by Ngugi or not, it was what the audience got out of 

the rnusical . There was no great difference between the opinions 

of the educated and the illiterate inforrnants . 

Before we turn to problem (3), let us ask ourselves how the 

audience had rnanaged to understand the action and also to grasp 

the message it conveyed. Obviously the words had not been the 

rnain carriers of meaning. 

A first reason for the successful comrnunication was the actors' 

power of rniming and creating characters. It had not been staged 

theatre, I was told, it had been like real l ife . 

A second reason was that the rnelodies were well known all over 

Kenya, the dances were part of an old culture and the expres 

sive rnirning was easy to grasp. 

A third, most important reason is that the reality , reflected 

in the rnusical, was well- known to all the informants. It was 
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a supplement which enabled them to enlarge t heir understanding 

of what was happening on the stage, to reflect on it and to 

respond. And they had sensed that past history is present-day 

reality. They saw their own situation and read it into the mu

sical. In this way there was a mutual communication between 

actors and audience. It heightened the devotion on both sides 

of the foot lights . And the idea that the oppression in Kenya 

is still going on and that unity gives strength roade the musi

cal politically dangerous. 

What were then Ngugi wa Thiong'o's intentions with the musical? 

His views on the role of the African writer are explicitly ex

pressed in several of his essays. 3
> The African writer should, 

according to Ngugi, help the people to understand the forces 

at work in their society so as to enable them to changing their 

world into one which meets their needs more meaningfully. Good 

literature gives people courage and dignity and urges them to 

greater determination in their struggle for total liberation. 

Total liberation means not only national independence but also 

economic, political and cultural freedorn. All of Ngugi's works 

are designed to show that if the Kenyan people unite, the 

struggle will be successful. 

Maitu Njugira is a good illustration of Ngugi's reflexions about 

the function of African literature. He had chosen the form of a 

musical, because peasants often express themselves through song. 

Their songs were, like traditional songs in other parts of the 

world, functional . They sang during their work, when they were 

digging in the earth, harvesting, building railways . There are 

songs of fatigue , of hunger, of protest. People sang to get 

strength and courage. During periods of heavy oppression, the 

patriotic culture flourished . The 20's and 30's, when the wor

kers waged their trernendous struggle against the kipande s ys

tem , was such a period and then there developed songs of dif

ferent nationalities in Kenya, expressing the ir revol t against 
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the system . Out of this cultural heritage Maitu Njugira is crea

ted. The songs and dances borrowed from different Kenyan na

tionalities show, Ngugi says, how they were all involved in 

the struggle against dehumanisation. By taking stock of their 

ef forts to resist colonialism he had tried to capture the mood 

of that tirne. 

Another of Ngugi's intentions had been to create, through 

mime, song and dance, a theatre that speaks to an audience of 

all Kenyan nationalities despite language barriers. 

Yet another of his intentions had been to work together with 

those he is writing for . The story of the activities of the 

cultural centre at Kamiriithu gives a good exarnple and also 

begins to explain why the government resents his plays. 

Until 1976 Kamiriithu was , like any other rural village in 

Kenya , battling for its survival. There was wide- spread un

employment , poverty and illiteracy. There were two places to 

visit in people's leisure time , the bar and the church . In 

1976, however, a cultural centre was founded, where adult 

education and cultural development was to be run on a democra

tic collective decision- making basis. The first program , with 

a class of 55 workers and peasants, was aimed at making them 

literate. By the end of the course all of them could read and 

write in Gikuyu. Then they wanted to perform a play in order 

to finance other programs and meet expenses for writing mate

rials, electricity bills and the like . They asked Ngugi wa 

Thiong'o to write a script. And thus his first work in Gikuyu, 

the play Ngaahika Ndeenda , was created. 

"The six months between June and November 1 977 were the 

mast exciting in my life and the true beginning of my 

education. I learnt my language anew. I rediscovered the 

creative nature and power of collective work. 
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Work, oh yes , wor k . Work , from each according to his 

ability for a collective vision, was the great demo 

cratic equalizer . Not money, not book education, but 

work." 4 l 

The whole village participated. Saturday and Sunday afternoons 

there were open air rehearsals attended by crowds of spectators 

commenting and advising. The whole process of play acting and 

production had been demystified. The peasants and workers seized 

more and more initiative in revising the script. A team of 

villagers designed and built an open- air theatre with a seating 

capacity of more than 2000 persons. The whole project became a 

collective community effort and the atmosphere of the v i llage 

changed from apathy and resignation into one of optimism and 

activity. 

The result was: two months of successfull staging followed by 

a sudden banning of the play and detaining of Ngugi wa Thiong ' o. 

No explanation was ever given by the government. 

In November 19 81 , however , the villagers engaged anew in a 

theatre project, the production of Maitu Njugira . I have been 

told about the rehearsals , where the songs and dances grew in 

the hands of the whole cast. The script gave rise to discussions , 

not only about what has happened but also about what is happen

ing . During these discussions the script was altered , some of 

the songs were rejected and new ones were added. The members of 

the cast even changed the ending into one of optimism, because 

they wanted to show that despite the tremendous oppression , the 

struggle continues. Thus the final script is a result of all 

the staging peasants and workers . 

Interviews made with rnembers of the cas t roade clear that the rea

son why they had participated with such great enthusiasm was 

that they felt that the theatre, they were creating, mirrored 

their life and society accurately. They fe l t that the message 
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they were conveying was important and vita l for all Kenyans. 

They were no l onger unimportant grass roots. By their theatre , 

they could interve ne inta history and alter its course. And 

if they c ould do t hat with their t heatr e, they could do so in 

other ways as well . What they had all togethcr been able to 

bring about in their village awakened within them a d i gnity and 

self-confidence, wh ich gave rise to a creativity undreamt of . 

Their collective power moved mountains. A confidence in vic

tory , a conviction that nothing was impossible for them, gave 

their staging a charisma tic power , which carried thousands of 

spectators with it. 

I believ e that what actually thrilled the audience was witnes 

sing the mir acle of poor , illite r a t e peasants and worke rs, who 

had never been regarded fit for anything but r ough work, c r ea

ting genuine art. As these villagers had been a ble t o , so could 

all villagers do , if only they got the chance . What more could 

they then not accomplish? This holds hope also for Kenya 's 

political future . 

Maybe it was this feeling that inspired the spirit of resistance 

into the audience? Maybe it wa s also this feeling that made 

the governme nt stop the musical, force its wri ter and its direc 

tor into exile , demolish the Cultural Centre at Kamiri i thu and , 

fu r t hermore , ban al l future cultural ac t ivities initiated by the 

villagers? For presumably the villagers of Kamiriithu have no 

special gift for theatre. But they did perform beautifully . 

Could it have happened in any Keny an village? Was it a matter 

of people getting a chance of f reeing their manacled spirit 

and energy? 

We are now in a pos ition to form an opinion of what the Kenyan 

government t hought that t he . audience grasped of Maitu Njugira. 

We can guess why the musical was banned and the Cultural Centre 

at Kamiri ithu was demolished . The banning of Maitu Nj ugira is 
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only one example of the programmed oppression of the Kenyan 

people's culture that has been going on throughout this century. 

Before Independence this oppression was seen in terms of colo

nialisrn and race. But as it still exists, it has, under neo

colonialism, revealed its true nature: it is a class oppression. 

Officially, the native regime encourages Kenyan culture. What 

is allowed is, however, only superficial shows. Art exhibitions 

are cancelled. Plays in Kenyan languages are banned , even if 

they are written by shool children. No foreign play has ever 

been stopped on Kenya's national stage ; but Maitu Njugira , in 

several Kenyan languages, with Kenyan rnusic , dance and song, 

perforrned by Kenyan peasants, was not allowed. The National 

Theatre was, according to the British Council's first represen

tative in East Africa, built in 1952 "in the snob centre of 

Nairobi " in order to improve race relations between "people of 

culture and position". And this policy still holds good. Why? 

The explanation seerns to be that Kenya is a class society, no 

longer racist a nd no longer colonialist but certainly neo

colonialist. A few examples : 

The official language of Kenya is English. The majority of the 

population do not understand it, cannot participate in a debate 

on the national level and cannot make a career in their own 

country. This, and the whole school systern, encourages a nega

tive attitude to the native languages and the cultures they are 

interwoven with; it also encourages a disdain for those who do 

not speak English. Kenyan children speak their rnother tongue but 

do not write it; many indigenous languages have no written form. 

Small wonder that youths look down on themselves and the ir his 

tory and feel a rift between their ordinary lif e and what is 

presented to them as what life ought to be. 

At the same time as Ngugi wa Thiong'o's musical was banned , a 

TVseries based on Elspeth Huxley's novel Flame Trees of Thika 
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was screened on Kenya national television, despite national 

outcry. It pictures the Kenyan people of the same period as the 

musical does , but from the settlers ' view point. It portrays 

Kenyans as dumb, inferior, animal - like creatures, without any 

capacity for resistance . That is how Africans are normal l y 

pictured in foreign literature. The " good" Africans are humble 

servants, and those revolting even for the sake of human rights, 

are considered brutal and criminal. Thus Kenyans through litera

ture, written as well as staged, are indoctri ned into accepting 

the existing social class structure, inherited from the colo

nial power. 

The oppression of national culture in independent Kenya might 

appear strange. But as the colony has developed into a neo

colony, the country is still exploited by foreign imperialistic 

interests, though this exploitation is now overseen by a native 

ruling class, which thus acquires its share of the profit . Eco 

nomic and political domination can never be secure without the 

oppression of culture. Only a people without culture is eas i ly 

subdued and manipulated. 

Therefore the peasants and workers must remain where they are , 

humble and accepting of the "status quo". They must not be 

allowed to gain dignity and self-confidence, nor be allowed 

initiatives of their own . For if that happens, the p r esent 

structure of society might change. The ruling class needs the 

working class. 

But oppression does not only result in submission and resigna

tion. It also breeds r esistance . Out of the programmed attempts 

to destroy people ' s dances, songs , literature , religion, langua

ges, there emerges a struggle for liberation. The Kenyan people ' s 

struggle has taken many forms but the cultural one has always 

been dominant . During the colonial era of national resistance 

there developed poetry , theatre, dance and songs in opposition 

to the settler culture. 
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"There was for instance the Ituika, a revolut ionary 

cultural festival among the Aagikuyu which was enacted 

every twenty- f ive years both a s transferring power 

from one generation to the other; and as a cow~unal 

renewal of their commitment to a struggle against 

tyrants , as their forefathers the Iregi generation had 

done. / . .. /The last such festival was held towards the 

end of the nineteenth century. The next, due in about 

1930, was banned by the colonial overlords as a threat 

to public peace and order. 

There was also <luring the 1930 ' s Muthirigu dances and 

songs , voicing people ' s rejection of forced labour , 

their disgust with cultural imperialism , their uncompro

mising opposition to political oppression, and their 

str?ng condemnation of Kenyan collaborators with colo

nialist enemy occupation. The songs and dances were 

banned and many Muthirigu artists were hounded to 

prison." 6 ) 

And there was the whole MauMau writing in the 40 ' s and 50 ' s 

with songs and a flourishing people's theatre. Even this was 

banned by the British, with the writers and singers being de

tained or killed . As is clearly seen Maitu Njugira belongs to the 

tradition of the people ' s patriotic literature . This literature 

generates , as Ngugi puts it , " courage , not fear; defiance of 

oppression, not submission". 7 ) Contrary to foreign and foreign 

i nfluenced literature it portrays Kenyans proud o f themselves 

and their roots , not cowardly accepting humi liation, but strugg

ling to change an oppressive '' status quo''. That is why Maitu 

Njugira was banned and why the centre, which was its home , was 

destroyed . 
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1) Central Intelligence Division 

2) In order to obtain efficient control of the Kenyan labour 
force the colonial governrnent passed several laws, for 
example the native registration ordinances, which rnade it 
cornpulsory for adult rnale African workers in Kenya to wear 
a chain and a rnetal container around their necks. Inside 
the container was an identification paper with information 
useful to the ernployer. Together with the paper the con
tainer was called the kipande. Not carrying a kipande was 
considered a crirninal act and carried severe punishment . 

3) Hornecorning , 1972, Writers i n Politics , 

4) Ngugi wa Thiong 'o, Detained , 

5) ib p 68 

6) ib p 65 

7) ib p 66 
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Arne Fredholm 

KRAV OCH ARGUMENT VID VÄRDERING AV LITTERATUR 

Värdering är en mycket vanlig företeelse - alla värderar vi 

dagligen och stundligen, i stort och smått . Vi tar, mer eller 

mindre medvetet , ställning till om det och det är gott eller 

dåligt , rätt e ller fel , vackert eller fult , viktigt eller ovik

tigt . " Idag är det dåligt väder", "Lunchen vi åt var god", 

"Linköping är en vacker stad". 

En del har t ill yrke att värdera , att ta ställning för eller 

emot eller att nyanserat gradera någonting : vinprovaren värde 

rar , juryn i konståkning värderar , lärarna på högstadiet och 

i gymnasiet bedömer elevernas prestationer och sätter betyg på 

dem . 

Värdering kan vara en snabb, n5rmast intuitiv process , men den 

kan också vara resultatet av ett längre förlopp av logisk 

karaktär . Det är konstaterat att när grupper av människor 

läser böcker , är andelen värderande reaktioner i deras kommen

tarer till böckerna mycket hög i början av läsningen för att 

sedan sjunka. Den stiger mot slutet av boken och efter full

bordad läsning. Då är värderingen mer reflekterad och argumen

terande till skillnad från den mer omedelbara och spontana vär-

SIC 7 (1983) s 37- 50 
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deringen i början av läsningen. 

Att avgöra om man anser att någonting är bra eller dåligt kan 

ofta vara ganska lätt. Det är en helt annan sak att säga varför 

man tycker si eller så, dvs att ange skälen, motiveringarna, 

argumenten eller kriterierna för ens ställningstagande. Naturligt

vis har de flesta av oss flera områden där vi ganska lätt kan 

ange många och nyanserade skäl för vår värdering. Klädintressera

de tonårsflickor brukar kunna ge klara besked om var för olika 

kläder tilltalar eller inte tilltalar dem. Många pojkar har ett 

stort kriterieförråd när det gäller att framhålla favoritlagets 

förtjänster. Frågar man en inbiten seglare varför det är nödvän

digt att segla, så kan man säkerligen argumentera både länge och 

väl i den frågan . 

På många omr åden har vi dock svårt för att nyanserat motivera 

våra ställningstaganden. Man hör ofta uttryck som "Boken var 

bra men j ag kan inte säga varför " eller "Tavlan är dålig för 

den är dålig " . Vi kan ibland med ord lätt försvara ett val vi 

gjort , men ofta " känner " vi bara , utan att i ord närmare kunna 

förklara det, att vi gjort ett riktigt - e ller felaktigt - val . 

Det beror bl a just på att vi tränat upp vår förmåga att moti

vera omdömen på vissa områden men inte på andra. 

Ett sådant särskilt område som är fullt av värderingar är hela 

den litterära processen . Författaren värderar, tar ställning 

till det han skriver: en del går i papperskorgen , annat skickar 

han till förlaget . Förlaget och dess lektörer värderar manu

skriptet - bara ett par procent av insända manuskript trycks. 

Bibliotekstjänsts lektörer värderar den tryck ta boken , bibliotekens 

inköpare vär derar med bl a sambindningslistans hjälp boken, 

bokhandlarna och tidningsrecensenterna värderar den , likaså den 

vanlige låntagaren-köparen-läsaren. Litteraturforskare och för 

fattare av litteraturhistoriska översiktsverk gör värderande 

urval, och enskilda böcker el l er hela författarskap värderas av 

stipendienämnder. En gång om året ger de aderton sin högsta ut·-
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märkelse till en enda författare för hans verk. Det litterära 

verket passerar således en mängd värderande instanser under 

sitt korta eller i sällsynta fall långa liv, instanser som 

s insemellan ofta har mycket skilda värderingsnormer. 

Alla de nämnda instanserna är i sträng mening läsare, eller bör 

i varje fall vara det . Jag skall här dock bara dröja v i d den 

vanlige läsaren, dvs bokköparen eller boklånaren. 

En del människor läser inte a lls skönlitteratur, och det är i 

sig ett värderande ställningstagande: annat är viktigare för 

dem. Andra läser bara populärfiktionsböcker, kioskböcker . Den 

litteraturen är uppenbarligen värdeful l för dem på något sätt, 

annars skulle de inte frivilligt fortsätta att l äsa sådana 

böcker . Ytterligare andra människor söker sig, av olika skäl, 

till den seriösa eller erkända litteraturen . 

Vilken förmåga har då olika grupper av människor att formulera 

krav på sådan litteratur som de tycker är "bra" eller "god", 

v ilka typer av krav ställer de , och hur motiverar de sina ställ

ningstaganden till konkreta texter som de läser? Ställer vuxna 

människor främst krav på textens innehåll eller främst på dess 

form? Handlar kraven kanske främst om läsarens egen upplevelse 

av det lästa? Finns det 2- 3 typer av krav som praktiskt taget 

alla människor tycker är de viktigaste? Har personer med lång 

skolutbildning fått vis s a typer av kriterier inlärda och upp

övade, medan personer med kortare utbildning inte fått detta? 

Hur viktig är textens originalitet? Dess mångtydighet? Dess för

måga att lära läsaren något? Skall litteraturen vara verklighets 

trogen? På v ilket sätt skiljer sig kvinnors värderingsnormer 

från mäns? Bedöms "dålig" litteratur utifrån andra värderings 

grunder än "god " litteratur? Om människor får hjälp att ut

trycka sina krav på litteratur och sina ställningstaganden 

till texter, vilka värderingskriterier utnyttjar de då främst , 

dvs vad kan de då få sagt som de annars inte förmår säga? 
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För att få svar på dessa och liknande frågo r har jag gjort en 

empirisk undersökning med människor ur tre skilda yrkesgrupper. 

Jag valde slumpmässigt ut 75 män och 75 kvinnor i åldern 30 till 

40 år som tillhörde Metallindustriarbetareförbundets avdelning 41 

i Göteborg. De hade nästan alla folkskoleutbildning och arbeta

de på Volvo, SKF, varven etc. Jag valde också ut lika många per

soner ur Statstjänstemannaförbundet. De hade realexamen eller 

studentexamen och arbetade på länsstyrelsen, på televerket, pos

ten och liknande ställen. Den tredje gruppen var lärare som 

tillhörde Lärarnas riksförbund, dvs de hade akademisk utbild

ning och arbetade som adjunkter och lektorer i skolorna. En 

av mina teorier var att den olika långa skolutbildningen skall 

visa sig ha resulterat i delvis olika litterära värderingsnor

mer. 373 av de 450 utvalda kunde intervjuas, vilket ger en svars 

procent på 83. 

Deltagarna fick först med egna ord skriftligen formulera vilka 

krav de ställde på god litteratur. Därefter fick de med egna 

ord motivera sina ställningstaganden till fem texter som de fick 

läsa, tre dikter och två noveller, varav tre exempel på "god" 

litteratur och två på "dålig'' l itteratur. I ett tredje moment 

fick de ånyo. ange sina krav på god litteratur men nu genom att 

välja bland 17 angivna alternativ som presenterades för dem. I 

ett fjärde moment fick de ånyo ta ställning till texterna, nu 

genom att välja argument bland 17 positiva och 17 negativa for 

muleringar. (För ordalydelsen se Fredholm 1974, s207-209.) Det 

finns således en parallellitet i undersökningens uppläggning : 

krav uttryckta på två sätt, och ställningstaganden till texter 

uttryckta på två sätt. 

De fritt formulerade krav och argument som deltagarna angav har 

jag sedan klassificerat in i de 17 angivna alternativen, vilket 

ger mig möjlighet till direkta jämförelser mellan alla fyra mo 

menten. Klassificeringsschemat är en del av ett större schema 

som utarbetats av amerikanen Alan C. Purves och bearbetats för 

denna undersökning (Purves 1968). 



41 

Vid klassificeringe n har jag utgått från det som intervj uperso

nen talar om. Har han eller hon sagt att "dikten är dålig där 

för att rimflätn i ngen är banal ", så har jag klassificerat uti 

från ordet " rimflätningen" , inte utifrån ordet "banal" . Därige

nom visar mina resultat vad deltagarna iakttagit i texten eller 

i sin upplevelse av den och sedan uttalat sig om i värderande 

ordalag. 

Jag tar här inte upp de många problem som är förknippade med 

att dela upp löpande svarstext i enskilda värderingsargument 

och att klassificera sådana argument , liksom jag inte heller 

går in på de frågor av närmast filosofisk art som kan ställas 

om vad värde och värdering egentligen eller djupare sett är . 

Jag går istäl l et direkt till resultaten. Deltagarna formulerade 

sammanl agt omkring 2.500 krav på god litteratur när de egen

händigt formulerade sig . Genom att föra ihop likalydande och 

synonyma uttryck till större grupper reducerade jag kraven t il l 

82 olika typer eller underklasser . Dessa klassificerade jag 

sedan in i de 17 tidigare nämnda kriterieklasserna. Resultaten 

ges dels för varje yrkesgrupp enskilt , dels i form av jämförel

ser mellan grupperna. Först redovisas de största underklasserna . 

Av metallarbetargruppens omkring 500 krav på god litteratur 

utgjordes nära 9% eller vart 11:e krav av uttryck som "spännande" 

och "spänning " . På andra plats med 7 % av argumenten kom " lätt

läst" och på tredje plats " verkl i ghetstrogen". Som grupp be

traktad ansåg således de medelålders manliga och kvinnliga 

metallarbetarna i Göteborg att god litteratur är s å dan littera

tur som först och främst är spännande , lättläst och verklig

hetstrogen . Efter dessa krav tillkommer närmast formuleringar 

som "den skall skildra verkligheten", "god litteratur är rese

skildringar " , "den skall vara kort , koncis , inte t jatig" och 

"den skall vara skriven av svenska f ö rfattare". Se tabel l 1! 

Det var bara 18 av de 82 underklasserna som var s å stora att 

de n ådde upp till 2% av det totala antale t krav i y r k es -

gruppen . 
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Även bland statstjänstemännen var "spännande " det vanligaste 

kravet, det utgjorde 5 % av alla formuleringarna. "Svenska för 

fattare" kom på andra plats, och därnäst kom specifika krav på 

"textens utseende" (stor stil, illustrationer, bra papper etc). 

Tabell 1. De tre yrkesgruppernas främsta krav p å god litteratuL 

METALLARBETARE 

spännande 

lättläst 

verklighets trogen 

skildrar verkligheten 

reseskildringar 

kort,koncis -
inte tjatig 

svenska författare 

handlar om resor 

handlar om natur 

div. "handlar om" 

textens utseende 

har innehåll, mening 

handlar om människor 

handlar om kärlek 

STATSTJÄNSTEMÄN 

spännande 

svenska författare 

textens utseende 

språk 

verklighets troge n 

underhållande 

kort ,koncis -
inte tjatig 

lättläst 

skildrar verkligheten 

rolig 

utländska författare 

handlar om människor 

ordval 

reseskildringar 

LÄRARE 

personskildring . 

språk 

miljöskildring 

svenska författare 

samhällstillvänd 

komposition 

textens utseende 

verk lighets trogen 

hand lar om männ iskor 

spännande 

stil 

meningsbyggnad 

engagerande-
inte tråkig 

behandlar prob lem 

För de akademiskt utbildade lärarna stod två typer av krav i 

särklass: de som gällde " personskildring" respektive " språ k ". 

På tredje plats kom "miljöskildring". Om personskildringen sade 

lärarna bl a att den skall var nyanserad, trovärdig, levande 

och psykologiskt riktig. Språket skall också vara nyanserat 

skall vara vackert , flytande, tilltalande , korrekt osv . 

Flera klara utvecklingslin j er framträder när vi jämför yrkes 

grupperna. Krav i vilka ordet "språk" nämns är mycket van liga 

hos lärarna, mindre frekventa hos statstjänstemännen och sällan 

förekommande hcsmetallarbetarna. För både "lättläst" och " spän

nande" gäller det rakt motsatta. Få metallarbetare och få 
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statstjänstemän tycks ha begreppen "personskildr ing" och "miljö

skildring" i sitt aktiva kriterieförråd. Resultaten pekar på 

att de istället främst använder uttrycket "verklighetstrogen" . 

Det finns också flera klara likheter mellan grupperna. " Svenska 

författare " kommer högt i alla tre, likaså krnven på "textens 

utseende". 

När de 82 underklasserna reduceras till 17 huvudklasser eller 

kriterieklasser får vi en mer överskådl i g bild: de stora lin

jerna framträder klarare. Formuleringar som tagna var för sig 

inte är särskilt vanliga men där det finns många likartade 

uttryck, får ti.llsammans en s t o r tyngd . Den stör sta kri teri e 

klassen hos metallarbetarna är ett bra exempel på detta. Ämnets 

vikt svarade för 28 % av gruppens alla krav. I den kriterie 

klassen ingår hela 17 underklasser, t ex skall "handla om ett 

viktigt ämne ", skall "handla om resor" , om "natur" , om "kärlek", 

skall " skildra verkligheten", etc. Den näst största kriterie

klassen, med 20% av kraven, var känslomässigt intryck med under

klasser som " spännande", " gripande ", " rolig " , "engagerande- inte 

tråkig " , e tc. Dessa två huvudtyper av krav svarade för nära 

hälften av metallarbetarnas alla krav på god litteratur! På 

tredje till sjätte plats i frekvensordning återfinns for m och 

stil , genrekraven , yttre trovärdighet och komposition. 

Även hos statstjänstemännen var kriterier av typen ämnets vikt 

vanligast , medan de hos lärarna kom på andra plats . Hos dem 

var krav av typen textens form och stil de a llra v an l igaste . I 

faktiska tal formulerade lärarna tre gånger så många krav av 

det slaget som metallarbetarna. Känslomässigt intryck visar en 

fallande kurva : sådana krav var relativt sett mer frekventa hos 

de kortare utbildade än hos de med längre utbildning när del 

tagarna ställdes inför uppgiften att själva formulera sina 

krav på god litteratur. 

Av de 17 kriterieklasserna var det i alla tre yrkesgrupperna 

samma sex klasser som kan kallas stora klasser . Dessa sex sva -
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rade hos metallarbetarna för 9 4 % av al l a krav , hos s tatstjänste

männen för 90% och hos l ärarna för 86 %. Bara vart 10 : e k r av kunde 

sål edes hänföras till någon av de övriga 11 kriterieklasserna. 

Hur många krav och hur många olika t yper av krav som deltagarna 

i genomsnitt formu l erade illustrerar jag med lärargruppens resul

tat . Den genomsnittlige adjunkten eller l ektorn skrev ner 8 , 6 

krav på god litteratur . De ssa krav fördelade sig på 4 , 4 olika 

typer av de 17 möjl i ga . När genomsnittsläraren tog ställni~g till 

genomsnittstexten formulerade han eller hon 3, 7 värderingsargu

ment fö rde lade på 2 , 7 olika typer. Resultaten för metallarbetar 

na och sta ts tjänstemännen låg , ganska självklart, lägre än dessa 

värden . 

Om dessa .siffror s kall betraktas som höga e ller låga eller l~gom 

är naturligtvis en diskussionsfråga . Man kan hävda att det räcker 

med bara 3- 4 - 5 favoritkrav som vi ställer på den litter a tur som 

v i v ill läsa och att vi inte hel ler behöver kunna tillämpa just 

f ler t yper av argument. Man kan dock också hävda att vi bör ha 

e tt betydligt bredare värderingsregister , hävda att å t minstone 

10 - 12 av de 17 olika typerna bör ingå i vårt aktiva k r i t e rieförråd . 

De resultat som jag hitti l ls p resent erat har gällt deltagarnas 

egenhänd i gt formulerade krav och argument . När intervj upersonerna 

f ick välja sina motiveringar bland de 17 kriterieklasser som i 

r edan formulerat sk i ck presenterades för dem , var detta en delvis 

ny situation . Nu kunde de ta i bruk också s i tt passiva kriterie 

förråd, dvs sådana argument som de förstod innebörden i men inte 

själva kunde forma i o rd . Jag illustrerar här främst med stats 

tjänstemännens resultat . över 80 % av dem sade att känslo mässigt 

i ntryck var e tt av de fem viktigaste kriterierna n är de bedömde 

litteratur. Se tabell 2! På andra och tredje plats kom yttr e tro

värdighet och textens förmåga att lära läsaren något . Hälften av 

statstjänstemännen markerade att ämnets v ikt för dem var ett av 

de fem viktigaste. Originalitet och mångtydighet var däremot inte 

viktiga kriterier ; mindre än 1/3 tog med dem b l and de mest angelägna . 
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Tabell 2. Andel intervjupersoner som tog med vissa kriterie

klasser bland de fem viktigaste när de valde bland 

givna alternativ. 

Procent av 

antalet del

tagare i gruppen 

METALLARBETARE 

80 

75 

70 känslom. intryck 

STATSTJÄNSTEMÄN LÄRARE 

känslom . intryck 
känslom . intryck 

65 
yttre trovärdighet yttre trovärdighet förmåga att lära ut 

förmåga att lära ut ämnets vikt 

60 förmåga att lära ut 

55 

50 ämnets vikt 

45 överensst. m världs -
bild , ämnets vikt skapande fantas i 

40 

35 form och stil 

30 
skapande fantasi 

originalitet 

form och stil 

skapande fantasi 

yttre trovärdighet 

originalitet 
komposition 

25 mångtydighet förf:s uppriktighet symboler o. liknel 
komposition ser 

0 

En jämförelse mellan yrkesgrupperna visar att kravet att texten 

skall ge läsaren ett käns lomässigt intryck är det viktigaste i 

alla tre grupperna. Krav på yttre trovärdighet är mycket vanli 

ga hos både rnetallarbetarna och statstjänstemännen men bara hälf 

ten så vanliga hos lärarna. Textens förmåga att lära läsaren 

något är ett viktigt krav i alla tre grupperna . Ämnets vikt sti

ger nu i angelägenhet med ökande utbildning i yrkesgruppen , 

medan t ex textens överensstämmelse med läsarens världsbild är 

viktigare för de kortare än för de längre utbildade . 
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Detta sistnämnda är ett typiskt sådant kriterium som metall 

arbetarna anser viktigt när de väl fått det aktualiserat för 

sig. Vid fria kommentarer utgjorde klassen bara 1% av alla 

krav, men vid val bland givna alternativ ansåg nästan varannan 

metallarbetare att det var ett viktigt kriterium . Många av 

metallarbetarna och en del av statstjänstemännen, som hade ett 

behov av att kunna säga sådant som att "texten skall sannings

enligt spegla människans situation i världen" , hade uppenbar

ligen inte uppövat sin förmåga att på egen hand använda en for

mulering av det slaget som ett värderingsargument . Ett givet 

alternativ som de kunde utnyttja hjälpte dem då att uttrycka 

kravet . Likadant förhåller det sig med flera andra typer av 

krav , t ex textens förmåga att lära läsaren något och skapande 

fantasi. Det måste därför vara en angelägen uppgift att ge både 

vanliga läsare och dem som ännu inte blivit bokläsare möjlig

het att på ett nyanserat sätt till författare, bibliotekarier , 

recensenter , pedagoger och varandra framföra hela skalan av 

krav och önskemål på vad de skulle vilja kal la god litteratur. 

Resultaten av rangordningen av de givna alternativen visar 

också att när människor får hjälp att uttrycka sig, minskar 

många av de skillnader som framträder när man bara ser till 

den aktiva uttrycksförrnågan . Detta är naturligtvis inte någon 

ny upptäckt - Gunnar Hansson t ex har i Dikt i profil (1964) 

visat på liknande resultat . 

Deltagarna tog också ställning till konkreta texter. Vilka 

olika typer av argument som de då främst använde s i g av , skall 

jag illustrera med resultaten från bedömningen av två av tex

terna. 

Dikten Där du går är egentligen en föga framgångsrik schlager

text från 1950-talet. Den börjar så :"Där du går/spirar blommor 

upp i dina spår./ Solen glittrar i ditt blonda hår . / Det blir 

vår. " När deltagarna kunde välja bland de givna alternativen , 

ansåg 1/3 av metallarbetarna att dikten hade en tilltalande 

form och stil. Lika många ansåg att den var sådan som en dikt 

ska vara , dvs de åberopade sig på en norm. Mellan 1/3 och 1/4 
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av metallarbetarna ansåg at t kompos itionen var lyckad , att för 

fattarens avsikt infriades , att dikten uppfyllde genrekraven , 

var trovärdig och gav ett positivt käns l omässigt intryck. Det 

var dock än fle r metallarbetare som ansåg att dikten inte gav 

ett pos i tivt känslomässigt intryck . Den vanligaste kritiken var 

att den var banal ; 40% ansåg detta . Var 4 : e metallarbetare 

ansåg att han eller hon int e hade lärt s i g något av texten . 

Totalt sett var metallarbetarna dock mer positi va än negativa 

t i ll sch l agertexten . 

Lärargruppens kritik var massiv . Bara 1 av 10 ansåg att texten 

hade en tilltalande form och stil . Inga andra positiva värder

ingskriterier nådde upp till den siffran . 8 av 10 ansåg att tex

ten var banal och 2 av 3 att den i nte gav dem ett positivt 

känslomässigt intryck . Omkring hälften menade att dikten vis ade 

brist på skapande fant asi hos författaren och att dess form och 

stil int e var l yckad. 

Även om de båda gruppernas s tällni ngstaganden uppvisar stora 

o l ikheter, finns det också en klar likhet : Det som lärarna 

främst kritiserade , det tog också metal l a r betar na främst av

stånd f r ån . Skillnaden är egentligen bara den att de t var färre 

personer i metallarbetargruppen som använde sig av de olika 

negativa kriter ierna . Lärargruppen var mycket homogen i sitt 

ställningstagande till schl agertexten , metallarbetargruppen 

ganska heterogen . Lär arna s om grupp var klart negativa till 

båda de dåliga texterna och klart positiva till de tre goda, 

medan metallarbetarna som grupp inte gjorde någon större skill 

nad mel l an de fem texter na . Jag går här inte in på de individuel 

la olikheter som naturligtvis fanns mellan personerna inom res 

pektive yrkesgrupper. 

Den text som alla tre grupperna uppskattade mest var, kanske 

något oväntat , en Eke l öf - dikt : När jag ser dessa ansikten , ur 

Opus incertum ( 1959) . Dubbelt så många lärare som metallarbetare 

respektive statstjänstemän var positiva till diktens form och 
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stil och till ämnets vikt, men i övrigt var det ganska små skill

nader mellan yrkesgrupperna. De var t ex ungefär lika positiva 

till det känslomässiga intrycket , till författarens avsikt och 

hans uppriktighet , till kompositionen och innehållets överens

stämmelse med läsarens världsbild . De skillnader som fanns mel 

lan grupperna var gradski llnader , inte några fundamentala skill

nader. Att ett allvarligt syftande innehåll framförs i diktens 

form, behöver således i sig inte utestänga kortare utbildade 

och lyrikovana läsare från en positiv upplevelse av texten . 

När v i värderar litterära texter och andra företeelser o l ika 

beror det bl a på att vi urskiljer olika ting i texten eller i 

företeelsen. Detta att v i ser och tar fasta pä olika tin~ beror 

i sin tur på vår utbildning, på våra erfarenheter , vår intresse

inriktning , på den kultur miljö vi lever i , osv . Även om vi ser 

samma ting värderar vi emellertid ofta olika . Någon upptäcker 

mångtydighet i en text och uppskattar den för det , men de flesta 

av de här aktuella interv j upersonerna uppskattade i nte alls 

mångtydighet. Ett mycket enkelt språk i texten är viktigt för en 

del människor - och gör texten ointressant för andra . Likheterna 

i ol ika gruppers litterära värderingsnormer f år samtidigt inte 

glömmas. De är ofta så grundläggande och självklara att de lätt 

förbises. 

Om forskning kan kartlägga vad som ä r viktigt i och viktigt med 

litteraturen för olika grupper av människor , ger detta en god 

utgångspunkt för dem som vill skapa ett ökat intresse för litte

ratur hos dessa grupper . Vi få r kunskaper som kan användas för att 

orientera människor i litteratur ens värld på deras egna villkor . 

Ett mer genomtänkt stöd kan också ges till dem som vill utveckla 

sin förmåga att ta ställning till litt eratur av oli ka slag och 

träna sig i att kunna stå för, kunna motivera sina ställnings

taganden . Kunskaper om ·de litter ära värderingsnormerna borde vara 

·viktig i all litteraturpedagogik. 

De problemställningar och de metoder som jag här exemplifierat 

är säkerligen tillämpliga inom många andra estetiska forsknings -
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områden, t ex inom bildkonsten, tonkonsten och teater konsten . 

Flera av värderingskriterierna är uppenbarligen också gemen

samma för flera av konstarterna. En tvärvetenskaplig och bred 

undersökning av värderingsnormerna hos olika grupper av männi

skor vad gäller deras krav på och ställningstagande till olika 

estetiska företeelser borde vara ett angeläget forsknings

proj ekt. 
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Cai Svensson 

Tema Kommunikation 

TOLKNING AV LITTERÄRA METAFORER - EN UTVECKLINGSSTUDIE 

Preliminär resultatredovisning 1 ) 

I artikeln presenteras resultatet från en undersökning av 11 - , 
14 - och 18- åringars förmåga att tolka litterära metaforer i 
kontext. Undersökningsrnaterialet utg j ordes av sex korta dikter 
innehållande en metafor att parafrasera . Två hypoteser pröva
des : I . Hos litterära metaforer omtolkas inte endast bildledet 
utan även sakledet . Il . Denna förmåga att göra sakledsinriktade 
to l kningar ökar med stigande ålder. Tonåringarnas förmåga i det
ta avseende förutsattes dessutom vara delvis latent och kunna 
ökas med hjä l p av styrfrågor. Huvudhypoteserna fick k l art stöd. 
11-åringarnas kapac i tet att göra sakledsinriktade (symboliska) 
tolkningar var i nivå med 14- åringarnas , medan bägge dessa ål 
der sgruppers fö r måga l åg långt under 18- åringarnas. Endast den 
senare åldersgruppens resultat förbättrades av styrfrågorna . 
14 - och 18 - åringarna gjorde i stort lika många metaforiska tolk
ningar och var klart överlägsna 1 1- åringarna på denna punkt. Re
sultatet diskuteras mot bakgrunden av dels Werner och Kaplans 
teori om en utveckling mot ökat kontextoberoende , dels tidigare 
undersökningar i ett piagetianskt perspektiv. 

BAKGRUND 

Större delen av den forskning som rör den metaforiska kompeten

sens utveckl i ng har tillkommit efter 1974 . Som det l itet iron

iskt har hävdats, fanns det inget behov av att studera utveck

lingen av något som hos vuxna betraktades endast som utsmyckning 

1)Föreliggande undersökn i ng har tillkommit som ett led i plane
r i ngen av projektet "Tol kning och förståelse av litterära 
texter - en utvecklingsstud i e" och är att betrakta som en pi
lotstudie. Resultatredovisningen är preliminär, eftersom den 
statistiska anal ysen ännu inte hunnit s l utföras och endast 
huvudresul t a t en därför kunnat beaktas. Undersökningen har ge
nomförts med stöd av bidrag från Stiftelsen Tornby l yckorna
- Lektor shagen i Li nköping. 

SIC 7 ( 1983) s 51 - 78 
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och hos barn som misstag (Pollio et al 1980). Med en rimligare 

syn på metaforens natur och funktion har också intresset för 

utvecklingsperspektivet ökat, och de senare årens forskning på 

området har nått en betydande omfattning. 

De resultat som har redovisats är på många punkter motstridiga, 

bl a på grund av att olika forskare gjort olika definitioner och 

operationaliseringar, använt olika metoder och grupper av barn . 

Särskilt uppgiften att definiera och operationalisera förståelse 

och intentionalitet framstår som problemati sk. Därtill kommer en 

alldeles uppenbar önskan hos flera forskare att påvisa en tidig 

metaforisk förmåga (och därmed vederlägga b l a Piagets uppfatt

ning att denna förmåga är en relativt sen företeelse i barnets 

utveckling). Dessa båda faktorer har b i dragit till uppkomsten av 

överförenklingar och oti llfredsställande avgr änsningar och def i

ni tioner . Det kan därför a l lvarligt ifrågasättas om mycket av 

denna forskning a ll s rör en metaforisk kompetens . 

Därmed har också antytts de två huvudsakliga "skolor" som anses 

urskiljbara. Enl i g t den ena tillägnas den metaforiska kapaciteten 

sent i utvecklingen , efter det att den grundläggande språkförmå

gan lärts in (t ex Asch & Nerlove 1960 ; Inhelder & Piaget 1958 ; 

Jacobson 1960; Kogan 1975). Den andra riktningen hävdar den meta 

foriska förmågan som ett tidigt uppdykande inslag i utvecklingen . 

Det lilla barnet ses som en "poet" , och till yttermera visso med 

en med ökad ålder minskad benägenhet att producera metaforer 

(t ex Gardner 1974 ; Gentner 1977; Billow 1977; Gardner et al 

1975 ; Pollio et al 1977 ; Winner 1979). 

De nna uppdelning i två "skolor" är dock delvi s missvisande. Den 

grundar sig i första hand på kompetensens produktionssida . Beak

tas även förståelsen blir förhållandet inte lika entydigt . Så 

räknar t ex Billow (1975) och Winner et al ( 1976) med en "genuin " 

metaforisk kompetens förhållandevis mycket senare . Forskare som 

dessa talar även om en "gryende" förmåga. Vad som egentligen av

ses är inte alldeles klart. 
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Delvis hänger riktningarnas disparata ståndpunkter samman med 

olika metodiska utgångspunkter. Forskare som bygger på natura

listiska observationer tenderar att hävda en tidigare metafo

risk kapacitet än de som är experimentellt inriktade. De senare 

avtappar inte sällan rent metaspråkliga förmågor. 

En kanske uppenbarare skiljelinje går mellan de forskare som 

kräver medvetenhet och avsiktlighet i användandet av metaforer 

och de som inte gör det. Försvarandet av detta krav tvcks leda 

till den tvivelaktiqa ståndpunkten att barn först tillägnar sig 

ordens bokstavliga betydelser och därefter deras bildliga. 

Skiljaktighe terna och bristerna s kall dock inte överdrivas. Vis

sa klara tendenser har belagts. Och som en inventering av bl a 

den empiriska metaforforskningen ger vid handen (Ortony et al 

1978) är en majoritet av undersökningarna utvecklingsstudier. 

Den lilla kunskap vi har, har till stor del säkrats av forskare 

intresserade av den metaforiska kompetensens utveckling . 

Till dags dato har det producerats ett flertal undersökningar 

som berör tolkning och förståelse av metaforer och då alltså 

särskilt i ett utvecklingsperspektiv, t ex Billow (1975), Cometa 

& Eson (1978), Gardner (1974), Gentner (1977), Malgady (1977), 

Pollio et al (1977), Winner et al (1976) och Winner et al ( 1980) . 

Flera av undersökningarna har skett inom en piagetiansk ram. Av 

dessa är två av särskilt intresse här. 

Cometa & Eson (1978) undersökte i ett piagetianskt perspektiv ut

vecklinqen av barns förmåga att tolka metaforer. De tyckte sig 

då få stöd för h ypotesen att utvecklingen av intersektionell 

klassificering är en nödvändig "logisk" förutsättning för för

mågan att parafrasera och förklara metaforer på ett för vuxna 

acceptabelt sätt. Nägot förenklat uttryckt fann de att det 

krävs konkretoperativt tänkande för att parafrasera en metafor 

och formaloperativt för att förklara den (dvs ange grunden för 

den jämförelse som metaforen gör). 

Winner et al (1976) lät sina försökspersoner antingen förklara 

en metaforisk mening eller välja en av fyra möjliga parafraser. 
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De urskilde en utvecklingstrend mot en "riktig" uppfattning av 

metaforen. De tyckte sig finna ett flertal steg. Före 10 års 

ålder förekom rikligt med "metonymiska " och "primitivt metafo

riska" tolkningar och bland de yngsta (sexåringarna) "magiska" 

tolkningar. Också Winner et al diskuterar olika kognitiva förut

sättningar för vad de kallar "mogen metaforisk förståelse". 

Många av de ovan berörda undersökningarna är behäftade med bris

ter. Ofta är det metaspråkliga och metakognitiva förmågor som av

tappas snarare än en metaforisk förståelse. Preexisterande lexi 

kal kunskap och kunskap om världen hålls inte under kontroll, och 

de metaforer som skall tolkas är ofta "hemmagjorda" och utan kon

text. 

Metaforer bör tolkas i situationer med ekologisk validitet, t ex 

läsning av skönlitteratur (Verbrugge 1980). Då uppfylls även kra

vet på en stödjande kontext, vilket är betydelsefullt inte minst 

i utvecklingsstudier, eftersom barns förmåga att handskas med 

kontextlösa uttryck kan antas öka med åldern (t ex Werner & 

Kaplan, 1963) . överhuvudtaget måste barnen ges optimala förut 

sättningar, eftersom deras relativt begränsade kännedom om världen 

och bildspråkets konventioner kan leda dem fel i tolkningsakten 

(Ortony et al 1978; Verbrugge 1979). 

Det lilla fåtal empiriska undersökningar som har utnyttjat lit

terära metaforer har gällt retention av metaforer och då utan 

den större kontexten (t ex Harris 1979) eller varit metodisk t 

undermåliga (t ex Smith 1976). Ett litterärt material ställer 

även andra metodiska krav. Utifrån en interaktionistisk och 

klart mottagarinriktad syn på läsakten (t ex F ish 1980; Hansson 

1969) bör metodens normativa inslag tonas ner. Detta innebär en 

förskjutning av huvudintresset från förståelse till tolkning . 

Det blir rimligare att studera utvecklingen av tolkningsinnehåll 

och tolkningsstrategier än av förståelsen, via "gryende" eller 

"primitiv" förståelse till "äkta" eller "fullödig" förståelse, 

vilket då är den uppställda normen. 

Dessutom måste man som forskare beakta möjligheten att inte bara 

metaforens bildelement omtolkas utan även dettas "ram''. Med 
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metafor avses här en stilistisk figur som belyser en dimension 

av ett särskilt objekt genom att uppmärksamma dettas likhet med 

ett objekt från ett annat erfarenhetsornråde, vilket normalt be

traktas som olikt det första (Richards 1965 ; Black 1962). En 

sådan figur åstadkommes genom att ett ord förflyttas från en 

bruklig till en ny, men (i någon mening) passande kontext. Black 

( 1962) skiljer mellan "focus" och "frame", (F (E)). Han gör dock 

inte helt klart vad han avser med de båda termerna. Margalith 

(1970, cit efter Reinhart, 1976) föreslår följande förtydligan 

de: 

Given a metaphoric (non-literal ) expression Fi (E i) , Ei is 
the focu s, if it is possible to substitute Ej for Ei so 
that F i (Ej) is a literal expression and Fi (Ej ) is ' 
"similar in meaning " to Fi (Ei). 

I metaforen "Där står den gamla eken och hostar" är "hostar" på 

detta sätt utbytbart och således "focus". Det övriga är " frame " 

(För en utförl igare utredning av ämnet, inklusive innebörden i 

"similar in meaning", se Reinhart 1976). 

Utifrån denna distinktion kan man urskilja två s k ilda procedurer 

som är inblandade i tolkningen av litterära metaforer. Båda 

krävs för en fullödig förståelse (Reinhart 1976). 

1. Fokus- tolkning eller bildledsinriktad tolkning . Denna t yp av 

tolkning b lir resultatet om "fokusuttrycket" i dentifieras och 

tolkas, dvs. utbytes mot en bokstavlig ekvivalent . "Eken hostar" 

ges parafrasen · "Eken prasslar". 

2. Ram-tolkning eller sakledsinriktad tolkning. Koncentreras 

tolkningen till ramen, e ller sakledet, uppstå r " a whole new 

concept to be perceived simultaneousley with the old concept/-

- / " (Reinhart 1976). "Där står den gamla eken och hostar " skul

le med en dylik tolkning kunna bl i t ex "Eken representerar dik

taren och hans upplevelse av den begynnande ålderdomen". Sakleds

inriktade tolkningar kan således vara symboliska. 

Syftet med föreliggande undersökning var att utröna hur förmå 

gan att tolka litterära metaforer utvecklas. Därvid prövades 
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Reinharts (1 976) hypoteser att inte endast bildledet utan även 

sakledet omtolkas hos litterära metaforer och att sakledsinrik

tade tolkningar är uttryck för en mycket exk l usiv förmåga karak

täristisk för erfarna lyrikläsare , " a kind of priviledge process 

introduced by poets and limited to creative usages of language " . 

I den mån denna förmåga a lls förekommer hos barn och ungdomar 

är den därför rimligtvis att betrakta som en sent uppdykande ka

pacitet. Tidigast mot slutet av gymnasiet i den borde den vara att 

räkna med på allvar , efter som läserfarenhet en och kunskapen i 

diktanalys då kan förväntas ha ökat betydli gt . 

Följande huvudhypoteser p rövades : 

I. Hos litterära metaforer omto lkas inte endast bild l edet utan 

även sakledet. 

II. Förmågan att göra s akl edsinriktade tolkningar ökar med ål 

dern . 

Tre grupper av barn och ungdomar ställdes inför uppgiften att 

tolka sex metafor iska meningar i sex korta dikter skrivna på ett 

för barn begripligt språk. Testningen skedde i två omedelbart 

på varandra följ ande omgångar. I den första prövades den sponta 

na förmågan att tolka he l a det metafor i ska uttrycket . I den and

ra riktades f örsökspersonernas uppmärksamhet in först på bildle

det och därefter på saklede t . Frågorna blev således successivt 

a lltmer l edande , mot en sakledsinriktad tolkning. Eller annor

lunda uttryckt : Med hjälp av styrfrågorna underlättades alltmer 

identifieringen av s ymbol e rna . Förmågan till sakledsinriktade 

tolkningar antogs a lltså vara delvis latent (hos tonåringarna) . 

METOD 

Försökspersoner 

I undersökningen deltog 48 personer , jämnt fördelade på kön och 

tre åldersgrupper, 11, 14 och 18 år. De valdes slumpmässigt u r 
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sina klasser. Dock eliminerades barn med kända läs - och skri vsvå

righeter från urvalsförfarandet. De deltagande gymnasisterna gick 

på treårig samhällsvetenskapl i g linje. Försökspersonerna testades 

individuellt i ett tyst rum i omkri ng 20 minuter . Gymnasisterna 

erhöll ett mindre arvode . 

Material 

Dikterna valdes ur den svenskspråkiga 1900- talslitteraturen. öv

riga urvalskriterier var (i prioritetsordning) följande : 

Dikterna skulle 

1. inte innehålla "svåra ord" 

2. inte ställa några särskilda krav på "kunskap om värl den" (åt

minstone på ett ytplan ) 

3. vara korta (högst 20 - 30 ord långa) och i möjligaste mån li

ka långa 

4. innehålla endast en metafor 

Ur ett första u r val om 20 dikter valdes de nio som ansågs bäst 

uppfylla de uppstä l lda kraven. (Trots det stora arbete som lades 

ner, uppfyllde få samtliga.) Efter ett par mindre p ilotstudier 

valdes så slutl i gen de sex dikter som vi s ade sig lämpligast. 

Metaforernas ordningsföljd arrangerades så att inte två metafo

rer av samma s l ag följde efter varandra . Hänsyn togs då till typ 

av metafor (personifikation , synestesi och övriga) , syntaktisk 

komplexitet och diktlängd. Samtliga i testet ingående metaforer 

skattades av två oberoende bedömare som " nya" på Loewenbergs 

(1973) tregradiga skala: ny - levande men i nte ny - död . Hälften 

av försökspersonerna testades med omvänd metaforföljd . De båda 

grupperna var matc hade med avseende på ålder och kön . Dikterna 

lästes in på band av en kvinnlig medhjälpare med samma dialekt 

som undersökningsgrupperna . Dessutom iordningställdes h äften 

där dikterna förekom i två på varandra omedelbart föl j ande vari

ant er: utan resp. med understruket metaforiskt uttryck. Dikterna 

presenterades med titel om sådan förekom, men utan författarnamn . 
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Tabell 1. Metaforföljd 

A. Lyssnar på mörkret. 
B S 

B. Löven som svarar vinden. 
s B 

c. Träden rörs i barnaögon. 
s B S = sakled 

D. Få~eln (glider ut och) skapar rymden. B bildled 

s B 

E. I fredstid smakar man varenda sekund . 
B S 

F. (Lyssnar till) havets röst. 
S B 

Hela dikterna finns samlade i bilaga 1. 

Procedur 

Qm~å~g_1~ Försökspersonerna gavs följande instruktion: 

I den här undersökningen är jag intresserad av hur man för 

står dikter. Du kommer att få höra s ex korta d i k ter upp

lästa från band. Efter varje dikt kommer jag att be dig 

förklara en del av den. Under uppläsningen ska du följa 

med i texten som finns i det här häftet. Efter var je u pp

läsning kommer du att få lite extra tid till att tänka 

igenom dikten ordentligt. När du tycker att du är klar 

med det, säger du till, så ställer jag min fråga. Du f å r 

inte fråga mig något. Jag kommer att spela in dina svar 

på band. 

Berätta precis vad du tänker på, även om det känns ovant. 

Hur man förstår en dikt är olika för olika människor. Det 

finns alltså ingen rätt lösning på de frågor jag ställer . 

Jag är intresserad av vad j ust du tycker dikten handlar om. 
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När så krävdes upprepades instruktionen. Ingen försöksperson upp 

visade svårigheter att förstå uppgiften . Samtliga gavs en enkel 

förklaring av ordet "vakar " f öre uppspelningen av den dikt i vil 

ket det ingår . Dikterna spelades upp en i taget, varvid försöks 

personerna föl j de med i texten (varianten utan understrykning) . 

När de indi kerat att de tänkt färdigt, ombads de vända b lad (till 

varianten med understruket metaforiskt uttryck) och gavs därpå 

fråga 1: "Vad betyder de understrukna orden? " Inga försök gjordes 

att på något sätt påverka svaren. Denna procedur följdes tills 

samtliga dikter gåtts igenom. 

Qm~å~g_2. Sedan omgång 1. k l arats av , uppmanades försökspersoner 

na att gå tillbaka till den första dikten (varianten med under 

strykning) . Därefter fick de besvara följande frågor (här med 

metaforen " lyssnar på mörkret " som exempel): 

2. a . Vad betyder "lyssnar " här i dikten? 

b. Kan " lyssnar " betyda något mer eller annat här i dikten? 

3 . a . Vad bet yder "mörkret" här i dikten? 

b . Kan "mörkret " betyda något mer eller annat här i dik ten? 

4. Tycker du att de understrukna orden betyder något annat nu 

än första gången jag f r ågade? 

I förekommande fall ombads de även motivera klart sakledsinrik

tade tolkningar, tex "Varför anser du att 'mörkret' kan betyda 

'det onda han gjort ' ? " 

Frågorna ställdes av två manliga intervjuare (experimentledaren 

och en medhjälpare) . Försöksgrupperna fördelade sig likvärdigt 

på försöksledare vad gäller kön , ålder och presentationsordning . 

Bearbet ning 

Två oberoende bedömare uppnådde på ett 10 %- igt stickprov en ö 

verensstämmelse på 85%. Fallen av oenighet diskuterades tills 

konsensus uppnåtts. En bedömare kodade resten av tolkningarna. 

Vi d kodningen av svaren på fråga 1 bedömdes om det var fråga om 

sakleds- eller bildleds i nriktade tolkningar, och, när tolkningar

na var bildledsinriktade , vilken typ det då var fråga om, "magisk", 
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"metonymisk", "metaforisk", "ofullständig" eller "ordagrann upp 

repning". Dessutom användes kategorierna "nej" och "vet ej" un

der r ubriken "okodbart", kategorin "nej" dock endast för svaren 

på f r ågorna 2 . b. och 3. b. Med fråga 2. a. riktades försöksper 

sonerna in på bildledet. Svaren kodades här på samma sätt som 

för fråga 1 , vilket också gäller för svaren på fråga 2. b . dock 

alltså med den skillnaden att här tillkom kategorin "nej". Med 

fråga 3. a. har försökspersonerna inriktats mot sakledet. Det 

innebär att om man på frågan "Vad betyder 'mörkret' här i dik

ten?" ger svaret "Det var dåligt upplyst ", så har man gjort en 

bildledsinriktad tolkning, dvs man har inte tolkat sakledet , 

vilket man har om man svarar tex " Det onda man gjort" . .'.!'.YE av 

bildledsinriktad tolkning kan givetvis då (vid svar av typ " Det 

var dåligt upplyst ") inte markeras. Bokföringstekniskt användes 

därför schemats kategori "ofullständig" där . Svaren på fråga 4. 

kodades ej. 

Nedan följer de väsentl i gaste i nslagen i kodningsmanualen. 

Kodn i ngsmanual 

Kodni ngskategorier (tolknings t yper ) : 

1. ~a_S[i_§.k_ 

En parafras ges som bibehåller den bokstavl i ga betydelsen hos 

satsen. Motsättningen mellan metaforens båda domäner upphävs 

genom att en magisk värl d uppfinnes, en värld i vilken natur

lagarna inte gäller . Betrakta följande exempel : "När han klev 

ut ur den mörka stugan fick han solens knytnäve i ans iktet" . 

Ett par magiska tolkningar av denna metaforiska mening skulle 

kunna ha följande utseende: "Solen blev arg på pojken och 

s l og honom" och "Det är nog bara en dröm , för i drömmen kan 

solen vara en levande varelse s om kan slåss ". I båda fallen 

skapas en magisk värld för att rät tfärdiga en bokstavlig tolk 

ning, i det förra en sagovärld, i det senare en drömvärld. 

För att komma till rätta med motsättningen mellan metaforens 
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domäner uppfinner tolkaren en situation i vilken en ren jux

taposition av de båda leden blir rimlig. Båda leden kan då 

tolkas bokstavligt utan att realismen utmanas . Länkningen 

mellan domänerna är baserad på kontiguitet och inte identi

tet . Exemplet ovan skulle kunna ges följande metonymiska 

tolkningar: "När han stod i solen kom någon fram och slog 

honom", eller "Ljuset som träffade hans ansikte bildade en 

form som såg ut som en knytnäve". 

3. Metafor i sk 

Aspekterna av de båda led som jämförs tas från olika domäner 

eller modal iteter. Tolkaren hittar endimension som är gemen

sam för (delas av) de båda domänerna. Några metaforiska tolk

n i ngar av exempe l satsen kan vara: "Han blev bländad av solen . 

Kontrasten blev så skarp", "Han kände en stor skillnad mel 

lan den svala luften i stugan och värmen utanför " eller "Han 

visste inte att solen sken utanför . Han blev så förvånad". 

Tolkaren ger en beskrivning av e ndast en av metaforens båda 

termer , tex : "Han fick ett hårt slag " eller " Solen sken ute" . 

8. ~ei (Endast b-omgångarna) 
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Tabell 2. Bildledsinriktade tolknincar. Exempel 

Metafor 

A. 

B. 

c. 

D. 

E . 

F. 

MAGISK 

Det var en 
förtrollad 
vind, så 
mörkret kun
de prata . 

Löven och 
vinden kunde 
prata med 
varandra. 

Det växer 
träd i bar
nens ögon; 
det är nog 
en dröm. 

Det är en 
sagof ågel 
som gör 
hela him
len. 

Det är ett 
otäckt 
monster som 
äter sekun-
der. 

Havet har en 
mun och kan 
prata. 

METONYMISK 

Han satt i 
mörkret och 
l y ssnade på 
dörren som 
gnisslade. 

METAFORISK 

Han kände efter 
vilket intryck 
mörkret gjorde 
på honom. 

Det klättra- 1. När vinden 
de barn i blåser· så föl-
trädet och jer löven med. 
dom skrek 
till blås-
ten. 

Barnet lig
ger i en 
vagn under 
trädet, och 
så får det 
en gren i 
ögat. 

Fågeln fly
ger förbi 
när Gud 
skapar rymd
en. (?) 

När det är 
fred 0 sa 
äter man nå-
got varje 
sekund. 

Det simmar 
människor i 
havet och 
dom pratar 
med varandra 
och så hör 
man det. 

2. Löven darrar 
i vinden. 

1. Barnet ser 
träden . 

2. Barnet tän
ker på träden. 

1. Om det fly 
ger en fågel i 
rymden så kan 
man lättare 
förstå de sto
ra avstånden. 

2. Luften är 
fågelns rätta 
element . 

1. Man njuter 
av varje se-
kund. 

2 . Man tar 
tillvara varje 
sekund. 

1. Vågornas 
skvalp. 

2. Havets 
atmosfär. 

OFULLSTÄNDIG 

Han lyssnade 
noga. 

Vinden blåser . 

Barnet hade 
inte somnat 
än. 

Fåge ln fly
ger högt. 

Man äter 
när det är 
fred. 

Det hördes 
prat. 
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Två tolkningsprocedurer: 

Utifrån distinktionen ovan (se sid55) kan man urskilja två en

skilda tolkningsprocedurer som är inblandade i förståelsen av 

litterära metaforer . 

1. Fokus - tolkni ng eller bildledsinriktad tolkning,_ 

Denna typ av tolkning blir resultatet om fokusuttrycket i 

dentifieras och tolkas, dvs utbytes mot en bokstavlig ekvi 

valent. "Eken hostar" ges parafrasen "Eken prasslar". 

2. Ram- tolkning eller sakledsinriktad tol kn i ng 

Koncentreras tolkningen till ramen , eller sakledet, uppstår 

" a whole new concept to be perceived simultaneousley with 

the old concept/ --- /" (Reinhart 1 976 ). "Där står den gamla 

eken och hostar " skulle med en dylik tolkning kunna bli t ex 

" Eken representerar diktaren och hans upplevelse av den be 

gynnande ålderdomen". 

Tabell 3. Sakl edsinriktade tolkningar. Exempel 

Metafor Tolkni ngar 

A. 

B. 

c. 

1. Han tänker på det onda han gjort (Han har dåligt 

samvete) . 

2 . Han mediterar över döden . 

1 . Än finns det liv på jorden. Löven är männi sko rna 

(allt levande ) och vinden är livet . 

2 . Löven är människorna och vinden en revolutionsleda-

re. 

1 . Träden är de vuxna (vuxenl i vet) som barnet tänker på. 

2. Det är en dikt om dödsmedvetenhet. Trädet är livets 

träd och barnet är människan (diktaren) inför döden. 
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D. 1. Han upplever alltings förgänglighet . 

2 . Han prövar varje livsmöjlighet. 

F. 1. Havet är evigheten som man känner inom sig. 

2. Havet är den älskade, vars röst man lyssnar efter . 

RESULTAT 

En analys av ett s l umpmässigt sampel visade inte på några effekter 

av olika diktföljd eller olika intervjuare. Inte heller kunde 

några signifikanta skillnader me l lan pojkar och flickor konstate

ras vid en prelimi när analys av hela materialet, varför denna 

vari abel uteslöts från vidare analyser . 

En serie variansanalyser (3 x 1) genomfördes på antalet respon

ser i nom varje tolkningskategori i omgång 1 , dvs före styrfrågor. 

En dast f ör de sakleds inrikt a de t o l k n ingar na k unde då konstateras en 

signifikant ålderseffekt. 

Tabell 4. Sakledstolkning och åldersgruppsvariation . Omgång 1 . 

Variationskälla ss df MS F p 

Mellangrupp 17 , 54 2 8 , 77 7 , 1 3 <0 , 0 1 

Inomgrupp 57 , 44 45 1 , 2 3 

Total 74 , 98 48 

En spec i f icering av analysen med hjälp av t - testning visade inte 

på någon skillnad i antaletsakledsinriktade .tolkningar mellan 11 -

och 14 - åringarna, dvs åk 5 och 8: t 58 = 0,21 , P>0 , 05. Signifikan

ta skillnader förelåg dock mellan åk 5 och 3 och mellan åk 8 och 

3: t 53 = 3 , 30 , P<0 , 0 1 ; t 83 = 2 , 84 , P<0 , 01. 
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En vidare ana l ys med hjälp av t-testning avslöjade Qessut om 

signifkanta ålderseffekter för de metaforiska tolkninqarna : 

t 58 = 2,65, P<0,05 (F (2,45) = 3,14, P>0 , 05) samt för kategorin 

"ordagrann upprepning": t 58 = 5,40 , P<0,0 1 ; t
53 

= 5 , 4, P<0,01 

(F(2,45) = O,P>0,05) . 

En pre l iminär signif ikansprövninq av skillnaderna mellan resul 

taten i de tre olika omgångarna visade att omgång 2 inte inne

bar någon förändring jämfört med omgång 1, varför den uteslöts 

från vidare behandling. Detsamma gäller omgång 3 . B. av mot

svarande skäl. En vidare signifikansprövning av skil l naderna i 

anta l et sakledsinriktade tolkningar mellan omgång 1 och 3 över 

de tre åldersgrupperna är under utarbetande och har ännu inte 

slutförts. En jämförelse mel l an resultaten i tabellerna 5 och 6 

visar på klar skillnad endast vad gäller 18- åringarnas tolkningar. 

Tabell 5 . Procent respons typer på varje åldersniYå . Omgång 1 . 

ålder sak l eds- meta- magisk meto- ofullst orda- vet n 
(i år) inriktad forisk nymisk gr . ej 

u rep 

11 9,4 39 , 6 5 ,2 9,4 17,7 13 , 5 5,2 96 

14 10,4 57,3 2 , 1 5 , 2 19,8 0 5 , 2 96 

18 31 '2 49,0 0 6 ,2 9, 4 0 1 3 , 2 96 

Tabell r Procent responstyper . varje åldersnivå . Omgång 3. a . 0 • pa 

å l der sak leds- icke vet e j n 
(i år) inriktad sakleds-

inriktad 

11 18,3 76,3 5,4 93 

14 21 , 1 74,7 4,2 95 

18 58,9 37,9 3 , 2 95 
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Diagram 1. Procent metaforiska och icke-metaforiska tolkningar av samt

liga tolkningar på varje åldersnivå som en funktion av ålder. 

Omgång 1. 

100 

0\0 

·..-i 

- --

10 

--
.., .. 

= metaforiska tolkn. 

----- = icke-metaforiska 
(=magiska+metonymiska 
+ofullständiga) 

ålder (i år) 

De sakledsinriktade tolkningarna har för denna åldersgrupp ökat 

från 31,2% till 58,9% (av deras avgivna tolkningar). Även i 

denna andra omgång (=fråga 3.a.) är skillnaden mel lan 11- och 

14-åringarna obetydli~ vilket stöder förfarandet vid den sta

tistiska analysen, att sammanföra dessa till en kategori (se ovan). 

Att de övriga tolkningskategorierna i Tabell 6 fått bilda en 

enda, större kategori är betingat av omgång 3. a:s frågetyp och 

ligger i sakens natur (se ovan under Bearbetning, sid.59). 

Styrf rågornas effekt på de tre åldersgruppernas prestationer kan 

även utläsas av Diagram 2. 

Diagram 2. Procent sakledsinriktade tolkningar av_ s~~tliga tolkn~rigar 

på varje åldersnivå som en funktion av ålder och frågetyp. 

100 

o\O 

·..-i 

5 0 

1 0 

, , 

= omgång 1 

----- = omgång 3.a. 

ålder (i år) 
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Att den procentuella andelen sak l edsinriktade tolkningar hos 11-

och 14-åringarna inte kan tillskrivas ett fåtal individer fram

går av Diagram 3. 10 av 16 11-åringar har presterat minst en 

sakledsinriktad tolkning och sex minst tre . För 14-åringarna 

är motsvarande siffror 14 resp. 11 tolkningar . Siffrorna gäl l er 

över hela mater ialet, dvs. samtliga fem frågor (1-3. b.). I om

gång 1 gjorde sex 11-åringar och fem 14-åringar minst e n sak

ledsinriktad tolkning. Denna förmåga tycks alltså tämligen jämn t 

fördelad inom varje ålderskategori och ökar markant under 

gymnasietiden. 

Diagram 3. Antal försökspersoner med ett visst antal sakleds

inriktade tolkningar som en funktion av ålder. Omgång 1-3.a. 

15 

0.. 

~ 10 
r-l 
rö 
+> 
c:: 
rö 

5 

1 1 

I 
I 
• I 

/ I 
I 

/ I 

/ I 
J 

/ I . . 
I . , 

/ 
/ .. , .. , , . 

/• . 

14 

: . . 

= minst 1 tolkn . 

I - ·- = minst 3 tolkn. . 
I 

I ----- = minst 5 tolkn. 
I 

I 
I ..... = minst 7 tolkn. 

I 
I 

. . . . 

18 
ålder (i år) 
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I Diagram 4 återges resultatet av motsvarande beräkningar för 

antalet metaforiska tolkningar. Kurvorna är här flackare och 

pekar på en skillnad mellan 1 1- och 14-åringarna, vilken ju var 

signifikant på 5-procentsnivån. 

Diagram 4. Antal försökspersoner med ett visst antal metaforiska 

tolkningar som en funktion av ålder. Omgång 1- 3 . a. 

= minst 1 tolkn . 
15 
~ ~·~ = minst 3 tolkn. ' I ' 

I ' ' I ' ----- = minst 5 tolkn. 
I 

I 
I ..... = minst 7 tolkn . 

I .. . 
I . . .. 

I . 
I 

I 
I 

5 

ålder (i år) 
1 1 14 18 

Av denna jämförelse mellan de två typerna av tolkningar t yck s 

även framgå att de är interrelaterade. Gymnasisternas större an

del sakledsinriktade tolkningar resulterar i en i förhållande 

till åttondeklassarna mindre andel metaforiska tolkningar. Hur 

detta samband närmare bestämt ser ut är oklart (se nedan under 

Diskussion) . Bägge typerna kan dock betraktas som bildliga. 

Medeltalet gjorda metaforiska och sakledsinriktade tolkningar i 

de olika å ldersgrupperna slutligen framgår av nedanstående d ia

gram. 
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Diagram 5. Medeltal metaforiska och sakledsinriktade tolkningar 

som en funktion av ålder och frågetyp. Omgång 1 
6 

5 

H 
4 ltj 

ty\ 
i:: 
·rl 3 

~ i:: metaforiska 
~ 
r-1 
0 2 
+i 

~ 
sakledsinriktade 

r-1 
1 ltj 

+i 
i:: ålder (i år) 
ltj 

11 14 18 

Diagram 6. Medeltal metaforiska och sakledsinriktade tolkningar 

som en funktion av ålder och frågetyp. Omgång 2 a . 

6 

H 5 
ltj 
ty\ 

4 i:: 
·rl 
i:: 
~ 3 

metaforiska 

r-1 
0 
+i 2 
r-1 
ltj 

1 +i ~ i:: 
ltj 

1 1 14 1 

sakledsinriktade 

ålder (i år) 

Diagram 7. Medeltal sakledsinriktade tolkningar som en funktion 

av ålder och frågetyp. Omgång 3. 

6 

H 5 ltj 
ty\ 
i:: 

4 ·rl 
i:: 
~ 
r-1 3 0 
+.) 

r-1 2 
cd 
+.) 

i:: 1 
ltj 

ålder (i år) 
1 1 14 18 
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DISKUSSION 

Undersökningsresultatet ger uppenbarligen stöd för hypoteserna. 

Ca. 10% av 11- och 14-åringarna tolkade spontant om sakledet, 

mot nära en tredjedel av gymnasisterna. Förmågan att göra sak

ledsinriktade tolkningar ökar med åldern. 11- och 14-åringarna 

ligger dock på i stort samma nivå . ökningen sker i huvudsak 

efter 14-årsåldern, ett resultat som i varje fa l l inte strider 

mot teorin om undervisningens och läserfarenhetens betydelse. 

Diagram 3 visar emellertid att en analys på individnivå resul

terar i en tydligare ökning med stigande ålder. Skillnaden 

mellan åk 5 och 8 är då mer markant. 

Inte heller den metaforiska förmågan ökar jämnt med stigande 

ålder. Förklaringen härtill ligger förmodligen i att de sakle ds

inriktade tolkningarna i stor utsträckning görs, så att säga, 

på de metaforiskas bekostnad. Vad som händer med bildledet när 

sakledet omtolkas ingår det inte i denna undersöknings syfte 

att utröna. För den uppgiften krävs mer förfinade metoder. In

tresset här har varit att undersöka antagandet att inte endast 

bildledet omtolkas. Säkerligen kan bildledet vid en sakledsin

riktad tolkning ofta kategoriseras som metaforiskt enligt den 

definition och operationalisering som tillämpats i denna under 

sökning. Men att så inte allti d behöver vara fallet framgår t ex 

av kodningsmanualens exempel på sakledsinriktade tolkningar, 

t ex tolkning 2 av metafor F. Här verkar strategin kunna jäm

föras med den vid metonymiska tolkningar. Sakledet kan alltså 

ha tolkats om i syfte att rättfärdiga en bokstavlig tolkning a v 

bildledet. Hur som helst, om kategorierna sakledsinriktade och 

metaforiska tolkningar slås samman till en, "b ildlig", sker ut

vecklingen mer entydigt i enlighet med hypotes II. 

Ett oväntat resultat var 11-åringarnas kapacitet att gör a sak

ledsinriktade tolkningar. Att 14 - åringarna besatt förmågan var 

kanske mer väntat, men inte att styrfrågorna skulle ha så liten 

effekt på deras prestationer. Endast 18-åringarna som redan låg 

på en hög nivå visade en ökad benägenhet att göra sakledsin

riktade tolkningar efter fråga 3.a. 
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En sakledsinriktad tolkning är ofta symbolisk. Symbol har då 

fattats i en litteraturvetenskapligt influerad bemärkelse, dvs 

som en "litterär symbol": 

In literary theory, it seems desirable that the word 
should be used in this sense: as an object whjch 
refers to another object but which demands attention 
also in its own right, as a presentation. 
(Wellek & Warren, 1964, s 188-189) 

Det kan då t ex vara fråga om en "mental översättning" av be

grepp till illustrativa, pedagogiska, sinnliga termer, eller om 

ett framhävande av det speciella i det individuella eller det 

allmänna i det speciella, eller rent av det eviga i det tidsliga . 

Denna uppfattning tycks ligga i linje med Furbergs (1982) preli

minära definition: "Att x är en symbol verkar alltså betyda 

något i stil med att en r e lation r råder mellan ett åskådligt 

x, ett dolt y och en människogrupp m" (s 216). Eller som han 

tillägger senare: "symboler är sinnebildliga och /--- / sinnebild

ligheten är det framsattas egenskap att peka hän mot något som 

inte är framsatt (inte avbildat, inte skildrat)" (s 218). Accep

terar vi dessa uppfattningar kan sakledet i en metafor vid en 

sakledsinriktad tolkning betraktas som en litterär symbol. Det 

"framsatta" sakledet "pekar hän mot" vad Reinhart alltså kallar 

"a whole new concept", som i en sakledsinriktad tolkning skulle 

uppfattas samtidigt med "the old concept'', dvs ramens bokstav

liga innebörd, vilken då motsvarar det " framsatta" . 

Hur distinktionen mellan litterära metaforer och litterära sym

boler skall göras är omstritt (se t ex Söderberg 1982). För de 

problemställningar som är aktuella i denna undersökning, är det 

tillräckligt att anta att litterära metaforer kan ingå i ett 

litterärt verks symbolsystem, och att det gäl l er såväl sakledet 

som bildledet. At t bildledet kan tolkas metaforiskt fick dock 

inget stöd i data, vilket kan bero på de undersökta metaforernas 

karaktär. 

Utifrån dessa definitioner av den litterära symbolen är det rim

ligt att anta, att skillnaden mellan 11- och 14-åringarna å ena 
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sidan och 18-åringarna å den andra, när det gäller antalet gjorda 

sakledsinriktade tolkningar , bl a kan ha att göra med graden av 

formal - operativt tänkande. Läsaren måste vara i stånd att gå ut

över de omedelbart uppenbara betydelserna till hypotetiska alter

nativ som kan logiskt värderas . På så sätt kan han nå fram till 

den rikare betydelsen. Det formal -operativa tänkandet utmärks 

av att: 

the adolescent has, through this new orientation, 
the potentiality of imagining all that might be 
there - both the very obvious and the very subtle 
- and thereby much better insuring the f inding 
of all that is there (Flavell 1963 , 10 :20 5 ) 

Denna typ av mera utvecklat t änkande tycks inte vara lika väsent

lig för förmågan att tolka (parafrasera) metaforer , men väl att 

förklara dem (se ovan). De sakledsinriktade tolkningar som gjorts 

har i regel varit mycket abstrakta och gällt tex "kärleken", 

"ondskan" och "evigheten", medan de metaforiska uttrycken (bild

leden) har varit möjl iga att tolka på ett mycket konkret plan. 

Det senare är naturl igtvis bl a resultatet av ae urvalskriterier 

som tillämpats. 

En litterär symbol måste accepteras som sådan innan dess inne

börd kan faststäl las , medan motsvarande inte är fallet med en 

metafor(s bildled), alltså vid en bildledsinriktad, metaforisk 

tolkning. Eller annorlunda uttryckt : symboltolkningen kräver en 

särskild "kod " (den litterära, symboliska eller kulturella 

"koden "), vilket inte metafortolkningen (bildledsinriktade tolk

ningen) gör . Distinktionen bildligt - bokstavligt är tvivel 

aktig . Kanske är det snarare fråga om ändpunkter i ett kontinuum, 

vilka båda behärskas med den allmänna , språkliga "koden". 

Resonemanget om förmågan att gå utöver det omedelbart uppenbara 

kan dessutom föras mer i direkta termer av kontextberoende -

kontextoberoende. En symbol är svårare att upptäcka än en metafor , 

åtminstone för ett barn . Bildledet "avviker" ju från ramen , vilken 

i sin tur (åtminstone i det material som här undersökts) kan 

sägas vara koherent med den vidare , textuella kontexten. En bok-
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stavlig läsning av bildledet är inte möjlig, varför motsättningen 

måste överbryggas, t ex genom intersektionell klassificering . 

Tolkningen sker med stöd av ramen (och den större kontexten) . 

Bildledet tolkas alltså om i relation till sakledet. 

Till skillnad från bildledet kan sakledet alltså läsas bok

stavligt. Det finns inte något omedelbart, direkt stöd i kon

texten för en bildlig tolkning. Det krävs tillgång till en be

stämd "kod". En sakledsinriktad tolkning sker inte i huvudsak 

med stöd av den textuella kontexten, utan mera på basis av den 

vidare, ku lturella kontexten, som bl a innefattar litteratur

historiska insikter och kännedom om tolkningskonventioner. 

Det bör alltså för ett barn vara lättare och naturligare att 

tolka om bildledet i förhållande till sakledet än tvärt om, och 

på så sätt gå på tvärs mot den givna kontexten . Sakledets 

ambiguösa karaktär accentuer~s inte av någon motsättning till 

kontexten. Dessutom har barn endast begränsad tillgång till den 

kulturella kontexten. Ingår metaforen "löven svarar v inden'' i 

en naturlyrisk dikt, tolkar barnet därför lättare om "svarar" 

till "prasslar" än "löven " till "mänskligheten". Det krävs med 

andra ord en större förmåga till kontextoberoende vid identi

fiering och tolkning av en symbol än vid tolkning av en metafor(s 

bild1e~) . Ett uttryck får sin status som litterär symbol 

mycket på basis av utomtextliga faktorer. Litterära symboler har 

bl a därför rent av betraktats som i huvudsak icke-språkliga 

fenomen (Furberg, 1982; Ricoeur, 1976). Uppfattandet och tolk

ningen av en sådan symbol förutsätter förmågan till frigörande 

från den specifika, konkreta kontexten. 

En annan kognit iv förutsättning är kapaciteten att föra analogi

resonemang, att finna parallella strukturer. Det "framsatta" är 

analogt (isomorft, strukturlikt) med det "icke framsatta", för 

att använda Furbergs terminologi. "Löven" i exemplet ovan för 

håller sig till "vinden" som "mänskligheten" till " livet" . Av 

Werner & Kaplan (1963) framgår att denna förmåga förutsätter den 

förra. Dessutom hävdar de att båda dessa förmågor är i utveckling 



74 

ännu under tonåren. Hur mycket av symboltolkningsförmågan som 

är rent kognitivt betingad och hur mycket som beror på behärsk

andet av "koden" är dock oklart och får bli en fråga att be 

svara för kommande forskning. 

Diskussionen har här avsevärt förenklats. Identifiering och tolk

ning har inte klart hållits isär. Resonemanget är förmodligen 

huvudsakligen tillämpligt på identifieringen. Hur som helst 

är symboltolkningen (eller symbolpejlingen som Furberg (1982) 

föredrar att benämna processen) betydligt mer komplex än vad som 

framgår av behandlingen av saken ovan. Har tex Ricoeur (1976) 

och Furberg (1982) rätt är utfallet av tolkningen rent av av

hängig läsarens existentiella situation, "varför två personers 

symbolpejling troligen inte för till samma eller varann komp

letterande fynd " (Furberg, 1982). Även detta återstår dock att 

närmare utforska . 

Av resultatet av denna undersökning framgår att den stora skill

naden i metaforisk kompetens ligger mellan 11 - åringarna å ena 

sidan och 14- och 18-åringarna å den andra, en skillnad som är 

signifikant. Att 11-åringarna här lyckas relativt sämre än i 

vissa tidigare undersökningar, tex ovan relaterade Cometa & 

Eson (1978), är kanske inte så förvånande. Tidigare forskning 

har i stor utsträckning använt starkt konventionaliserade meta

forer av typ "Han är en åsna" eller "Hon är modersbunden", där 

det är osäkert om tolkningen kräver några logiska operationer, 

t ex intersektionell klassificering. Barnen kanske helt enkelt 

har lärt sig innebörden. I föreliggande undersökning klassi

ficerades ju samtliga metaforer som "nya". Litterära metaforer 

av detta slag ställer förmodligen större krav på tolkaren än de 

som hittills kommit till användning i forskningen. 

Denna undersökning visar att under läsning av skönlitteratur 

inte bara en metafors bildled tolkas om utan även dess sakled. 

Ett viktigt resultat är att denna tolkningsstrategi återfinns 

redan hos 11-åringar, vilkas förmåga på denna punkt obetydligt 

skiljer sig från 14-åringarnas, även om den är mest utvecklad 

hos 18-åringarna. Här öppnas intressanta perspektiv för littera

turpedagogik och kommande forskning på området. 



Bilaga 1. Diktmaterialet 

Var är du nu? 

Jag är på landet , på vinden. 

Vad gör du där? 

75 

Lyssnar på mörkret , på vinden. 

Då är du bra ensam? 

Ja , då är jag bra 

ensam. 

(Bengt Nerman, ur T. Hedlund (red.) , 

Den svenska lyriken . Stockholm 1978) 

I tystnaden hör man 

varenda knappnål 

I stillheten märker man 

varenda strå som rör sig 

I fredstid smakar man 

varenda sekund 

I ensamheten räknar man sina andetag 

(Göran Tunström, De andra 

de till hälften synliga . 

Dikter. Stockholm, 1966) 

Ljuset faller på fågelns vingar 

och fåge ln sträcker dem , glider ut 

och skapar rymden 

(Bo Carpelan , I de mörka 

rummen, i de ljusa. 

Dikter . Stockholm, 1976) 

Å , ÄNNU KAN MAN HÖRA 

Å, ännu kan man höra 

melodin i luften 

löven som s varar vinden . 

Å, ännu finns det löv 

som följer vinden. 

Men en dag tystnad - tystnad. 

Så ensam vinden . 

(Ebba Lindqvist, Mässa för 

måsar . Dikter. Stockholm , 

1966) 

GENOM KVÄLLEN 

Genom kvällen lysa stjärnor , 

en fågel vakar . 

Träden r örs i barnaögon , 

fågeln vakar 

tills vinden tystnat . 

(Bo Carpelan , Dikter från 

30 år . Helsingfors, 1980) 

DJUPT, DJUPT I MITT HJÄRTA 

Djupt, djupt i mitt hjärta 

vet jag allting om havet . 

Med slutna ögon ser jag det 

framför mig. 

Långt, långt från havet 

lyssnar jag kväll efter kväll 

till havets röst . 

(Ebba Lindqvist, Karavan . 

Dikter. Stockholm, 1958) 
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Karl Erik Rosengren 

TIME AND CULTURE: 

DEVELOPMENTS IN THE SWEDISH LITERARY FRA!v1E OF REFERENCE 

I 

There is no dearth of theoretical defin i tions of the concept of 

culture (Bernardi 1977). Precise and explicit empirical defi 

nitions are less numerous , for the study of culture to a large 

extent has proceeded by way of ad- hoc case studies. The nation 

of cultural indicators, inaugurated by George Gerbner in 1969 

(Gerbner 1969; cf . Gerbner e t al . 1980 ; Hirsch 1980; Gerbner et 

al. 1 981) opens up the possibility of a fruitful interplay 

between theoretical and empirical studies. Obvious parallels 

to t his possible development may be f ound in t he long history 

of economic indicators, and in the much shorter h istory of 

social i ndicat ors . The possibility of combining economic , 

social and cultural indicators in comparative studies looms on 

the horizon - indeed a challenging vista (Rosengren 1981a, b). 

In the humanities, the study of culture has often been narrowed 

down to the study of 'high culture', while the social sciences 

have had a broader , almost all- encompassing approach . Common and 

central to both approaches are the nations of cognition and 

value. Culture tells you what is and what ought to be, what is 

related to what and what is important. Culture is the cognitive 

and evaluative framework within which human beings act, think 

and feel. It is an immaterial social phenomenon, having material 

correlates, being carried by competing and cooperating groups 

in society, and at the s ame time characterizing whole s ocieties. 

It i s the task of cultural indicators studies to provide precise 

measurements of that framework and its development over time in 

different soci eties , so that its nature can be better understood 

and explai ned. 

Although culture is a wi der phenomenon than high c ulture, the 

latter is part and parcel of the former. Therefore, the present 

SIC 7 (1983) s 79-1 09 
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attemps to construct and apply cultural indicators shoul d en

compass also indicators in the field of high culture. In this 

paper, a technique for measuring certain aspects of literary 

high culture will be presented and applied to the Swedish lit

erature of the 1880 ' s and 1960's. 

II 

An activity central to literary culture is literary criticism: 

the interpretation and evaluation of literature. In Sweden as 

i n many other modern societies, the dominating type of literary 

criticism is found in the daily press: the reviews of newly pub

lished literary books. Reviewing, like otherforms of literary 

criticisrn, is carried out against the background of a shared 

frarne of reference, a set of cornrnon ideas: cognitions and 

values . 

The literary frame of reference, then, may be regarded as having 

two principal cornponents: a set of values and a set of cogni

tions. Both values and cognitions are connected with vari ous 

authors and writers (and with groups of categories of aut hor s 

and writers) who rep resent and exemplify thern. Therefore , an 

important element of the literary frame of reference is the 

'lexicon' of authors and writers available to critics andre

viewers: the stock of classic and modern, minor and major poets 

and writers , whose oeuvres embody the literary tradition and its 

present-day continuation. Indeed, that lexicon is so central to 

the literary frame of reference that its various characteristics 

can be used to measure important aspects thereof. That is, the 

lexicon can be used as a proxy for the literary frame of refer

ence . Its various characteristics could be used as indicators of 

characteristics of the literary f r arne of reference . In what way 

could we empirically study that lexicon of authors and writers? 

In their reviews, reviewers of literature often mention , r efer 

to or al l ude to writers other than the one under review . Such 

cases will here be cal led ' mentions ' . A mention may be regarded 
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as an express i on of an assoc i ation roade by the revi ewer . It is 

a commonplace observati on often made by historians of litera

ture that if dur ing a given period of time a given writer ob

tains many mentions , it may be inferred that he has some topi

cality during that period. 

Now, i f a mention may be regarded as an expression of an asso

ciati on roade by t he reviewer , and if the mentions of one spe

cific writer can be used as an i ndicator of the topi cality of 

that wri ter, all the ment i ons made in a l l reviews of the daily 

press in a country during a given time period (or in a repre 

sentati ve sample thereof) may be regarded as an expression of 

the lexicon of authors and writers available to the reviewers 

and constituting a central element of the l i terary frame of 

reference of that period. It could be used to characterize 

i mportant aspects of the l iterary frame of reference used by 

the reviewers of the period , as wel l as the differential posi

tions of various writers i n that frame of reference . By means 

of the mentions, which offer large quantities of easil y i denti

fied and characterized units of measurement, the size , age , 

geographical composition , structur e and rate of change of the 

reviewers ' frame of reference can be reliably measured and 

related to other phenomena within , and outside of , the l i terary 

system. 

The mentions technique may be regarded as an applicati o n of 

psychological association theory (Deese 1965) to literary soci

ology. Similar techniques have been used in the sociology of 

science and in the emerging fie l d of ' scientometrics' (Price 

1963; Small and Crane 1979 ; Garfield et al 1978) . It has been 

applied to Swedish literature of the 1880's and the postwar 

period by Rosengren (1968, 1981c), and to liter ature and film 

by Rosengren and Arbelius (197 1 ) . Rosengren's work has been 

discussed and critic i zed by, for instance , Aspelin (1975), 

Kepplinger (1975) , Sammons (1977), and Zima (1977) . 
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In this paper the rnentions technique will be applied to Swedish 

literature of the 1880 1 s and the postwar period. It will be used 

to study an irnportant aspect of literary culture : time. 

III 

The f irst thing to note about time and the literary frame of 

ref erence is that there is a considerable range of variation 

along the dimension of time in the frame of reference. At the 

tirne of the rnention of a given writer in a literary review, 30 

years may have elapsed since the birth of the writer, or 300, or 

3 ,00 0. What can we tell about the distribution of the rnentions 

over this huge span of time, about the 'ternporal ecology• of 

the literary frarne of reference? 

The main technique used by traditional history of literature to 

handle the problem of tirne is periodization. History is divided 

into large chunks of tirne , characterized one way or another, and 

the individual writer is said to belong to this or that period, 

to be a typical (or non- typical) romantic, realist or whatever . 

The aim of such a periodization , of course, is to structure the 

history of literature into rnean i ngful and tra ctable units. But 

it may also be used in order to give structure to the literary 

frame of reference as here conceived , and to its development 

over time. One could a sk, for instance, what proportion of the 

literary frame of reference during a given period of time is 

dedicated to writers from this or that literary period - s ay , 

to writers from classical antiquity, from the romantic era etc? 

The mentions techni que offers an opportunity to answe r such 

questions. 

Suppose that all mentions in literary reviews in the daily press 

of a given country and a given period of time were characterized 

with respect to the literary period in which the writer mentioned 

lived and worked (operationalized as the year of birth of the 

writer in question). How would the mentions be distributed over 

the different literary periods? That is, in a given year - 1976, 
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say - what proportion of the frame of reference would be dedi

cated to writers from the various periods: Antiquity, the 

Middle Ages, Renaissance, etc? Figure 1, based on Table 1, pro

vides an answer to that question. It provides an historical 

atlas of the Swedish literary frame of reference. We can see 

the various literary traditions waxing and waning in the liter

ary frame of reference, sometimes slowly, but often at a very 

quick pace. Al l in all, a complicated, highly dynamic pattern 

emerges. The task of bringing some order to the compl icated 

pattern is a stimulating one. It will help us to understand 

better the delicate balance between continuity and change pre

vailing in the literary frame of reference. Before turning to 

this task, however , some background information must be pro

vided. 

The source material behind the data stems f rom representative 

samples of reviews of literary books published in leading 

Swedish newspapers <luring the periods 1876-1 892 , 1953 -1 976, two 

important periods of change in the history of Sweden and her 

literature . The 1880's were the period of the ' Modern Break

through ' in Swedish literature (Gustafson 1961) , while in the 

1960's Sweden underwent much the same social and cultural 

upheavals a s many other Western countries did . 

Most of the data concerning the modern period have been col 

lected within the literary sub-project of the research program, 

' Cultural I ndicators: The Swedish Symbol System, 1945- 1975' 

(CISSS) , funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation. 

(For presentations of the CISSS, s e Rosengren 1981a and b . ) The 

rest of the data were collectcd within an earlier research 

project (Rosengren 1 968). The data have thus been collected 

during two different periods of time , with an interval of about 

ten years. Because of the relative simplicity of the ment i ons 

technique, however, reliability is comparatively high. Conse

quentl y , comparability is satisfactory. (This, of course, is 

crucial to the very concept of cultural indicators.) Further 

details about the source material, data collection techniques, 
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Year of Year of birth 
mention 

-1249 1250-1748 1749-1 815 1816- 1875 1876-1915 1916+ 

1876 2.3 9.7 60.5 27.4 
1877 1.8 10.2 56 .2 31. 7 
1878 1.2 13.8 49. 0 35 .9 
1879 1. 7 8.8 49.7 39.8 
1880 2.8 7.4 51.0 38.8 
1881 3.6 10.0 44 .6 41.9 
1882 6. 7 8.4 42 . 1 42 . 7 
1883 1.4 8.3 33. 1 57.3 
1884 1. 7 6.6 27 .4 64.3 
1885 2.3 8.0 27.8 62 .0 
1886 3. 1 10.0 32.4 54.4 
1887 4.9 8.6 21. 5 65.0 
1888 2.7 7.2 33. 9 56.3 
1889 .8 5.5 27.4 66.4 
1890 4.8 8.5 33.5 53.2 
1891 2.4 8.6 30.3 58.8 
1892 2.6 7. 1 33.2 57 . 0 

1953 2. 1 5.0 11. 1 2°3 . 2 52.0 6. 5 
1954 5.8 6.1 8.6 22 . 7 48 .9 7.9 
1955 2.9 4.2 11.2 24 .3 48 .5 8.8 
1956 1.6 6.2 11.1 22 .8 46.7 11.5 
1957 2. 1 8. 1 8. 1 22.0 49 .4 10.2 
1958 3.5 5.7 8.3 20.6 49.2 12.7 
1959 2.6 6.3 11.1 20.1 49.9 10.0 
1960 2.9 6.7 6. 1 21.9 51.3 11. 0 
1961 5.5 6.7 12.7 17.0 44 .5 13.6 
1962 .9 4.2 5.3 17.8 52.5 1Y.2 
1963 1.9 3.7 6.0 15 . 1 51.3 21.9 
1964 1. 7 4.5 6. 7 14.2 45.8 27.2 
1965 1.6 5.8 6.5 15.3 43.5 27.4 
1966 2.8 5.5 5. 7 13.3 47 .0 25 .8 
1967 .9 6.0 5.8 14. 1 42.6 30 .6 
1968 3.2 5.6 7.2 16.2 40.4 27.4 
1969 2.2 3.8 5. 1 16.9 44 .4 27.5 
1970 1.4 5.5 7.8 15.7 43 . 0 26.6 
1971 2.3 4.6 4.6 18 .9 47. 1 22 .6 
1972 2.0 5.6 8 .3 16. 1 38.6 29.3 
1973 3.0 6.3 6. 1 15.4 42.4 26.8 
1974 3.0 4.2 5.8 17.8 42.1 27 .1 
1975 3.2 4.5 4.1 14.8 45.9 27. 5 
1976 3. 1 3. 1 4.6 17.3 43.1 28.9 

Table 1. Propor t i on of men tions (%) gi ven t o writers bor n 
in diffe r ent per i ods 
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Figure 1 . Proportion of mentions given to writers born in different 
periods of time (thre e years' moving averages) 
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sa~pling procedures, sample sizes, etc may be found in Rosengren 

(1968, 1981c and 1982). 

The periods represented in Table 1 and Figure 1 were chosen so 

as to satisfy two demands. The periods should divide the men

tions material into reasonable proportions: not too large, not 

too small. And the periods should be meaningful from the point 

of view of literary histor y. The first deman d necessitated 

rather long periods for the ancient epochs , and then gradually 

shortening periods as we approach our own time. The second 

demand led to minor adjustments at the demarcation lines between 

the periods. The results were as follows. (Note that t he periods 

are based upon the b irth year of the write r mentioned .) 

Antiquity and the Middle Ages had to be lumped together , in 

order to evade minimal, wi l dly fluctuating proportions of men

tions. The line was drawn, however, as early as 1250 , which en

ables us to treat the Italian literary renaissance of the thir

teenth and fourteenth centuries (Dante, b 1265, Petrarca, b 1304, 

Boccaccio, b 1313) together with its transalpine counterparts 

of the fifteenth and sixteenth centuries . Besides the Renaissance , 

our second period - covering writers born in the period 1250-

1748 - includes also writers in the tradition s growing out of 

the Renaissance: the periods of Baroque and Classicism . 

The next peri od - writers born 174 9-1 815 - covers romanticism, 

neo- classicism and early realism, the starting year being chosen 

so as to place Goethe (b 174 9 ) in the period in which he played 

such a dominating role. The following period - 1816 - 1875 -

covers realism, naturalism and fin- de-siecle symbolism; the 

next one - 1876-1915 - modernism and what rni ght be called the 

neo-realism of the interwar period. The l ast period is open and 

covers conternporary writers born 191 6 or l ater. 

It will be noted that the periods grow gradual l y shorter, dirn

inishing from a couple of thousand year s, to roughly 500 years, 

to 60 and 40 years, respectively. The final period is open, but 
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in reality it also covers about 40 years, since the writers 

born in the beginning and the middle of the 1950's just got 

their first mentions in the middle of the 1970's, when the 

period under study ends . 

It is obvious that thi s categorization is highly schematic. No 

doubt , examples of writers not easily squeezed into the cat

egorization could be found without too much difficulty . The 

proponent of such examples , however, would miss the point . The 

point is not to renderas faithfullyas possible the myriads of 

minute details of the development of the literary frame of 

reference. The point, on the contrary, is precisel y the opposite 

one: to produce an overall picture of the main features of that 

development. Figure 1 represents a step in that direction. 

It shows, for instance, how the proportion of mentions given 

to writers born 1816-1875 and representing realism , naturalism 

and fin- de- siecle grew rapidly <luring the 1880's, while the 

attention bestowed upon writers born 1749-1815 and representing 

romanticism, neo- classicism and early realism was rapidly dim

inishing. In the 1960's, the ' contemporary writers ' (born 1916 - ) 

were on the advance , whi l e those born 1876-1 9 15 and 1816- 1875 

were on the wane , the former more rapidly so - but at a higher 

level -than the latter . During both periods, the writers re 

presenting Ant i quity and the Middle Ages (born -124 9) as well 

as those r epresenting the _periods of Renaissance , Baroque and 

Classicism (born 1250-1748) were dwindl ing almost imperceptibly . 

In the modern peri od they were joined - roughly at the five to 

t en per cent l evel - by the romanticists (born 1749-1 815) . 

Three main features of the development stand out immediately. 

The first one among these has already been mentioned . The p i c 

ture of the development offered is highly dynami c. Secondly , 

the p roportions of the literary frame of reference obtained by 
' 

representatives of the various literary periods and traditions 

do not wax and wane linearly and symmetrically. Rather, the 

data suggest comparatively short periods of relative fast 
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growth, followed by long periods o f gradually retarded obsol

escence. Thirdly, we find minor, probably more or less randomly 

distributed oscillations imposed upon these basic patterns of 

growth and decay. (In Figure 1, these oscillations have been 

partly dampened by the three years ' moving averages used in the 

figure.) 

Figure 1 opens up several possibilities for an increased under

standing of t he change processes occurring in the literary frame 

of reference. Two main roads offer themselves: a comparison 

between the 1880's and the 1960 's, and an attempt to g rasp the 

general tendencies supposedly underlying the intricate fluctu

ations of the raw data. Special i nterest should be given to the 

'leading' tradition o r traditions, the cohorts of wr iters domi

nating the frame of reference during a given period of time 

(i. e ., the group of writers obtaining the greatest propor tion 

of the mentions of each year of that period) . 

The main difference between the 1880's and the 1960's in this 

respect is that in the 1880's a shift in the leading traditions 

occurred, while no such thing happened in the 1960's . From 1882 

and onwards , realists and naturalists (and their contemporaries 

of other schools) occupied the largest share of the frame of 

reference. Their advance stagnated rather soon thereafter, how

ever , and in 1890 their decline had alr eady started. In the earl y 

1950 ' s, when our data start again , they had long since been sur

passed by the modernists and their contemporaries (who, by the 

way, were then already on the decl ine). 

The romanticists and their contemporaries (born 1749-1815) -

surpassed in 1882 by the r ealists and naturalists - were on t he 

decline already when our data start. Their decline continues 

through the 1950 's and the 1960 's, when they join forces with 

the writers belonging to the periods of Antiquity , the Middle 

Ages, the Renaissance and the Baroque in forrning the definitive 

past of the literary frame of reference. 
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The fact that no major shift occurred in the 1960's fits in 

well with other observations made in the project, indicating 

that the literar y change of the 1880's was more thoroughgoing 

than that of the 1960's (cf. Rosengren 1981b, 1982). The 

question immediately comes to mind, however, how often do such 

major shifts r eally occur? In order to evaluate the d if ference 

f ound between the 1880's and the 19 60 's in this respect, that 

question should be given an answer. 

Connecting the curves of t he 1880's with the corresponding 

curves of t he modern period - the dashed lines of Figure 1 -

we can see that another major shift must have occurred some

where between 1900 and 1950, when the modernists and their con

temporaries (born 1876- 1915), being on the rise , must have 

passed the realists and naturalists (born 1816 -18 75) , then in 

decline. Similarly, another major shift may be coming i n the 

1980's or 1990's, when the modernists, on the decline, probably 

will be passed by today's writers (whatever labe l will be put 

on them by later historians of literature). Is it possible to 

say something more precise about these two hypothetical major 

shifts, the data of which are not yet collected? These possi

bilities rest with our chances of extracting the regularities 

supposedly underlying the somewhat erratic patterns of Figure 1. 

IV 

The phenomena under study are phenomena o f growth and decay. 

One poss ibility, therefore , is to try to fit t he empirical 

data of Figure 1 and Table 1 to existing theoretical curves of 

growth and decay, thus giving expression and increased visibil

ity to the central tendencies of the empirical data, o therwise 

hidden by the accidental and more or less random f luctuations 

always found in such cases. Fitting our empirical data to the

oretical curves also gives us increased information about what 

probably happened - and probably will happen - i n periods not 

covered by our data. 
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There are several theoretical g rowth and decay curves available 

in the literature, commonly used to g ive a concise expression 

to the central tendency of the empirical data describing the 

growth and/or decay phenomena under study in the given cases . 

Three such curves are the exponential curve, the logarithmic 

curve, and the so-called S-curve (cf., for i nstance, Chatter j ee 

and Price 1977). Common to all three is the valuable character

istic that they may be turned into straight lines by means of 

logarithmic transformation. When the curve~ have been trans

formed to straight line s, we may apply usual straight line re

gression technique (least squares). It is then easy to find the 

straight line best expressing the central tendency of the trans

formed data. Having transformed the results back again to the 

original notation, we may draw the curve corresponding to the 

original, untransformed data. The equations used do not require 

any non-intuitive concepts alien to common sense. 

In a trial and error process the three curves were systemati

cally tested on the data of Table 1 and Figure 1. It soon turned 

out that no single t ype of curve suff iced to express the central 

tendencies of the various growth and decay processes. After a 

large number of test runs, it was found out that the best com

bination was to express the growth processes in terms of the 

S curve, the decay processes in terms of the exponential curve . 

Figure 2 does so for the cohort of writers born 1816-1875 (the 

realists and naturalists and their contemporaries) . 

In order to produce Figure 2, some decisions must be taken and 

some assumptions roade. The basic decision is to assume that the 

growth process tends to fo llow the S curve, and the decay 

process , the exponential curve. The next decision is to arrive 

at t he maximum of the S curve. In this case, the empirical 

maximum is 66.4%, the value for the 1816 -1875 cohort in 1889 

(see Table 1). The theoretical value was therefore put at 67%, 

and the S curve was based on the empirical values of years 

187 6- 1889. For the exponential decay curve , no maximum has to 

be inserted. The decay curve was calculated on the empirical 
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values of years 1884-18 92 , 1953-1976. The two curves, then, 

were calculated on partly overlapping data . In Figure 2 this 

calculational procedure has its correspondence in the two 

curves crossing each other and continuing in dif ferent direc

tions. It is as if , for a time, the two processes of growth 

and decay were going on contemporaneously, the incipient decay 

process preventing the growth process from reaching its theor-

. etical maximum. 

The fit of the empirical data to the theoretical curves rnay be 

expressed as the Pearsonian r's for the t wo straight regression 

lines corresponding to the curves of the figure. The fit is 

very good for the decay curve (r= . 98), good for the S curve 

(r= . 84). Between them, then, the two theoretical curves o f 

Figure 2 well express the central tendencies of the empirical 

data. 

The fact of the good f it makes it natural to put some reliance 

on the curves also for the periods not covered by empirical 

data: 1860- 1875, 1893-1 952 , 1977-2000. It may be hypothesized 

that for these years, the development of the proportion of 

mentions given to the cohort of writers born 1816-1875 would 

have followed (and will follow) roughly the two curves of 

Figure 2. No doubt, for most years the actual empirical values 

would not have fallen exactly on the curves (although some 

would probably have done so - just as in F i gure 2) . For some 

years, the residuals - the distance between a g iven empirical 

value and the t heoretical value given by the curve - would 

probably have been rather large - just as in Figure 2. But it 

is a reasonable hypothesis tha t the central tendency of the 

data missing from Figure 2 is f airly well expressed by the two 

curves. This opens up some interesting possibilities. Suppose 

we calculated the theoretical curves for all the cohorts of 

Figure 1 and Table 1. What results would we get? Figure 3 gives 

the answer . Before comment i ng upon the results, however , we 

must clarify the procedures behind the figure. 
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Fi gure 2. Curves of growth and dec line app lied to the Realism-Natura li sm cohort 
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Basically, Figure 3 is constructed in the same way as F i gure 2. 

That is, growth processes are fitted to the S curve, decay pro

cesses to the exponential curve . (Thus , the curves for the 

cohort 1816- 1875 are exactly the same as in Figure 2, except 

that both curves end at their meeting point.) The curves of 

the figure are based upon the empirical data of Table 1, in 

combination with some addit i onal assumptions and deductions. 

These are partly technical , partly insti tutional , partly 

literary . Let us treat each of the three types, one at a time, 

starting with the technicalities. 

The cohort of writers from Antiquity and the Middle Ages (born 

before 1250) , together with the cohort of writers from the 

periods of Renaissance , Baroque and Classicism (born 1250- 1748) 

play a rather i nsigni ficant role i n the literary frame of ref

erence of the 1880's and the 1960 ' s . Together , they get some 

5 or 10 % of t he mentions. But once they must have dorninated 

the literary frarne of reference cornpletely . As late as, say, 

i n the late 1760 ' s o r early 1 770 ' s, when the first romanticists 

were in their early 20 '$ , the writers born before 1749 must 

have occupied close to 100% of the literary frarne of reference. 

We do not know how these 100 % were divided between them, of 

course, but a reasonable assumption might be about 25 % to 

Antiquity and the Mi ddle Ages , about 75% to the rest. (That is 

more than Antiquity and the Middl e Ages would get , if we were 

to use the fac t that around 1250, they must have had 100 % of 

the frame of reference, and would calcul ate the corresponding 

exponential decay curve.) Assuming that for the period 1755 - 1775 

we had this d i stribution for the two cohorts (75 - 25) , and com

bining this assurnption with their empirical values i n Table 1, 

we get the two curves of Figure 3. For the other three decay 

curves we do not have to make any such assumption ; here the 

empirical data suffice. 

For all the S curves , a maximum has to be inserted into the 

equation describing the curve. For the cohort of realists and 

natural ists ( 18 16 - 1875) thi s maximum is provided by the data 
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themselves {cf. above); for the other three it had to be assumed 

or calculated one way or the other . For the romanticists (born 

1749-1815), the culmination must have occurred at about 1850 , 

for before that their exponential curve reaches absurd heights . 

This points to a maximum of around 70 %. After some test runs, 

the maximum was put at 72 %, assumed to have occurred in 1855 . 

The ' minimum ' was assumed to have occurred in 1774, when it was 

assumed that the cohort of romanticists got their first per cent 

of the literary frame of reference. The growth curve of t he 

cohort was then calculated on these two values alone . (This 

curve, of course , is an entirely theoretical construction, the 

plaus ibility of which must be judged from the way it fits in 

with the curves based on empirical values . We will return to 

this question later on.) 

The growth curve for the 1816 -1 875 cohort has already been dis

cussed above. For the 1876-1 915 cohort , the maximum was put at 

55 %, roughly the space available in 1940, when the other curves 

based upon empirical data - have got their due . The minimum was 

put at 1% in 1900, analogically with the procedure for the 

cohort of romanticists. Again , this is an entirely theoretical 

curve, to be justified later on by the way it fits in with the 

rest of the data . For the cohort of 'con t emporary writers ' (born 

1916 and later) , the maximum was put at 55 % - the same as for 

the previous cohort. The curve was then calculated on the 

empirical values for the years 1953-1976. (It was assumed , then , 

that the tendency to stagnation observable for this cohort from 

1965 onwards , did not continue after 1976.) 

These , t hen , are the technical assumptions behind Figure 3. The 

main assumpti ons are that the S curve and the exponential decay 

curve together describe t he processes of growth and decay in 

the literary frame of reference. The assumptions about the 

starting points and maxima of the growth curves are f air ly 

reasonable or even self- evident: most writers do not enter the 

literary frame of reference until some time between the age 

of twenty and twenty- five, and a cohort of writers cannot 
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occupy a larger portion of the frame of reference than i s lef t 

over by the other cohorts. Together, however, the basic assump

tions and the additional smaller ones may appear rather audacious. 

Fortunately, there is a way of testing their plausibility. 

It has already been pointed out that the f it between the em

pirical data and the theoretical curve may be expressed as the 

Pearsonian correlation coeff icient. For the three exponential 

decay curves based exclusively on empirical data (cohorts 1749-

18 15 , 181 6-1875, 1876-191 5) , these coefficients are h i gh or very 

high (-.97, -. 98 and -.7 0 respectively). For the two decay 

curves in which empirical and assumed values are mixed (- 1249, 

12 50-1 748 ), they are also very high (-. 87 and -. 97, respectively). 

The S curve for the cohort (191 6-), where only empirical data 

have been combined with an assumed maximum , also has a very high 

r (.88). The r for the S curve where the maximum was empirically 

g i ven (cohort 1816-18 75) has been presented above (.86). (For 

the two theoretically derived S curves, the r 's are, of course, 

perf ect : 1 . o. ) 

The fact that al l the coeff icients of correlations are high or 

very high suggest that each single curve offers a good express

ion of the central tendency of the empirical data. The whole 

set of curves, including the theoretically derived ones , gets 

support in another way. In this case, the test builds on the 

simple f act that for each year, the values of all the curves 

ideal ly should sum up to 1 00 %. The actual results for every 

tenth year are g iven at the bottom line of Figure 3 . It will 

be se en that they tend to cluster round the value of 1 00 %, 

ranging from 76. 1 to 109.5 (with a mean of 97.9). This is an 

indication that the ' strain' in the model of the development 

of the literary frame of reference offered by Figure 3 is low 

to moderate . It tells us that the assumptions roade have not 

been wildly wrong, but instead, fair l y reasonable. From a 

technical point of view, then , F i gure 3 seems to offer an 

acceptable picture - a descriptive model, if you will - of the 

development of the literary frame of reference <luring two 
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centuries , from 1800 to 2000. What about the institutional 

assumptions of the model? 

An institutional assumption roade in Figure 3 is that the frame 

of reference - measured by means of mentions in the literary 

review of newspapers - has a functional equivalent in periods 

when the interpretation and eval uation of literature was carried 

out mainly in other forms than by rneans of reviews in the daily 

press (such as acaderni c lectures, essays in scholarly rnagazines 

etc.). It i s also assurned that in such periods the development 

of the literary frarne of reference is characterized by the same 

central tendencies as it is in periods with a developed systern 

of literary reviewing in the daily press. 

The first one of the two institutional assurnptions seerns to be 

a very reas onable one. I t only arnounts to saying that the func 

tion of literary criticisrn may be fulf illed in various insti

tutional settings (cf. Escarpit 1968 :41 9) . The second assurnption 

is rnore audacious . No doubt the institutional setting interacts 

with the substantive content of the lite r a r y rnilieu and its 

frarne of reference. For instance, reviewing i n the daily press 

probably tends to stress the rnore 'topical' cornponents of the 

frame of reference, at the expense of the rnore 'classical' parts . 

But there is a limit to such interactions, and we rnay hypoth

esize the probable dir ection of their influence. The conclusion 

of this argument, then, would be that the parts of Figure 3 

covering the period before 1830-1840 (when the modern dai l y 

press was introduced into Sweden) should be treated espec i al l y 

carefully, since in these parts the older cornponents of the 

f rame of reference may be somewhat underestimated. This con

clusion leads up to the literary assurnptions behind Figure 3 . 

The main literary assumption behind Figure 3 rnay be exernplified 

by the last cohort, the writers born after 19 15 . Do they really 

form a rneaningful cohort of their own, in the sense that they 

make up a cornmon tradition cornparable to, say , the realists and 

naturalists born in the period 1816-1875? Or are they , perhaps, 
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just inheritors, or even epigones , of the modernist tradition 

(1876-1915)? An experiment with two alternative cohorts (1876-

1935, 1936-) resulted in relatively low fit and considerably 

increased strain - indirect support for the cohort partition 

used . Butthe fact r emains that - unlike the writers from the 

other periods - the writers of this period have not yet to any 

considerable extent been made subject to fullscale , detailed 

analyses by the historians of literature. This brings us to the 

basic literary assumption behind Figure 3. The figure assumes 

that the cohorts in a meaningful way represent literary tradi

tions. Thus it is dependent on traditional history of literature. 

Taking that history as a starting-point, the technique used in 

Figures 1 and 3 can then add further information, concerning the 

proportion of the literary frame of reference allotted to the 

various traditions, their r ise and decline over time, and 

regularities to be found in these processes. This information 

makes i t possible to characterize the development of the liter

ary frame of reference in a way not otherwise possibl e. 

The characterization, of course, depends on the partition of 

the material into cohorts, which can be made i n various ways. 

The cohorts can be roade l arge or small, and the demarcation 

lines between thern can be sornewhat differently drawn. The parti

tion used in Table 1, Figures 1 and 3 is assumed to be meani ng

ful. There are other rneaningful possibilities, however. In this 

connection, variations in the size of the cohorts is probably 

more essential than the place of the dernarcation lines , which 

rnay be moved about a year or two without altering the picture 

very rnuch. 

Graphs based on cohorts of differenti a l size could be compared 

to photographs or X-ray pictures with differential levels of re 

solution. In Rosengren (1982) an a lternati ve to Figures 1 and 

3 will be presented , based on ten cohorts instead of six. Space 

does not permit the inclusion of this alternative here . It turns 

out, however , that the developrnent of these (srnaller) cohorts 

tends to follow the same pattern as the one in Figure 3: S-curves 
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for the phase of growth, exponential curves for the decay phase. 

Again the fit of the data to the single theoretical curves -

measured by Pearsonian r's - as a rule is high or very high . 

Also , the 'strain' of the overall model - measured as the per

centage sums of every tenth year - is low to moderate. So the 

basic assumptions behind this type of analysis seems to hold 

also for cohorts of other size and composition than those of 

Figs. 1 and 3. This result allows us to continue o u r dis

cussion of Figure 3 with some confidence that the pattern it 

suggests is not entirely incidental. 

In order to discuss the pattern of the f igure , we need a typo

logy, and a corresponding t e rminology. Two types of phenomena 

are clearly discernible in the figure: phases, delimited by 

critical events. 

In the career of a cohort, there are at least four critical 

events: 

Arrival: the f irst year of the curve 

Breakthrough: the year the curve bec omes the highest one 

Culmination: the year the curve reaches its all time h i gh 

Departure: the year the curve is passed by the following 

curve . 

The arrival marks the beginning of the curve. The culmination 

divides the curve into two main phases: growth phase, and decay 

phase . These two phases r efer to the internal development of 

the curve itself. The other two critical events delimit phases 

which relate the development of the curve to t hat of the sur

rounding curves. There are three such phases: 

Ascendance: between arrival and breakt hrough 

Dorninance: between breakthrough and departure 

Fading: from departure onwards. 
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The critical events of breakthrough and departure t h us delimit 

the phase of dominance, the phase during which the curve of the 

cohort receives a larger proportion of the mentions than that of 

any other cohort. It is fairly obvious that this is the most im

portant phase of the cohort. It is followed by the phase of 

fading, when the cohort gets gradually less attention in the 

frame of reference, and later cohorts get gradually more. Before 

the phase of dominance comes the phase of ascendance . 

All three phases, of course, could be divided into sub- phases. 

Especially for the phase of ascendance, this may be fruitful 

and necessary in later stages of the analysis. For our present 

purposes, however, the three phases suggested here will suffice. 

Figure 4 based upon Figure 3 presents the development of the 

literary frame of reference in terms of phases and critical 

events . The fading phases are the longest, while the relative 

length of the phases of dominance and ascendance varies con

siderably . Variations between the cohorts in the relative length 

of the phases may be used to characterize the development of a 

given cohort . (This variation depends on the degree of peaked

ness of the curve itself, and on the degree of peakedness of 

its neighbour curves . ) Similarly but inversely, the situation 

in the literary frame of reference during a given period of 

time may be character i zed by means of information about the 

phases of the various cohorts. This brings us to the substan

tive interpretation of Figures 3 and 4. 

V 

The two f igures yield information ranging from broad generali

zations to minute particularities concerning the history of 

Swedish literature and its frame of reference. Let us start 

with the more general, nomothetic results, moving gradually to 

the more particular, ideographic ones. 
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Figure 4 . Critical events and phase s in the development of six cohort s 
in the literary frame of refe rence 
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The f igures give rather strong support to the hypothesis that 

developments in the l iterar y frame of reference tend to follow 

a regular pattern of growth and decline . The central tendencies 

of that pattern may be described by means of S curves for the 

growth phenomena , exponential curves for the phenomena of de

cline. Cohorts of write rs entering the literary frame of refer

ence tend to follow the S curve; cohorts leaving the frame of 

reference , the exponential curve. This pattern seems to hold 

true for at least the last 150 or 200 years, and for cohorts 

ranging in extension from centuries to decades . 

Us ing cohorts of differential extension it is possible to de

scribe the deve lopment of the literary frame of refer ence wi th 

differential degr ee of r e s o l ution . In such descriptions, special 

interest should be given to major shifts in the frame of ref er

ence - cases where one cohort succeeds another one in being in 

the phase of dominance, that is, obtaining the largest propor

tion of the mentions. We have a lready noted t hat according to 

Figure 1 there was one such major shift in the early 1880's, 

none in the 1960's. Accepting the assumptions roade in Figure 3, 

we find that other major shifts occurred about 18 10 and 19 20 . 

If the writers born after 1915 are accepted as a cohort repre

senting a s pec i fic literar y tradition, anot her major shift will 

occur in the early 1980 's. If this cohort, on the other hand, 

is divided one way or the other so that part of it is incorpor

ated into t he previous cohort, t he major shift will be the more 

delayed the greater part of the cohort that i s added to the 

p r evious one. Similarly , i f the s t agnation noticeable for this 

cohort between 1968 and 1975 continued , t he major shift will 

also be delayed (cf Table 1, Figure 1). 

As mentioned above , an a lternati ve structuring of the source 

material , us i ng ten cohorts instead of six, will be p r e sented 

in Rosengren (1982). The ' degr ee of resolution', of course, 

affects the importance of the ma j o r shifts. The smaller the 

cohorts, the less major and the more frequent the major shifts, 

so t hat the rneaning of the shifts can be rnore p r ecisely inter-
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preted. Variations in the degree of resolution may thus be used 

to obtain the level of precision necessary for the argument at 

hand . The degree of resolution used in Figure 3 probably marks 

one endpoint of the range of resolution possible. With l ess 

resolution, the perspective would probably grow too grandiose. 

Using more than ten cohorts, on the other hand, probably would 

mean that the perspective would get lost among details. 

Turning to the left hand part (the earlier periods) of Figures 

3 and 4, we note that the major shifts occurring about 1810, 

1880 and 1920 fall withinthree well known periods of dramatic 

change in the Swedish history of literature: the take- over of 

the literary scene by romanticism, naturalism and modernism, 

respectively (cf. Gustafson 1961, Brandell 1975). This l ends 

increased credence to the theoretical curves and to the extra

polations roade by means of them. It is a validat ion a lso of the 

general notion of the literary frame of r eference and of its 

relevance for the understanding of literary development in 

general. For literary history is written mainly on the basis 

of the literary works of art , while we have analyzed the frame 

of reference by means of mentions in reviews. The fact that the 

major shifts - including those based on long- term extrapolations 

fall where according to history of literature they should fall , 

shows that there is a close relationship between ·the develop

ment of the literary frame of reference as it has been defined 

here and the historical development of literature itself. Thus 

a close study of the former will contribute to an i ncreased 

understanding of the latter. 

In Figure 4, for instance, one may note the comparatively short 

period of dominance of the Realism-Naturalism-Fin-de-siecle 

cohort , which is much shorter than are t hose of Romanticism

Early realism and Modernism. This may be due to very specific, 

perhaps unique , historical circumstances, but all the same it 

may tell us something essential about the development of 

Swedish literature around the turn of the century. And it does 

invite further questions about possible regularities i n the 
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relations between literary change and continuity, literary form 

and content, and societal development at large. Do romantic 

traditions tend to live on for longer periods of time in the 

literary frame of reference than do realistic traditions? If 

so, what would that imply about the nature of literary change , 

and about the relations between literature and society? 

If nothing else, such questions at least touch really big prob

lems. Our data, however, also call forward questions about the 

individual writer and his career. The careers of i ndividual 

writers may be better understood against the background of 

'literary atlases' such as that of Figure 3. Strindberg, for 

instance, making his debut in the beginning of the 1870's, had 

to wait for his naturalistic breakthrough till 1879, when in 

the literary frame of reference the cohort of the realist

naturalists were about to pass by the cohort o f romanticists 

and early realists. - But did not Strindberg himself create the 

naturalistic breakthrough in Sweden? Did not t he literary f rame 

of reference change because of his creative efforts, rather than 

the other way round? Up to a point that is true, of course. But 

only up to a point. Figure 3 tells us that when accomplishing 

his breakthrough, Strindberg was riding on a wave in the liter

ary frame of reference having started to grow at least 15 years 

earlier and approaching dominance of the scene precisely in the 

years when he wrote his 'Red Chamber'. 

The further pursuit of such ideographic problems, dea ling with 

the interplay of the individual writers and t he periodization 

of the over-individual system, would offer rich opportunities 

for applied studies. Such studies would by no means have to be 

limited to confirming the picture of traditional literary history, 

working it out in greater precision and detail. A challenging 

case at hand, for instance, would be the relationship between 

the cohort of Modernism in the frame of reference, and various 

Swedish poets belonging to diff erent generations and showing 

different tinges of modernism, say, Lagerkvist (b. 1891), Ekelöf 

(b. 1907) and Lindegren (b. 1910). The three poets had their 
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individual breakthroughs about 1920, 193 0 and 1 940, respectively, 

and each time it has been felt that modernism also had something 

of a b reakthrough (Gustafson 1961, Brandell 1975). But a glance 

at Figure 3 tells us that about 192 0 the modernist cohort had 

its breakthrough, about 1930 it was approaching its culmination, 

and about 1940 it was culminating and starting to decline. The 

exact profi l e of the curve, of course , remains to be established . 

The solution of that task, and the close scrutiny of the rela

tionship of the individual modernist writers to the surrounding 

systern would no doubt add signif icantly to our understanding 

both of the period and its individual writers. Such studies, 

however , must of necessity fall outside the frames of the present 

work. 

VI 

Continued studies along the lines suggested in this paper would 

probably increase our understanding of the nature of cultural 

change in general and literary change in particular. They might 

also contribute to our understanding of the individual writer 

and his interaction with the culture surrounding him. 

A natural task of such studies, of course, would be to fill out 

the lacunae of Figs 1 and 3, primarily the period 1893-1952 . 

But continued studies would also have to entail the cornbination 

of quantitative data about the literary frame of reference and 

qualitative data from traditional history of literature . They 

should to advantage be carried out within a general theory of 

literary change, such as the one, say, being developed by 

Martindale (1975, 1981). They should be carried out on a corn

parative basis, juxtaposing data from several countries. They 

should also be tied in with studies using cultural indicators 

of other types, so that the phenornenon of literary change could 

be seen in a broader context. Ultirnately, the results of such 

studies should be cornbined with longitudinal research based on 

social and economic indicators. Only then would we arrive at a 

really penetrating understanding of literature and literary 
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change, embedded in the immaterial phenomenon of culture and de

pendent upon society's material development. 

No doubt, the road is long. The present paper is an outcome of 

a sub-project within the research program, 'Cultural Indicators: 

The swedish Symbol System, 1945-1975' - an effort to start walk 

ing that road. 
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Gunnar Hansson 

TEXTFÖRSTÅELSE OCH FÖRSTÅELSETEXT 

Om litteraturvetenskapens textbegrepp 

I den internationella litteraturteoretiska debatten har man under 

de senaste åren kunnat se en rad försök att tyd liggöra läsarens 

roll vid bestämningen av de litterära verkens mening och värde . 

Som i många andra liknande fall är detta inte någonting som 

kommer plötsligt, utan den som vill kan fö l ja utvecklingslinjer 

ganska långt tillbaka i tiden. De mera renodlade försöken att 

teoretiskt inordna läsaren i det litte rära kornmunikationsför

loppet är emellertid förhållandevis s ena , och de kommer mer 

el ler mindre samtidigt i flera länder . 

Detta teoretiska arbete har samtidigt inneburit en hel del för 

skjutningar i uppfattningen av litteraturvetenskapens och 

litteraturkritikens textbegrepp. Inom en period om bara några 

decennier börjar man nu kunna se en gradvis utveckling, som 

går från ett synsätt där man hävdar en objektivt given, autonom 

text, och som leder fram till ett synsätt där den objektiva 

texten bildligt har blivit upplöst och har ersatts av ett 

språkligt-litterärt regelsystem hos dem som läser . Det är genom 

läsarnas behärskning av sådana regelsystem som de litterära 

texterna får mening och innebörd genom individuella förståelse

processer . Samtidigt är det genom tillämpningen av sådana regel-

SIC 7 (1983) s 111-1 30 
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system som texterna får samma eller likartad innebörd fö r olika 

människor, som genom uppfostran eller på andra sätt har inordnat 

sig i en språk- och erfarenhetsgemenskap. 

Början av den här utvecklingen får karakteriseras som trevande 

steg på vägen, där man var osäker om både färdriktning och slu t 

mål. Efter hand har emellertid stegen tagits alltmer bestämt , 

samtidigt som beskrivningarna av slutsta~ionen har blivit mer kon

kreta och tveklösa . Ännu så länge är det dock de trevande stegen 

som ä r mest omskrivna och omtalade. 

En av de tidigaste på vägen mot ett läsarperspektiv var Louise 

Rosenblatt, som redan 1938 - såsom den förste efter I.A . Richards' 

banbrytande insatser på 1920-talet - analyserade läsprocessen 

och konsekvent tillämpade den analysen i sin litteratursyn . Hon 

gjorde det i en bok med titeln Literature as exploration. Den 

boken passerade då praktiskt taget obemärkt, men 30 år senare, 

när utvecklingen hade hunnit ifatt henne, publicerades den på 

nytt (både 1968 , 1970 och 1976 ). I en senare bok , The reader , the 

text, the poem (1 978 ), har hon ytterligare utvecklat sitt centrala 

begrepp "transactionism", dvs den samverkan mellan text och lä

sare som är en förutsättn ing för att "litter atur" el l er "poesi" 

skall uppstå . I en sådan samverkan ingår å ena sidan texten med 

sina specifika egenskaper och å andra sidan läsaren med sina 

specifika egenskaper. Det är på den punkten som andra teoretiker 

har gatt betydligt längre i sin analys av läsprocessen. 

Även en teoretiker som E.D . Hirsch (Val idity in interpretation , 

19 68 ; The aims of interpretation , 197 6 ) har t agit några steg på 

vägen mot ett läsarper s pektiv, trots att han längr e och s tarkare 

än de flesta har argumenterat för den objekti vt givna texten och 

dess tillgänglighet för tolkaren. I den argumenteringen skiljer 

han dock mellan "mening" och " signifikans " - mening som är ob

jektivt tillgänglig i texten , och signifikans som är subjektiv 

och tilläggs texten individuellt av dem som l äser . Detta får 

sägas vara steg på vägen , även om de kanske i Hirschs fall inte 
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skall kallas för trevande . 

Det kan med större rätt sägas om de båda främsta namnen inom 

den tyska receptionsestetiken , Hans Robert Jauss (Literatur 

geschichte als Provokation, 1970) och Wolfgang Iser 

(Der implizite Leser, 1972; Der Akt des Lesens, 197 6) . Båda har 

betytt utomordentligt mycket för införandet av ett läsarper

spektiv i den litteraturteoretiska debatten, men en ful l t 

genomförd analys finner man ännu inte i deras skrifter. 

Wolfgang Iser är den som argumenterar utförligast av de två, 

och han analyserar läsprocessen med termer som den " implicite" 

läsaren , "Unbestimmt heit" ·, "Leerstellen" och "konkretisp.tioner". 

Inte minst "Leerstellen" har visat sig vara ett användbart 

begr epp , och med det menar Iser sådana " tomrum" som de reella 

läsarna i sina "konkretisationer'' har f r ihet att fylla ut i den 

eljest fasta och givna texten. 

I den påfallande empirifattiga tyska receptionsforskni ngen har 

två andra forskare , Norbert Groeben (Literaturpsychologie , 1972; 

Rezeptionsforschung als empirische Literaturwissen schaft, 1977) 

och Siegfried Schmidt (Text, Bedeutung , Ästheti k , 1970 , och flera 

andra skri fter ) argumenterat utförligt för en empirisk mottagar 

forskning som en nödvändig grundval för flera andra delar av 

litterturvetenskapen. De ger givetvis stort utrymme åt läsarens 

roll i den litterära kommunikationen , men de praktiska till 

lämpningarna saknas ännu i stor utsträckning. 

Ytterligare flera steg i riktning mot ett konsekvent mottagar

perspektiv tar Michael Riffaterre (Semiotics of poetry , 1978) . 

I s i na analyser av enskilda litterära texter , liksom i sina 

diskussioner av olika teoretiska frågor , för söker han främst 

illustrera delar av de r egelsystem som styr läsarnas förståelse 

och tolkning av litterära verk . Han når dock aldrig fram till 

vad som brukar kallas för de reella läsarnas förståelse av 

dessa verk utan bygger sina analyser kr ing vad han kal lar för 

en super - läsar e el l er en arke- läsar e . Den läsaren är en kon -
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struktion, ett konglomerat av allt som Riffaterre känner till 

om forskares, kritikers och andra läsares reaktioner inför tex

terna . 

Den som hittills har dragit de mest långtgående s l utsatserna av 

sin anal ys av läs- och tolkningsprocessen är Stanley Fish, 

1600- och 1700-talskännare och en av de ledande teoretikerna i 

USA just nu. I sina tidiga skrifter ("Literature i n the reader", 

1970 ; Self- consuming artifacts, 1972) är han ännu osäker i sina 

steg och behöver tillgripa vad han själv kallar för en " infor

merad " läsare för att kunna slutföra sina resonemang . Denne in

formerade läsare är en variant av det språk l iga kompetensbe 

greppet , som även i andra s ammanhang har visat sig vara otillräck

ligt för att hantera flera grundläggande teoretiska och metodiska 

problem . Efter ytterligare 10 års tankemödor och en ny bok på 

drygt 400 sidor (Is there a text in this class?, 1980) har han 

emellertid som han själv säger "förintat" texten. I sina dis 

kussioner av tolkningsproblem utgår han då istället från 

"interpretive communities ", dvs f r ån grupper av människor med 

likartade språkliga och litterära regelsystem. Åtminstone tills 

vidare anser han sig därmed ha fått fast mark under fötterna. 

Här i Sverige har jag s jäl v från 1950 - talet och framåt formu

lerat ståndpunkter, som ligger mycket nära dem som Stanley Fish 

har nått fram till i sin bok från 1980. Dessa ståndpunkter har 

också genomgående i llustrerats eller dokumenterats med olika 

empiriska undersökni ngar . I Dikten och läsaren (1959) hävdas 

exempelvis att den fysiska dikten är en sak - nämligen vad som 

kan ses på papperet - men att den estetiska dikten är en annan 

sak - nämligen vad enskilda människor e ller grupper av människor 

förmå r göra med detsom kan ses på papperet under läsprocesser , 

där de använder sina språkliga och andra resurser för att ge 

texterna mening. I flera senare skrifter har denna grundläggande 

syn på läs - och tolkning sprocessen utvecklats och tillämpats 

i olika riktningar ("Om en 'riktig' dikttolkning" , MLFÅ 1962; 

Dikt i profil , 1964; Författaren - dikten - läsaren, 1969; 
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Litteraturen och mottagarna , 1975; "Författarintention , textana

lys, läsarundersökning", Samlaren 1980) . I dessa skrifter disku

teras bl a kriterier för en 'riktig ' tolkning, påpekas behovet 

av att skilja mellan "författardikt" och "läsardikt", demonstre 

ras hur man kan "konstruera " läsardikter och hävdas att " the 

intentional f allacy " inte alls är något felslut om man sysslar 

med historisk forskning , att "the affective fallacy" inte hel 

ler är något felslut om man sysslar med mottagarforskning och 

att Wimsatts & Beardsleys berömda argumentering lätt kan bli 

ett kritiskt felslut . 

Nyligen har två f ilosofer praktiskt taget samtidigt kommit den 

svenska litteraturvetenskapen till hjälp genom att granska och 

analysera tolkningspraxis inom ämnet . Göran Hermeren gör det i 

en uppsats , som bl a behandlar kriterier för riktiga och orik

tiga tolkningar ("Tolkningstyper och tolkningskriterier" , 

Tolkning och tolkningsteorier , 1982) . Mats Furberg gör det i en 

hel bok , som behandlar förståelse - och tolkningsproblem vid 

såväl muntlig som skriftlig kommunikation (Säaa, förstå, to l ka , 

1982) . Både Hermeren och Furberg är - enligt god filo sofisk tra

dition - varsamma i sina slutsatser om praxis inom ett annat 

forskningsområde än deras eget . I sina analyser av det tolknings 

förfarande, som inte syftar till att fastställa diktverkens his 

toriska innebörd utan till att beskriva den "bästa " eller för 

läsaren mest givande innebörden , når de emellertid fram till 

ungefär samma ståndpunkt som Stanley Fish gjorde i sin senaste 

bok ; det är den tolkandes regeluppsättning som blir bestämmande 

för textens innebörd . 

Grundtanken i Mats Furbergs analys är att texten på papperet, 

som han kallar för '' snirkelansamling" och betecknar med sa , 

är given och oföränderlig (om man bortser från exempelvis tryck

fel eller avsiktliga förändringar av texten) . För att denna 

snirkelansamling skall få mening , måste tolkaren i en läs-

och förståelseprocess tillämpa en regeluppsättning , som 

han förvärvat i sin språkgemenskap eller skaffat sig kunskaper 
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om. I allmänhet finns det längre eller kortare serier av sådana 

regeluppsättningar , från den som gällde vid textens tillkomst

tid (hos Furberg betecknad med ru1), över dem som har gällt vid 

olika senare tidpunkter (betecknade med ru2 , ru3 , ru4 osv) 

fram till den som gäller just nu (betecknad med ru ) . En i nu-
-n 

situationen tolkad text blir då dess snirkelansamling (sa) till -

o r dnad nu gällande regeluppsättning (ru ) , eller i Mats Furbergs 
n 

notationssystem { sa, ru } . 
n 

Den utvecklingslinje inom litteraturteorin som jag här ytterst 

kortfattat har skisserat leder alltså till en punkt, där delar 

av litteraturvetenskapens, litteraturkritikens och också l ittera 

turpedagogikens invanda textbegrepp har upplösts . Det kan kännas 

som ett hot. Istället står vi där med Fish ' s "interpretive 

communities ", med Furbergs och Hermerens regeluppsättningar , 

e ller kanske med Hanssons läsardikter. Det kan kännas som ett 

värre hot - "portarna öppnas för allt . som är möjligt", som 

Gunnar Ekelöf skriver i en dikt om hur tiden har mist sin sälta 

och under eller undergång står för dörren. 

Det hotfulla i situationen skall dock inte överdrivas . Dessa 

"communities" och dessa regeluppsättningar (ru ) finns nämligen 
n 

runt omkring oss och är där uppenbart tillgängliga för empiriska 

insatser, och dessa empiriska insatser är lika uppenbart till

gängliga för teoretiskt för - och efter a r bete. Det är några tan

kar i den riktningen som jag i fo r tsättni ngen ska ll antyda och 

i l lustrera med hjälp av några undersökningar, som t i digare har ut

förts. Tankarna blir alltså ett s l ags efterarbete, eftersom 

undersökningarna gjordes med andra målsättningar än dem som 

jag använder dem till . Syftet med mina tankar är att försöka 

visa , att man genom undersökningar i s pråkliga "communities" 

och kring språkliga och litterära regeluppsättningar kan få 

fram underlag för att konkretisera ett eller flera nya text

begrepp , som gör det lättare att hantera den litterära verklig

het som vi dagligen möter runt omkring oss . 
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Texten på papperet , eller med Furbergs terminologi snirkelansam

lingen (sa), är någonting givet och oföränderligt . Regeluppsätt

n ingen (ru) varierar däremot med tiden , och vid en given tid

punkt får man också räkna med att det f i nns flera mer eller 

mindre varierande regeluppsättningar, som gäller för olika 

grupper av människor. Men om en forskare har tillgång till en 

sådan regeluppsättning , eller till delar av den (låt oss kalla 

den för ru ) , skulle han vid sitt skrivbord kunna göra tillord-x 
ningen {sa , ru } och därigenom "tolka'' texten inom ramen för 

X 
den regeluppsättning som han har kunskap om . Om hans kunskap 

inte bara är intuitiv och ungefärlig utan baserad på faktiskt 

vetande, skulle detta vara ett sätt att forskningsmässigt 

hantera det nya textbegreppet. 

Tanken är kanske ovan, men den är i nte utopisk. Jag skall illu

strera den med en intressant liten norsk undersökning, som 

publicerades 1981. Författaren heter Johs . Lunde , och boken he

ter Prosessen mot leserne , med underrubriken Verdisosiologisk 

tekstanalyse . Lunde har sett åtminstone ett av problemen med 

den interna textanalysen - nämligen att sådan analys nästan 

alltid görs inom ett utpräglat specialistperspektiv . Det är 

litteraturspecialisten som för ordet i dessa analyser , och 

även när de publiceras och vänder sig till en bredare läsekrets 

torde det vara korrekt att säga, att det oftast är en specialist 

som skriver för andra specialister. För att tala med Lunde präg

las dessutom sådana analyser ofta av estetiska, filosofiska och 

ideologiska elithållningar. Inte för att ersätta men för att 

komplettera dessa analysmodeller har Lunde velat ge ett bidrag 

till vad han kallar "en demokratisk orientert , humanistisk 

litteraturforskning". Det gör han genom att kombinera littera

turforskning med etisk forskning. 

I den etiska sektorn har Lunde funnit ett undersökningsinstru 

ment, som har utarbetats av den amerikanske sociologen 

Milton Rokeach. Det används för att klarlägga vilka etiska vär 

deringar som olika grupper av människor omfattar, är likgiltiga 

inför e ller eventuellt tar avstånd ifrån . Med en bearbetning 
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av detta instrument har Lunde gått ut till grupper av människor 

på olika håll i Norge . Syftet var att han skulle nå ett represen

tativt urval av de 90% vuxna män och kvinnor som har utbildning 

upp till studentexamen men inte högre . Rikt i gt så långt kom han 

inte. Den delen av undersökningen ger honom ändå åtskillig in

formation om vad han kallar för "alminnelige leseres normhorisont" 

- i det här fallet givetvis begränsad till deras etiska värder

ingar. 

I nästa steg anpassar Lunde detta sociologiska instrument till 

anal ys av litterära texter, el l er som han själv säger till en 

"normskala for etisk tekstanalyse". Det innebär att han gör en 

detaljerad och systematisk innehållsanalys av en litterär text, 

noterar alla etiska värdehållningar som han finner där , och 

klassificerar dem i samma kategorier som han använde i undersök

ningen av läsarnas normhorisont . Genom att sedan ställa samman 

resultaten av innehållsanalysen med resultaten av läsarundersök 

ningen, kan Lunde uttala sig om hur hans "alminnelige lesere " 

sannolikt skulle komma att reagera inför etiskt värdeladdade in

slag i texten, om de läste den. Uttryckt på ett annat sätt kan 

han alltså bestämma textens innebörd med hjälp av sin kunskap om 

läsargruppens normhorisont ; med Mats Furbergs terminologi skulle 

man säga att han gör tillordningen {sa , ru }. 
X 

För att demonstrera analystekniken har Johs . Lunde valt tre 

garanterat etiskt l addade böcker : Thorkild Hansens Prosessen mot 

Hamsun, Kåre Holts Kappl~pet - ett försök att "avmytologisera" 

nationalhjälten Roald Amundsen - och Tor Obrestads vänsterpoli

tiska arbetarroman Sauda! Streik ! Jag skall illustrera Lundes 

resultat med bara ett litet exempel, som rör denna senare bok. 

I innehållsanalysen av boken har han funnit en stor övervikt av 

negativa värden men bara ett litet antal positiva appeller till 

sådana värden som läsarna sätter högst på den etiska skalan . I 

ett av kapitlen, det som skildrar själva strejken, fann han dock 

ett kraftigt inslag av positiva värden , och han tolk ar detta 

som att läsarna i det kapitlet skulle " fornemme en understr~m 
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av menneskelig var me under den kampglade overflaten" (s 66). I 
texten fann han också många inslag kring bruket av tvång , makt , 

våld och klasskamp för att uppnå v issa syften . Dessa militanta 

medel präglar texten på ett sätt som han menar att de flesta 

läsare skulle r eagera etiskt negativt på . I den slutsatsen 

stöder han sig givetvis då på resultaten av undersökni ngen av 

de potentiel la läsarnas etiska värderingar. 

Det är lätt att peka på s ådant som är ofärdigt eller osäkert i 

Lundes anal ysmodell - ha n gör det också själv i flera fall . 

Hans kategorischema behöver exempelvis bearbetas och för 

bättra s ytterl igar e . Hela modellen måste också valideras -

dvs at t man för ett antal representativa diktverk t ar reda på 

om analysens förutsägelser verkligen stämmer överens med 

läsarnas faktiska reaktioner, när de har läst texten och sj älva 

tagi t ställning till den. Bortsett fr å n detta demonstrerar 

emelle rtid Lundes undersökning e tt rad ikal t annorlunda sätt att 

bestämma litterär a texters innebörd. I praktisk användning 

i llustr erar den samtidigt ett annorlunda textbegrepp än det vi 

vanligen möter i litteraturanalyser . 

Med sin undersökning gick Johs. Lunde s å l unda in i människors 

faktiska regelupps ättningar, och det han hade fått veta använde 

han sedan till att bestämma " texten " - inte texten på papperet , 

inte heller någon obestämd text med meni ng, utan texten till 

ordnad ett bestämt och redovisa t regelsystem. Ur forskar ens syn

punkt är detta en visserligen b egränsad men samtidigt kontroller 

ad tillordning - han vet vad det är han gör , och han kan klart 

redovisa på vilka grunder han gör det . 

Det f inns givetvis o ckså en annan väg för forskaren, om han 

s å vi ll: han kan gå förbi regeluppsättningarna och istället l åta 

läsa rna själva göra tillordningen { s a , rux} genom att läsa och 

t o l ka texter med hjälp av r ege l uppsättningar som de ä r fö r 

trogna med och har a ccepterat . Då får forskaren inte kunskaper 
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om regeluppsättningarna som sådana, men han får kunskaper om 

effekterna av dem när de har tillämpats vid tolkningen av spe-

cif ika texter. (Detta är i själva verket ingenting annat än 

vad man brukar göra i s k empirisk rnottagarforskning) . En fråga 

blir då om man med sådana undersökningar bara får fram en bild 

av estetisk anarki, av "allt som är möjligt", vilket många 

fruktar , eller om man också längs den vägen kan precisera ett 

praktiskt användbart textbegrepp. Säkert är att man i dessa un

dersökningar får med mycket som är okontrollerat och därför 

svårtolkat. Samtidigt kan mandock ta till vara mycket som fak 

tiskt ingår i läsarnas förståelse - och tolkningsprocesser men 

som tappas bort om man arbetar med Lundes mode l l . Enligt min 

mening kan man även genom undersökningar av läsargruppers tolk

ningar söka sig fram till ett empiriskt hanterbart textbegrepp . 

Jag skall illustrera detta med resultat från tre olika under-· 

sökningar, som alla har gjorts med andra syften än dem som jag 

utnytt jar dem för . 

Det första exemplet kommer från det internationella skolf orsknings 

projekt , som har blivit känt såsom IEA-projektet (A . C . Purves , 

Literature education in ten countries , 1973). I detta proj ekt 

ingick också en litteraturdel, där det litterära materialet ut

g jordes av fyra korta berättelser . De deltagande läsarna korn 

från tio olika länder och representerade två olika åldersstadier 

- 14 år och 18 år. Deras ~ntal gör också den här undersökningen 

till den mest omfattande i sitt slag som hittills har gjorts; 

inte mindre än drygt 50 .000 elever deltog. I den svenska delen 

av projektet deltog ca 4.700 elever , och de lämnade en mängd 

olika uppgifter om sig själva och om sin förståelse av de fyra 

berättelserna. Det insamlade materialet är alltså ovanligt stort, 

och det lämpar sig väl för avancerade bearbetningar. 

En del av detta material bearbetades med s k multivariat varians 

analys . Det innebär grovt uttryckt att man i flera avseendenana

lyserade variationerna i läsarnas reaktioner och bedömningar i 

samband med texterna . De statistiska operationerna och tanke

arbetet bakom dem är tämligen sofistikerade, men på ytplanet är 
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syftet med analysen inte s å invecklat: man analyserar varia

tionerna för att belysa inte bara det som varierar utan också 

det som är konstant i det ena eller andra avseendet. 

I det här fallet fanns det tre större aspekter att ta hänsyn 

till i analysen. Man kunde ta reda på om det i elevernas bedöm

ningar fanns reaktionsmönster som var beroende av läsarnas 

å lder, om det fanns reaktionsmönster som var beroende av vilket 

land de hade vuxit upp i, och om det fanns reakt ionsmönster 

som var beroende av vilken text de hade läst . Det visade sig 

att det fanns sådana reaktionsmönster, som alldeles klart var 

beroende av alla dessa tre faktorer. Det är möjligen inte sär 

sk i lt överraskande - det hade kanske varit mer överraskande om 

det inte hade förhåll i t sig så. Det intressanta i det här sam

manhanget är emellerti d att det alltså redan finns tekniska 

möjligheter att ur ett stort material med läsarbedömningar 

analysera fram reaktionsmönster, som på ett statistiskt säker 

ställt sätt hänger samman med den lästa texten och som är obe 

roende av exempelvis läsarnas ålder och den kulturmiljö som de 

har vuxit upp i. I en speciell mening, som jag har försökt klar 

göra tidigare, är det sålunda den litterära texten som träder 

fram i dessa statistiskt belagda reaktionsmönster. 

För att visa typen av analysresultat skall jag ge två små och 

avsiktligt enkla exempel . Beträffande en av de fyra berättel

serna hade det textbundna reaktionsmönstret sin tyngdpunkt i 

berättelsens händelseförlopp, i dess strukturering och i dess 

budskap och ärnnesval, men det fäste mindre vikt vid läsarens 

personliga attityder och värderingar i samband med läsningen 

(s 207). Beträffande en annan text dominerades de svenska 

18-åringarnas reaktionsmönster av intresset för författarens 

attityd till de personer han skildrar, av människornas hand

lingar i berättelsen och av vad man som läsare kan lära sig av 

detta, medan formella aspekter som metaforer och bilder , sym

boliska innebörder och sambandet mellan olika de l ar av berättel

sen träder i bakgrunden jämfört med de andra tre berättelserna . 



122 

Denna typ av analys ger information om mera omfattande inslag i 

textförståelsen : de egenskaper som man genom analysen kan til l 

skriva det litterära verket gäller texten som helhet, och de 

hänför sig till förhållandevis allmänna kategorier. Om man ar

betar med texter som kan delas upp i mindre avsnitt och man dess

utom gör läsarnas bedömningar mer detaljinriktade , finns det 

emellertid andra analystekniker att tillgå . De kan ge resultat 

som gäller dels avgränsade delar av texten, dels sambandet 

mellan olika delar av texten. 

Sådan analysteknik användes i en tysk undersökning, där en grupp 

forskare valde att undersöka en enda dikt i detalj (W. Mauser 

m fl, Text und Rezeption , 1972). Dikten var Paul Celans "Faden

sonnen", en flertydig dikt i den modernistiska traditionen . Det 

är en mycket kort dikt , som inklusive artiklar och andra småord 

utgörs av bara 2 1 ord. Dikten består egentligen av bara tre 

metaforer , som så att säga ställs bredvid varandra , utan att den 

i vanlig mening påstår något eller beskriver något. 

Även här hade man ganska många läsare - 664 stycken - och var 

och en av dem lämnade ett stort antal uppgifter om sig själv 

och sin förståelse av dikten. Forskarna samlade i n data av flera 

olika slag - bl a använde de s k verbala skalor, som kan sägas 

vara en teknik att registrera as sociationer och bibetydelser 

kring de ord och metaforer, som bygger upp dikten i en förståelse 

process. Man kan också säga att s ådana skalor registrerar det 

semantiska fält, som dikten framkallar v i d läsningen - inte 'hela 

detta fält, men ett antal dimensioner i det. 

Dessa data utsatte forskarna för en s k dimensionsanalys. Det 

ä r en analys som syftar till att fastställa, vilka språkliga 

valörer som förekom tillsammans och som därför kunde sägas ut

göra en dimension i det semantiska rummet. Det finns flera olika 

tekniker för att göra sådana dimensionsanalyser - de tyska 

fo r skarna valde att använda faktoranalys. Det man får fram genom 

en faktoranalys är ett statistiskt samband mellan några av de 
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betydelsevalörer som man har registrerat . Analysen kan t ex 

visa att läsare som l ägger in va lören "snabbhet" på e tt be 

stämt ställe i texten mycket ofta också lägge r in valörerna 

"styrka " och "häftighet " på samma ställe. Dessa valörer före 

kommer med andra ord mycket ofta tillsammans , medan de sällan 

och bara slumpvis förekommer samman med andra valörer . Man 

säger då att de utgör en faktor, som i det här fallet skulle 

kunna kallas för en styrkefaktor, eftersom "styrka", "snabb

het" och "häftighet" kan föras samman under den benämningen. 

Själva benämningen framgår dock inte av den statistiska ana

lysen - den får forskaren söka sig fram till, exempelvis genom 

det semantiska eller psykologiska samband som han kan se i de 

valörer som ingår i faktorn . De statistiska sambanden måste 

al ltså tolkas och beskrivas i andra kategorier för att bli rik

tigt meningsfulla. För det mesta får man dessutom vid en 

faktoranalys fram inte bara en utan flera olika faktor er . Det 

är dessa faktorer som i en språklig eller litterär analys 

också kan kallasför dimensioner i det betydelsefält, som for 

skarna genom sina undersökningar har kunnat be l ägga kring den 

lästa och tolkade texten. 

Det de tyska forskarna nu gjorde var att utföra en separat 

faktoranalys för var och en av de tre metaforerna . Eftersom 

dikten är s å kort täckte de faktiskt på det sättet större 

delen av texten. Primärt ville de med sin analys klargöra, 

hur de semantiska fälten kring de tre metaforerna såg ut , men 

de räknade också med att kunna belysa olikheter i metaforernas 

betydelser . 

För varje metafor fick de fram tre faktorer eller dimensioner. 

I en av faktorerna ingick betydelsevalör e rna " levande" och 

"rörlig", som ofta förekom tillsammans med valörerna "optimist

isk", "vacker" och "förtrolig". Denna dimension i betydelse

fä ltet bes krev forskarna som en kombination av " akt i vitet " och 

"värdering". De övriga faktorern a beskrivs på i princip 

samma sätt. 
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Genom sina faktoranalyser fick forskarna alltså fram ett antal 

tydliga och beskrivbara dimensioner i textens betydelsefält . 

Så långt åtminstone var analysen framgångsrik. Mindre framgångs 

rikt var det kanske att skillnaderna mellan de tre metaforernas 

betydelservisade sig vara små : de rörde mest nyanser, medan 

huvuddimensionerna var överrraskande lika. Man kan undra varför, 

eftersom me taforerna till synes är ganska olika - en har 

" Fadensonnen" som huvudord , en annan "baumhoher Gedanke" och 

den tredje "Lichtton". Forskarna har dock själva en förklaring . 

De menar att diktens helhetsintryck är så starkt att det slår 

igenom och färgar av sig på de tre metaforerna, så att deras 

betydelsefält b lir ganska lika. Man kan förmodligen tänka sig 

även andra förklaringar . Oavsett om deras egen förklaring är 

riktig eller inte , visar emellerti d undersökningen vilka möj 

ligheter som empiriska mottagarstudier erbjuder för den som vill 

bedriva litterär funktionsanalys - och inte minst för den som 

vill studera textberoende funktioner. 

Tekniken att använda läsargruppers tolkningar och bedömningar 

för att - i den speciella mening som jag tidigare har klargjort -

bestämma texters innebörd kan utnyttjas även för längre texter . 

En amerikansk forskare , James deVries, har använt den i en under

sökning av Shakespears Stormen (A statistical analysis of under

graduate r eaders ' responses to selected characters in 

Shakespeare ' s The Tempest , opublicer ad doktorsavhandling, 

Univ . of Illinois at Urbana- Champaign , 1973) . 

DeVries var intresserad av att belysa hur å ena sidan det lit

terära verkets text och å andra sidan läsarens personlighet 

jämte tidigare erfarenheter är relaterade til l förändringar i 

reaktionerna medan man läser på varandra följande delar av 

verket. Med sin undersökning vill han alltså visa sambandet 

mellan läsarnas reaktioner och texten . Läsning är både läsaren 

och texten, förklarar han, och med den formuleringen sluter han 

tydligt upp bakom en teoretiker som den tidigare nämnda 

Louise Rosenblatt , som mer än andra har betonat just samspelet 

mellan text och läsare . 
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DeVries har inriktat sin undersökning främst på läsarnas uppfatt

ning av personerna i Stormen och på deras värderingar av både 

personerna och stycket som helhet. Förutom helhetsuppfattningar

na är det i första hand utvecklingen av läsarnas uppfattningar 

av Prospero, Caliban , Sebastian och Antonio som han studerar. 

Texten i Stormen delade han in i tio delar. Dessa delar var 

valda så att de skulle belysa hur uppfattningarna av personerna 

och av relationerna mellan dem förändrades under läsningen av 

den ena delen efter den andra. Efter läsningen av varje sådan 

del fick deltagarna beskriva sina tolkningar och göra sina be

dömningar, både genom skriftliga kommentarer och med hjälp av 

mera formaliserade instrument. 

I Stormen dominerar huvudpersonen Prospero hela första akten . 

Där återges bl a bakgrunden till hela skeendet , och där klar 

läggs en del av re l ationerna mellan Prospero och de andra per

sonerna. Prospero uppträder delvis bryskt och brutalt mot både 

vänner och fiender , utan att läsarna ännu riktigt vet vem som 

är vad . I den andra och tredje akten är Prospero sedan prak

tiskt taget borta från scenen - han förekommer bar a på e tt par 

ställen med några sidorepliker. I den fjärde och femte akten 

återkommer han sedan och blir på nytt den dominerande, den som 

ställer allt till rätta. - Detta är i stora drag vad som sker 

i skådespelet. 

Genom sina undersökningar kan deVries visa, att läsarnas upp

fattningar om huvudpersonen Prospero gradvis och ganska kraftigt 

förändras - eller om man så vill försämras - under den första 

akten. I det första avsnittet av denna akt framstår Prospero 

a llmänt som en trovärdig och sympatisk person . Det andra av

snittet, som omfattar grälet mellan Prospero och Ariel, leder 

till att läsarna får en mycket mera kritisk uppfattning om 

Prospero. I det tredje avsnittet, där Prospero och Caliban för 

olämpar varandra, skärps läsarnas kritiska uppfattning ytterlig

are . Samtidigt uppfattar de Prospero som mer misstänksam, mer 

spänd och mer obehärskad än de gjorde tidigare i akten. 



126 

Undan för undan tillförs alltså Prospero negativa egenskaper , 

och vid den första aktens slut har läsarna en ganska kritisk 

hållning till honom. Under läsningen av den andra och tredje 

akten förändras emellertid dessa uppfattningar om Prospero all

deles klart och i positiv riktning, trots att han då praktiskt 

taget inte alls förekommer i texten. Han tillförs flera nya posi 

tiva egenskaper, och läsarnas uppskattning av honom ökar mer 

och mer . När han åter träder in på scenen i den fjärde akten, 

framstår han alltså i mycket som en annan och bättre människa 

än han gjorde i slutet av den första akten . 

Detta är bara ett exempe l på vad deVries gör i sin undersökning. 

Som exempel visar det emellertid hur han kan tillskriva texten 

betydelser och betydelseförändringar, som inte är manifesta 

där. Det visar också hur han dokumenterar dessa betydelser ge 

nom att redovisa läsarnas tolkningar och uppfattningar . När han 

sedan i enlighet med sin målsättning skall förklara dessa betyd

elser och betydelseförändringar , får han hänvisa till det som 

är manifest i texten - exempelvis att Sebastian och Antonio , 

som Pros pero behandlade illa i den första akten , längre fram i 

den andra och tredje akten visar sig vara skurkar . Enligt deVries 

förklarar detta att läsarna ändrar sin uppfattning om Prospero 

och hans agerande i den första akten . 

På andra håll i undersökningen försöker deVries att mer i detalj 

klarlägga sambandet mellan element i texten och läsarnas upp

fattningar om personer och skeenden . Där blir hans resonemang 

ibland osäkra - inte för att hans metod i sina principer är fel 

aktig utan för att han av praktiska skäl har fått låta läsarna 

bedöma så stora textavsnitt , att slutsatserna om vad de har tagit 

fasta på i texten nödvändigtvis måste bli osäkra . Samtidigt får 

han en del svårigheter med sitt textbegrepp. För sina mera de 

taljerade resonemang kan han inte hänvisa bara till en så att 

säga nollställd text, en text som är oberoende av läsarreaktion

er, utan han måste hänvisa till en " text med mening". Den men 

ingen får han då ta antingen från sig själv eller från kritiker 
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och andra som tidigare har tolkat texten, och det är där svå 

righeterna anmäler sig. Det är dock svårigheter som bör kunna 

bemästras, även om deVries inte har lyckats helt. 

I den föregående exemplifieringen har jag begränsat mig till 

undersökningar, där det insamlade materialet har kunnat ut 

sättas för en strikt och ibland ganska avancerad statisti sk 

bearbetning . Däremot har jag undvikit andra och kanske mera 

kända typer av undersökningar , där läsarna genom skriftliga 

kommentarer eller "protokoll " har beskrivit sina tolkningar 

och där det inte är möjligt att göra motsvarande bearbetningar. 

Även sådana undersökningar skulle emellertid kunna användas för 

att illustrera , hur textkonstanta egenskaper återkommer hos 

e n vi ss g rupp av läsare, som då kan förutsättas ha tillämpat 

samma språkliga och litterära regeluppsättning e ller - med 

Stanley Fishs terminologi - tillhöra samma " interpretive 

community" . Samtidigt kan de användas för att visa , hur dessa 

textkonstanta egenskaper kan variera mellan olika grupper av 

läsare, uppenbarligen därför at t de i sin läsning har tillämpat 

mer eller mindre olika regeluppsättningar. 

Redan i I . A. Richards' tidiga undersökningar (Pra ctical 

criticism, 1929) kan man finna sådana exempel , trots att han 

var mer inriktad på att illustrera felläsningar än på att redo 

visa konstanter och varianter i läsarnas tolkningar . I mina 

egna undersökningar med skriftliga kommentarer finns flera 

exempel som visar hur en grupp läsare har nått fram till och 

även velat hålla fast vid tolkningar, som är konstanta inom 

gruppen men avviker från tolkningarna inom en eller flera 

andra grupper . Ett sådant exempel är den grupp ungdomar , som 

tolkade Runebergs "Den ena stunde n" som en dikt om ett möte 

med Kristus : dikten skildrar hur Kristus söker kontakt med en 

människa, som dock ännu inte är beredd att ta emot hans bud 

skap (Dikten och läsaren, 1959). Ett annat exempel är Ebba 

Lindqvists "Nattviol " , som de flesta kvinnliga läsare uppfattade 

som en ren naturdikt , medan många manliga läsare omedelbart gav 
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den en symbolisk innebörd med nattviolen som symbol för det 

kvinnligt veka, som man behöver skydda och vara varsam med 

(Författaren - dikten - läsaren, 196 9 ). Ett tredje exempel är 

Edith Södergrans " Jag längtar till landet som icke är", där 

det i olika läsargruppers tolkningar tydligt framträder tre 

olika " texter med mening" (Litteraturläsning i gymnasiet , 1974 , 

kap 1 0) . 

I dessa och liknande exempel är det lätt att se både konstanter 

och varianter i läsarnas tolkningar, även om de inte kan bear

betas på samma sätt som i de tidigare refererade undersökn i ngar 

na. De finns där emellertid, och i vissa avseenden blir de tyd 

ligare och förmedlar mer information än de gör i en statistisk 

bearbetning. Att betrakta såda na varianter såsom oriktiga eller 

orimliga eller ofullgångna tolkningar i förhållande till någon 

annan tolkning förefaller inte särskilt fruktbart , allra minst 

i vetenskapliga sammanhang. Ett skäl till detta är att varianten 

ju faktiskt inom sin egen grupp uppträder som konstant och där

med sannolikt är en fö lj d av att e t t delvis annat regelsystem 

har tillämpats under läsningen och tolkningen av texten . Det 

är b l a för att kunna hantera prakti ska t olkningsprobl em av det 

här slaget som litteraturvetenskapen har behov av ett nytt eller 

reviderat textbegrepp . Den utveckling inom litteraturteorin som 

jag skisserade i inledningen ger grundvalarna för detta text 

begrepp , och empiriska mottagarundersökningar ger material att 

bygga vidare med. 
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