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Förord 1992 

Detta är (en preliminär version av) ett kompendium i textteori, avsett att användas 
som undervisningsmaterial på en kurs i textteori, inom ämnet praktisk filosofi. 
Det är på sin plats med några ord om vad det innehåller, och är tänkt att innehålla. 

Kompendiet är naturligtvis tänkt att assistera den som önskar tänka filosofiskt 
över texter, men det handlar till större delen inte direkt om texter och texters 
beskaffenhet. I stället handlar det mesta om teorier om texter som framställts av 
olika personer och inom olika traditioner. Ambitionen är inte att ge en systematisk 
översikt över allt som kan tänkas falla under beteckningen textteori, eller ens över 
det som kursen tar upp, utan snarast att på en del punkter komplettera den övriga 
litteraturen på kursen. De teorier och teoriansatser som refereras mera utförligt är 
inte valda därför att de är de viktigaste eller intressantaste på sina områden, utan 
av mera pragmatiska skäl – huvudsakligen för att det verkar vettigare, till exempel 
av utrymmesskäl, att referera dem än att presentera dem med hjälp av originalma-
terial. 

Kompendiets provisoriska karaktär visar sig inte bara i att det är ofullständigt – 
även i relation till mina intentioner – utan också på andra sätt. Har man, exem-
pelvis, svårt att smälta att Quintilianus eller Julia Kristeva talar engelska i en skrift 
på svenska så har man min sympati, men jag har inte hunnit göra något åt saken. 
Mycket är säkerligen kryptiskt uttryckt, särskilt i fotnoterna, somligt är säkert 
också fel. Både destruktiv och konstruktiv kritik mottages tacksamt, i förhoppning 
att allt skall bli bättre till senare upplagor.  

Göteborg 17 januari 1992  
Staffan Carlshamre 



Vad är en text? 

En fråga som en textteori kanske kan förväntas svara på är "Vad är en text?". Det 
är inte självklart att detta är en vettig eller fruktbar fråga, men icke desto mindre 
har den ofta ställts och gett upphov till kontroverser. Oberoende av huruvida man 
fastnar för ett bestämt svar på frågan eller inte så finns det nog dessutom en del att 
vinna på att fundera litet över dess komplikationer. 

Avsnitt 1.1 och 1.2 ägnas åt en allmän introduktion av frågeställningar rörande 
texters ontologi och textbegreppets definition. Avsnitt 1.3 innehåller en presenta-
tion av en teori om texter hämtad ur Anders Petterssons bok Verkbegreppet, som 
jag tycker kan utgöra lämplig bakgrund för vidare strövtåg i området. 1.4 följer 
upp presentationen av Petterssons teori med några ytterligare ontologiska fun-
deringar, och 1.5 introducerar den bland textlingvister vanliga uppfattningen att 
det borde finnas något intressant sätt att analysera den "koherens" eller "kohesion" 
som tycks utmärka de flesta texter. Avsnitt 1.6 diskuterar frågan hur pass väsentlig 
skillnaden mellan skrivna och talade yttranden är, medan 1.7 får avsluta kapitlet 
med en presentation av ett par, jämfört med den tidigare diskussionen, mycket an-
norlunda textbegrepp. 

Ontologi 
Vad frågar man efter när man frågar vad en text är? Här är två möjligheter: 

(1) man söker en definition av ordet "text"  
(2) man undrar över texters ontologiska status 

Vi börjar med den senare frågan. Att klassificera en sorts föremål med avseende 
på dess ontologi är inte att definiera det, utan att föra det till någon av ett jäm-
förelsevis litet antal ontologiska kategorier. En sten är t.ex. ett materiellt eller fy-
siskt objekt. Med detta är frågan om dess ontologiska status avgjord, utan att vi 
har sagt särskilt mycket om stenar. En definition av begreppet sten, däremot, 
måste åtminstone tala om (ungefär) vilka materiella objekt som är just stenar, 
snarare än t.ex. droppar eller kronblad. 

Vad finns det för andra ontologiska kategorier än materiellt objekt? Tja, det 
finns förmodligen egenskaper hos materiella objekt, det finns relationer mellan 
materiella objekt, det finns egenskaper hos egenskaper hos materiella objekt 
(egenskapen att vara en färg t.ex.) och så vidare. Finns det andra sorters objekt 
också? En tämligen normal åsikt är väl att det finns åtminstone två grundläggande 
sorter till: psykiska, eller mentala objekt (en känsla av sorg eller glädje, en tanke 
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etc.) och abstrakta objekt (tal, begrepp, etc.).  Till dem kommer naturligtvis egen1 -
skaper hos objekt av dessa kategorier, samt massor av olika sorters relationer: 
mellan psykiska objekt, mellan psykiska och fysiska objekt, mellan abstrakta ob-
jekt, och så vidare.  2

Funderar man en stund på sådana saker, till exempel på vad som närmare be-
sett bör återfinnas i kategorin abstrakta objekt, så känner man sig förmodligen 
litet förvirrad. Vill man inte helt vända ontologin ryggen så finns det två utvägar. 
Antingen bestämmer man sig för att en gång för alla ordna upp i röran genom att 
utforma en egen kategorilära som respekterar även de subtilaste distinktioner (nå-
gra sådana har vi inte berört). Eller också ger man sig i kast med något "konkret" 
ontologiskt problem, så där litet på känn, och hoppas att allt skall ordna sig till det 
bästa. I den mån vi i fortsättningen berör ontologiska frågeställningar så väljer vi 
den senare metoden. 

Kan man säga någonting om texters ontologi med hjälp av de ontologiska kat-
egorier vi hittills berört? Två negativa poänger är förmodligen ganska okontrover-
siella: 

(1) En text är inte ett fysiskt objekt.  
(2) En text är inte ett psykiskt objekt. 

Det är visserligen sant att det finns användningar av ordet "text" där detta verkar 
beteckna fysiska föremål ("Jag kan inte läsa den här texten. Någon har spillt kaffe 
på den."). Men i de fall som intresserar oss verkar detta inte rimligt. Texter har 
egenskaper som konkreta fysiska föremål inte har: viktigt och oomstritt är att 
"samma" text kan förekomma i många olika exemplar. Att texter inte är psykiska 
objekt borde vara ännu lättare att se. Ett psykiskt objekt är rimligtvis en del av nå-
got själsliv. Men sådana delar kan t.ex. inte överleva försvinnandet av de själsliv 
de är delar av – en ontologisk ömtålighet som de inte tycks dela med texter. 

Återstår alltså möjligheten att texter är abstrakta objekt av någon sort. Detta är 
också den åsikt som omfattats av praktiskt taget alla kännare på området – fast de 
naturligtvis har varit oense om vilket slags abstrakt objekt det rör sig om. Kate-
gorin abstrakt objekt är säkerligen den största, och förmodligen den mest dispara-

 Många filosofer har gillat just triaden fysisk, psykisk, abstrakt. Man har ibland tänkt sig att 1

den kan relateras på ett snyggt sätt till två speciella saker som verkar viktigare än det mesta: 
rummet och tiden. Fysiska objekt finns både i rummet och tiden, psykiska finns bara i tiden, 
abstrakta objekt finns varken i rummet eller tiden.

 Egenskaper och relationer tillhör själva, skulle många säga, kategorin abstrakta objekt. 2

Många förnekar naturligtvis också realiteten, eller nödvändigheten, hos den ena eller andra av 
de antydda kategorierna. Är inte psykiska företeelser snarare egenskaper hos (eller relationer 
mellan) fysiska objekt? Men är de i så fall fysiska egenskaper (ny kategori!) eller tillhör de en 
speciell kategori "psykiska egenskaper" hos fysiska objekt?
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ta, av våra tre huvudkategorier och klassificeringen av något som abstrakt är i 
motsvarande grad innehållslös. 

Att texter själva varken är fysiska eller psykiska objekt innebär ju inte att de 
inte har väsentliga relationer till sådana objekt, och till andra abstrakta objekt – till 
exempel till bokvolymer som förkroppsligar dem, medvetanden som förstår dem, 
och betydelser som de uttrycker. En text kanske rent av är en komplicerad relation 
mellan andra objekt av olika kategorier. 

Ett enkelt, och ofta utnyttjat, sätt att slippa säga så mycket om texters ontologi 
är att tala om vilka slags delar de består av. Om en text, t.ex., är en sekvens av ord 
eller satser så förskjuts ju det ontologiska problemet till att röra dessa mindre en-
titeter. Därmed kan man vinna två saker. Antingen kan man hoppas att det är 
lättare att tala om vad, t.ex., ett ord är än vad en text är; eller också kan den spe-
cialiserade textvetaren hoppas att detta åtminstone är någon annans bekymmer (en 
möjlighet som dock inte står öppen för filosofen.) 

Begreppsanalys 
Vi vänder oss så till frågan om textbegreppets definition. Definitioner finns det 
som bekant av många olika slag. Välkända varieteter är till exempel språkbruks-
definitioner och stipulativa definitioner, den senare med underavdelningen exp-
likationer. En explikation är en stipulativ definition som för något visst ändamål 
klargör och preciserar innebörden hos ett förut existerande uttryck. 

Det är rimligt att förvänta sig att textteoretiker har behov av ett eller flera spe-
cialiserade textbegrepp som mer eller mindre avviker från vanligt språkbruk, och 
att definitioner av "text" som vi möter i teoretiska sammanhang är betrakta som 
explikationer. Det är också rimligt att tänka sig att en litteraturvetare och en 
lingvist, exempelvis, har behov av olika explikationer av textbegreppet. Båda 
dessa förväntningar är, som vi kommer att se, infriade, men innan vi vänder oss åt 
det hållet skall vi ägna en stund åt meningen hos ordet text i otekniska samman-
hang. 

Ordboken 

Etymologiskt härleds vårt ord text till latinets "textum" eller "textus", med grund-
betydelsen "vävnad" eller "flätverk" – utvidgat kan det användas som "samman-
fogning", "byggnad". Vårt textbegrepp uppfattas normalt som en metaforisk 
utvidgning av den ursprungliga betydelsen "vävnad" – denna överförda betydelse 
finns redan i latinet. 

I en bilaga har jag samlat några olika ordböckers försök att beskriva den nor-
malspråkliga innebörden i ordet text. I det senaste svenska försöket i genren 
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(Svensk ordbok 1987) anges huvudbetydelsen som "sammanhängande, menings-
full följd av skrivna ord". Till denna urskiljes två speciella underbetydelser (a) or-
den till ett musikstycke, i motsats till musiken, och (b) kortare stycke ur bibeln 
som utgör ämne för predikan. Engelska och franska lexika trycker särskilt på kon-
notationen av "original" i sammanhang med litet filologisk anstrykning: texten 
kontrasteras mot notapparaten, kommentarerna, översättningarna o.s.v. ("The ac-
tual or original words of an author".) 

Litet mer om språkbruk 

Ordet "text" är säkerligen i hög grad mångtydigt. En metod att komma till rätta 
med detta är att utgå ifrån en "rik" definition av vad en prototypisk text är för nå-
gonting, i förhoppning att andra användningar skall kunna fås ur denna med hjälp 
av några rimligt enkla mekanismer, till exempel genom att drag uteslutes. Jag 
kommer i stort sett att ansluta mig till denna metod. Vad som sägs är sorterat un-
der tre olika påståenden som alla tänks vara sanna om prototypiska texter. Allt 
som kan kallas "text" är naturligtvis inte en prototypisk text, och det är alltså inte 
vettigt att genast börja jaga motexempel till de framhävda påståendena. 

(1) En text är ett skriftligt språkligt uttryck som är längre än en "full-
ständig mening”. 

Texter kontrasteras på två grundläggande sätt mot andra språkliga uttryck. (a) 
Med avseende på uttryckssubstans – en text är skriven snarare än talad. (b) Med 
avseende på längd – en text är längre än en sats (eller en "mening"). 

Här alltså ett exempel på "metoden". En typisk text har båda egenskaperna (a) 
och (b). Men i vissa sammanhang kan det vara den ena eller den andra kontrasten 
som är fokuserad. Talade diskurser kan kallas texter – för att skilja dem från ko-
rtare språkliga objekt och förena dem med längre bitar språk i andra uttryckssub-
stanser. Och enstaka satser kan kallas texter för att skilja dem från talade satser 
och förena dem med andra skrivna uttryck. Eller för att skilja dem från t.ex. bilder 
("Läs texten – titta inte bara på bilderna!"). 

Det senaste exemplet anknyter till massordet "text" ("Fyll ut sidan med mera 
text"!) vars förekomst bör noteras, men som inte är centralt för oss. Vi intresserar 
oss i första hand för det "räkningsbara" substantivet: en text, flera texter. Men 
kontrasten med bilder anknyter också till relaterade kontraster mot andra "medier" 
– texten till en sång är språkligt formulerad men behöver inte vara skriven. Att 
"texta" väl är i sångliga och teatrala sammanhang att uttala tydligt. 

Längdkriteriet anknyter på åtminstone två olika sätt till lingvistisk analys. För 
det första genom att längd definieras i termer av den grammatiska enheten "full-
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ständig mening" – som för skrivna texter brukar operationaliseras med hjälp av de 
typografiska enheterna ".", "!" och "?". 

För det andra aktualiserar längdkriteriet inordnandet av texter i en hierarki av 
språkliga enheter, där elementen på lägre nivåer är delar av dem på högre nivåer. 
Därmed väcks frågan om hur analog teorin för texter är och kan vara med lingvis-
tiska teorier på andra nivåer: fonologi, morfologi, syntax och deras semantiska 
motsvarigheter. Inom textlingvistik har man ofta föreställt sig att det finns en my-
cket stark sådan analogi. Textteorin skulle syfta till att framställa en "textgram-
matik", som formellt karaktäriserar begreppet "välbildad text", precis som en 
"vanlig" syntaktisk teori skall karaktärisera vad som är en välbildad sats (sen-
tence). Det finns naturligtvis ingen garanti, eller kanske ens några god skäl att tro, 
att en sådan textgrammatik skall vara möjlig. 

(2) En text är ett fullständigt yttrande. 

En text måste ha språkliga delar, men den är inte själv del av en större språklig 
helhet – även om flera texter kan vara samlade till exempel i en bok. "Full-
ständigheten" hos texten markeras ofta genom att gränsen mellan texten och dess 
omgivning betonas: böcker är sammanhängande pappersbuntar med pärmar, korta 
texter börjar och slutar på egna sidor med mycket "vitt" omkring, etc. Ett exem-
plar av en text behöver dock inte vara rumsligt sammanhängande: tänk på följe-
tonger och "forts. från sid. x”.  3

Också fullständighetsanspråket kan fokuseras så att det stryker över kravet på 
längd. Som vi skall se tänker sig Anders Pettersson att varje språkligt yttrande, hur 
kort det än är, "representerar" en text. I poesi finns det gott om exempel på mycket 
korta texter, och naturligtvis också på sådana som inte innehåller fullständiga 
meningar. 

(3) En text är sammanhängande. 

Att sätta två eller flera skrivna meningar i rad, och typografiskt avgränsa dem från 
omgivningen, resulterar inte automatiskt i en text – de måste dessutom "hänga 
ihop". Mycket möda har ägnats åt att utreda detta krav på sammanhang (koherens, 
connectedness, kohesion, etc.) hos texter. 

Också här bör man naturligtvis vara på sin vakt mot den essentialistiska vill-
farelsen, och inte föreställa sig att det finns en unik relation mellan satser som gör 

 Kanske skall rumslig kontinuitet uppfattas som ett "default-kriterium" för vad som är 3

"samma" text. Fortsätter texten någon annanstans, eller slutar den trots att det kommer "mera 
text" i omedelbar anslutning till den, så måste det markeras.
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dem till delar av samma text.  Texter ur olika "genrer" har rimligtvis sina säregna 4

koherensrelationer. Den klassiska retoriken tänkte sig att det finns ett litet antal 
grundläggande texttyper som anger ramarna för hur satser länkas samman med 
varandra: en narrativ text har en annan enhetsprincip än en demonstrativ. 

Att "handla om samma sak" är en viktig länk, som kan ta sig uttryck i 
anaforiska relationer mellan olika satser. Lingvister har intresserat sig för den rela-
tion mellan "gammal" och "ny" information som förmedlas av satser som följer 
varandra i texter: senare satser kan presupponera sådant som sagts tidigare i texten 
(tema-rema progression). Vissa texter kan ha en associativ koherens som kanske 
inte går att reducera till någon annan typ, och som inte ens måste vara 
"semantisk". Ännu klarare exempel på icke-semantisk koherens ges av den klas-
siska poesins metriska verkningsmedel: rytm, rim, assonans, allitteration, och så 
vidare. Även en nonsensvers kan vara en mycket sammanhängande text. 

Man bör notera att ingen av de föreslagna relationerna är vare sig nödvändig 
eller tillräcklig för att bestämma vad det innebär för två satser att tillhöra samma 
text. Att de inte är tillräckliga betyder att de mycket väl kan råda mellan satser i 
olika texter – man lutar sig mot en förteoretisk avgränsning av vad som är samma 
text, för att sedan fråga sig hur satserna i den hänger ihop. 

Anders Petterssons teori 

Tecken och betydelse 

Petterssons diskussion av det litterära verkets problem utgår i hög grad från Paul 
Grices inflytelserika teori om "icke-naturlig mening", och det finns anledning att 
börja med ett kort referat av Petterssons variant av denna teori.  5

Först någonting om "naturliga" tecken. Standardexempel på naturliga tecken är 
sådant som att rök är tecken på eld eller att svarta moln vid horisonten är tecken 
på annalkande regn. Sådana "tecken" betraktar man normalt som väsensskilda 
från de tecken som figurerar i vanlig mänsklig kommunikation. Talet om "icke-

 Frågan kan t.ex. vara för generell, i samma mening som man brukar tänka sig att frågan efter 4

identitetskriterierna för "en sak" är det – identitetskriterier är bundna till "sorter". Det är vettigt 
att fråga vad som gör Andersson 1964 till samma människa som Andersson 1989, på ett sätt 
som det inte är vettigt att fråga vad som gör Andersson 1964 till samma entitet som Andersson 
1989 – trots att han är samma människa är han, t.ex., en helt annan köttklump.

 Grices ursprungliga analys (i Grice (1957)) har utsatts för ingående diskussion bland 5

analytiska filosofer, och hans modell har successivt förfinats och komplicerats, både av honom 
själv och andra, för att kunna hantera olika motexempel. Jfr t.ex. Searle (1969) sid 42-50, 
Wetterström (1977) kap IV.
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naturlig" mening markerar alltså bara att Grices teori intresserar sig för andra slag 
av tecken än naturliga.  6

Pettersson stipulerar (på sid 18) att följande fem villkor skall vara uppfyllda för 
att någonting x skall sägas vara ett icke-naturligt tecken:  7

(1) x är ett concretum  8
(2) en (eller flera) levande varelse(r) A producerade x  
(3) en viss tydning y av x föresvävade A vid produktionen av x  
(4) A ville att en (eller flera) levande varelse(r) B skulle percipiera x  
(5) A ville att B skulle ge x tydningen y 

Informellt i texten tillägger han ett sjätte villkor i kraft av vilket något skall kallas 
ett "icke-naturligt tecken i strikt mening". Det kan formuleras så här: 

(6) A vill att B skall inse att x uppfyller (1) - (5) 
Pettersson anmärker att det är denna strikta mening han i allmänhet har i 

tankarna även när han talar om "icke-naturliga tecken" rätt och slätt. Utan (6) kan 
hans definition knappast sägas ansluta till Grices analys av icke-naturlig mening. 

Avsedd betydelse och konventionell betydelse 

Med definitionen av icke-naturliga tecken har vi också berört någonting som man 
kan kalla "meningen" eller "betydelsen" hos ett tecken x – nämligen den "tyd-
ning" som avsändaren vill att mottagaren skall ge x. Detta kallar Pettersson den 
"avsedda betydelsen" hos x. 

Det är viktig att den avsedda betydelsen inte behöver vara konventionell, i den 
meningen att den är förutsedd av någon "kod" som existerar före själva kommu-
nikationsakten. Slående exempel på sådana icke-konventionella icke-naturliga 
tecken är många kommunikativa gester – jag kan upplysa någon om att jag är trött 
genom att (avsiktligt) gäspa, markera att det är bråttom genom att peka på klock-

 Ibland tänker man sig att det finns en uttömmande dikotomi mellan naturliga och 6

"konventionella" tecken. Som vi skall se stämmer detta inte med Grices (eller Petterssons) 
uppfattning – enligt dem finns det icke-naturliga tecken som inte är konventionella. En 
stridsfråga i samband med Grices modell är huruvida den kastar ljus över alla former av icke-
naturlig mening. Ziff (1967) argumenterar t.ex. ilsket för att Grices analys är irrelevant för 
"vanlig" språklig mening – alltså för att analysera påståenden av formen "Ordet (satsen) X 
betyder Y". Jfr också Harman (1971).

 Alla nakna sidhänvisningar i detta avsnitt refererar till Pettersson (1981).7

 Med "concretum" avser Pettersson något som är "fysiskt existerande" (s 10).8
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an, indikera en önskan att åka och meta genom att röra armen som om jag höll i 
ett imaginärt metspö, etc.  9

Att ett tecken x konventionellt betyder y inom en viss grupp (språkgemenskap) 
G är för Pettersson ett härlett fenomen. Det betyder, ungefär, att det finns gemen-
sam kunskap bland medlemmarna i G om att när en medlem av G producerar x så 
avser han normalt att x skall tolkas som y. 

Transkommunikativ betydelse och applikationsbetydelse 

Vi har talat om ett teckens avsedda betydelse, och om dess konventionella bety-
delse. Men detta är inte de enda former av betydelse som man kan tillskriva yt-
tranden, enligt Pettersson. Två andra fenomen som också kan vara värda beteck-
ningen "betydelse" betecknar han "transkommunikativ betydelse" respektive "ap-
plikatorisk betydelse". 

Den transkommunikativa betydelsen utgörs av "slutsatser om skälen eller or-
sakerna till att avsändaren velat förmedla" en viss avsedd betydelse (s 23f). Om 
någon frågar "Vad är klockan?" kan man, i vissa situationer, sluta sig till att 
vederbörande inte vet vad klockan är, att hon har en tid att passa, etc. Sådana slut-
satser skiljer sig från vad man kan kalla tecknets "naturliga" betydelse genom att 
de förutsätter att man uppfattat den avsedda betydelsen. När jag av någons uttal 
sluter mig till att hon är skåning så ingår detta inte i den transkommunikativa be-
tydelsen. 

Den applikatoriska betydelsen, slutligen, utgörs av de "konsekvenser för mot-
tagaren som han sluter sig till" från yttrandet, med hjälp av olika 
"stödpremisser" (s 24f). När jag av någons yttrande "Jag kommer på festen!" drar 
slutsatsen att jag själv bör hålla mig därifrån, så ingår denna slutsats i den applika-
toriska betydelsen. 

Yttrande och text 

Litterära verk är, för Pettersson 11 , yttranden som inte principiellt skiljer sig från 
vanliga muntliga yttranden, och som bör ges en talaktsteoretisk analys – väsentli-
gen i Grices efterföljd. 

Analysen av yttranden fordrar särskiljandet av tre olika entiteter: yttrandet 
självt, som är ett "concretum" i Petterssons terminologi, yttrandets text (som är ett 
"abstrakt" objekt) och yttrandets betydelse (som, enligt vad vi såg, i sin tur kan 

 Tesen om det intima sambandet mellan "kod" och mening har ju spelat stor roll inom den 9

semiotiska/ strukturalistiska traditionen. Petterssons ståndpunkt är inte att tesen att all 
kommunikation förutsätter koder nödvändigtvis är falsk, men att den är sann endast om 
begreppet kod uttunnas intill meningslöshet. Jfr Verkbegreppet sid 21.
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spaltas upp i flera olika skikt, men där den "avsedda betydelsen" är i viss mening 
grundläggande ). 10

Ett yttrande är alltid produkten av en yttrandeakt. Detta är en kommunikativ 
akt som förutom själva yttrandet involverar en avsändare och en adressat. Akten 
äger rum vid en viss tid på en viss plats. För talade yttranden är detta i allmänhet 
oproblematiskt – det är nästan alltid klart vad som räknas som själva yttrandeak-
ten, och vad som är kopior (t.ex. i form av citat eller bandinspelningar) eller 
beskrivningar av den. Det är ett viktigt drag i Petterssons analys att man även för 
skriftliga yttranden som finns i många exemplar måste skilja skarpt på originalet – 
d v s produkten av den ursprungliga yttrandeakten – och senare kopior av det. 
Hans analys är "genetisk" snarare än rent "formell". 

Avsändaren spelar mycket stor roll i Petterssons analys. Utan hänvisning till 
avsändarens kommunikativa intentioner kan man varken definiera yttrandets be-
tydelse eller dess text. 

Han uttrycker sig som om varje yttrande måste ha en verkligt existerande 
avsändare. Däremot måste det, förmodligen, inte ha en verkligt existerande adres-
sat. Adressaten är i första hand intenderad av avsändaren: yttrandets avsedda be-
tydelse är den tydning som avsändaren avser att adressaten skall ge det. Huruvida 
det faktiskt finns någon adressat som ger det denna tydning (eller ens uppfattar 
yttrandet) påverkar inte betydelsen.  11

Yttrandet som concretum är alltså en fysisk företeelse: en ljudström vid talade 
yttranden, synliga märken på, exempelvis på papper, vid skrivna yttranden. Som 
concretum har yttrandet en mängd fysiska egenskaper – färg, storlek, form hos 
bokstäverna t.ex. Av dessa egenskaper är somliga budskapsrelevanta, medan an-
dra inte är det. Vilka drag som är budskapsrelevanta kan skilja sig mellan olika 
yttranden. 

Termen "budskapsrelevant" antyder att det rör sig om sådana drag som är rele-
vanta för yttrandets betydelse. Detta är dock en sanning med modifikation – mer 
omedelbart handlar det om de drag hos yttrandet i kraft av vilka det representerar 
en viss text. Ett annat concretum är en kopia av det ursprungliga yttrandet om och 

 Av detta kan man inte dra slutsatsen att Pettersson hyser den normativa uppfattningen att 10

texttolkning bör ha som enda mål att fastslå den avsedda betydelsen hos ett litterärt yttrande. 
Denna normativa uppfattning har förespråkats av E.D. Hirsch, t.ex. i (1967) – Pettersson 
diskuterar, med avståndstagande, Hirschs uppfattning på sid 63-4.

 Sett ur adressaten synvinkel är det naturligtvis tvärtom. Man kunde säga att begreppet 11

"tecken" och "betydelse" för Pettersson är avsändarbegrepp. Mot dem svarar 
adressatbegreppen "fungera som ett tecken" och "tolkning". X fungerar som ett icke-naturligt 
tecken för en adressat, om och endast denne tror att det är ett icke-naturligt tecken (d.v.s. tror 
att det är yttrat av en levande varelse i avsikt att det skall ges en viss tydning, etc.) Och 
adressaten tolkar x som y om och endast om han tror att någon har avsett x att ges tydningen 
y.
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endast om dess budskapsrelevanta drag är ekvivalenta med originalets, vilket i sin 
tur betyder att det representerar samma text som originalet. Denna ekvivalens be-
höver dock inte innebära att de har några gemensamma concretum-egenskaper. 

Yttrandets text är en struktur (normalt en sekvens) av textelement. Textelement 
kan befinna sig på olika "nivåer", och texter kan skilja sig ifrån varandra med 
avseende på vilken nivå deras element definieras på – detta implicerar också skill-
nader i vad som räknas som (adekvata) kopior av dem. 

Exempel på textelement är grafem  och ord. Vanliga skrivna texter bör uppen12 -
bart inte beskrivas som sekvenser av grafem, rätt och slätt. I så fall skulle rättandet 
av stavfel och anpassning till nya stavningsnormer ge oss nya texter. Ännu mer 
uppenbart är att texter normalt inte (enbart) är sekvenser av ord, i vanlig mening.  13

Det finns dock texter som bara kan kopieras på grafem-nivå (ändrar man stavnin-
gen i Ekelöfs "Fagerölunken" får man rimligtvis en annan dikt), och det finns tex-
ter som integrerar element på vad Pettersson kallar en "perceptuell" nivå. Slående 
(och ofta utnyttjade) exempel på det senare är dikterna i Bengt-Emil Jonssons Es-
säer om Bror Barsk och andra dikter, men det finns också mindre extrema fall där 
rent visuella element tycks spela roll för textens identitet. 

De budskapsrelevanta dragen hos yttrandet som concretum är alltså de drag 
som tjänar till att identifiera elementen i yttrandets text. Det är viktigt att textele-
menten själva normalt inte kan betraktas som concreta. Det finns inga fysiska eller 
perceptuella egenskaper som definierar, exempelvis, vad som räknas som en in-
stans av ett visst grafem. Ett latinskt b, för att hålla oss till Petterssons eget exem-
pel, kan å ena sidan representeras av en mängd olika former (tänk på olika hand-
stilar, frakturstil, på stor och liten bokstav, etc.); å andra sidan kan den form som i 
den här texten representerar detta grafem i andra yttranden representera den kyril-
liska motsvarigheten till latinskt v. 

Att textelementen är i denna mening "abstrakta" är ett viktigt argument för 
åsikten att texten hos ett yttrande inte kan definieras oberoende av avsändarens 

 "Som grafem räknar jag bokstäver, siffror, skiljetecken och ideogram (t.ex. "%", "£", "=") 12

samt konventionella visuella markeringar som spatium (ordgränsmarkering), 
radgränsmarkering, blankradsmarkering och nytt-stycke-markering." (s 42) Övning: är 
bindestreck ett grafem?

 Pettersson anför som motexempel att i så fall skulle "Det kommer någon. In i garderoben!" 13

få sägas ha samma text som "Det kommer någon in i garderoben". Den lösning han föreslår är 
att texter normal beskrivs på satsnivå. Detta förefaller mig tvivelaktigt. Snarare borde väl 
"ord" ersättas med någon term som inkluderar både ord i vanlig mening och andra 
betydelsebärande element (normalt: alla grafem utom bokstäver och siffror?). Försöker man 
med satsnivå får man ju nya problem med markeringar för radslut och nytt stycke. (Inkluderar 
man markeringar för textslut bland grafemen så skulle man hamna på "textnivå" med 
Petterssons metod, och det är väl knappast meningen.)
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intentioner: att säga att en yttrande representerar en viss text (struktur av textele-
ment) är att säga att dess avsändare har avsett den att representera denna text.  14

Vad är en text? 

Ett speciellt problem vid analysen av textbegreppet är vad som skall räknas som 
en text, snarare än en del av en text, eller flera texter. För Pettersson förskjuts 
problemet till vad som skall räknas som ett yttrande, eftersom varje yttrande rep-
resenterar precis en text. 

Man har ibland föreställt sig att man kan ge en handfast operationell definition 
av vad som räknas som ett yttrande. Ett muntligt yttrande skulle t.ex. utgöras av 
en kontinuerlig bit tal som föregås och efterföljs av att avsändaren är tyst. För 
skrivna yttranden fick man söka efter någon motsvarighet till tystnad – vitt 
utrymme längst upp/ner på sidan, rubrikstil, etc. 

Det krävs inte mycket eftertanke för att inse att sådana försök är misslyckade, 
åtminstone i denna grova form. I linje med sin allmänna ansats menar Pettersson 
att vad som är ett yttrande bara kan bestämmas med hänvisning till en avsändarin-
tention: 

En person vill kommunicera y till en mottagare. Han producerar ett 
concretum x i avsikt att mottagaren skall ge x tydningen y. Till x 
måste vi givetvis föra alla delconcreta som innehåller drag med vars 
hjälp upphovsmannen avser att mottagaren skall sluta sig till y, alla 
"y-budskapsrelevanta" concretumdrag. Yttrandet x måste avgränsas 
så, att de kommer att innehålla alla y-budskapsrelevanta drag och 
inga andra budskapsrelevanta concretum-drag (t.ex. inga z-budskap-
srelevanta drag). (sid 37) 

Allt kommer tydligen att hänga på vad det är avse precis en tydning, och Petters-
son medger att han saknar ett "gott svar" på den frågan. Själv måste jag medge att 
om texter av normalt omfång skall betraktas som yttranden, och alltså som av-
gränsade på det antydda sättet, så har jag inga som helst oberoende intuitioner om 
vad som borde räknas som "en tydning". 

Två anmärkningar tycks mig vara på sin plats. 
För det första: det är ju ingalunda självklart att den allmänna frågan efter vad 

som skall räknas som "en text" har ett svar. Det är förmodligen lättare att svara på 
vad som räknas som ett brev, en dikt, en novell, en roman, en romancykel, en 
promemoria etc. – och det kanske är allt man bör önska sig. 

 Det är alltså inte begreppet text som kräver att man refererar till en författarintention utan 14

påståenden om att något bestämt yttrande representerar en viss text.
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För det andra: den naturligaste teorin ligger kanske "mellan" den grova opera-
tionalismen och Petterssons rena intentionalism. Normalt markerar avsändaren på 
något sätt vad som är början respektive slutet på hans yttrande. Felet med den 
först antydda teorin är att den utgår från föreställningen att dessa markeringar 
måste göras på ett uniformt sätt. Mer i linje med Petterssons allmänna ansats vore 
att i stället leta efter tecken vars avsedda betydelse är saker i stil med "här börjar 
något nytt", "här är det slut", "här fortsätter det som började där". Sådana tecken 
finns ju i många konventionaliserade varianter, men ofta tillåter naturligtvis kon-
texten att man fattar galoppen ändå. 

Lite mer ontologi 
Låt oss börja med att dra oss till minnes en ontologisk distinktion som (på ett litet 
förvirrande sätt) skär den triad vi tidigare talat om: distinktionen mellan individer 
(partikulare) och universale. Enligt standarduppfattningen om sådana ting är en 
enstaka bokvolym som står i en hylla ett individuellt objekt, ett partikulare, medan 
egenskapen att vara en bok är ett universale. Enligt samma standarduppfattning är 
distinktionen universell/partikulär inte tillämpbar på abstrakta objekt eftersom (?) 
de inte finns i rum och tid. 

Ett naturligt sätt att uttrycka förhållandet mellan en individuell bok och univer-
salet bok är att säga att individen "exemplifierar" universalet. Är detta lösningen 
också på problemet med relationen mellan en text och dess exemplar? Är Lars 
Ahlins Om i själva verket ett universale av vilket enstaka exemplar av boken är 
instanser – de exemplifierar egenskapen "Om-het" ungefär på samma sätt som de 
exemplifierar egenskapen "bokhet"? 

Det är ju inte glasklart vad som skall krävas av något för att det skall kunna 
räknas som ett universale, men det finns ändå viktiga skillnader mellan texter och 
"typiska" universale. 

Låt oss börja med distinktionen mellan struktur och genes – skillnaden mellan 
hur ett objekt är beskaffat vid en viss tidpunkt, respektive hur det kom att bli 
beskaffat på detta sätt. Antag att objektet O exemplifierar ett visst universale U. 
Låt oss säga att U är ett strukturellt universale om och endast om varje ting som är 
exakt likt O därmed också exemplifierar U. Färger förefaller vara goda exempel 
på strukturella universale i denna mening: om något är exakt likadant som ett gult 
föremål, så är det självt gult. 

Låt oss säga att U är ett genetiskt universale om ingenting kan exemplifiera U 
utan att ha en viss typ av historia. Att vara 4 år gammal är ett trivialt exempel på 
ett genetiskt universale – det kan finnas två exakt likadana föremål varav det ena 
exemplifierar det, och det andra inte. Enligt min mening är alla vanliga begrepp 
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för artefakter (relaterade till) genetiska universale. När jag säger att något är en 
kopp så säger jag inte bara att det är beskaffat på ett visst sätt, så att det kan fylla 
en viss typ av funktion. Jag säger också att det är skapat i syfte att kunna uppfylla 
denna funktion – något är en kopp endast om det är avsett att vara en kopp.  15

Egenskapen att representera en viss text är, enligt Petterssons analys, ett genetiskt 
universale. 

Är detta sant så är universalet bok-het ett genetiskt universale. Men Lars 
Ahlins Om är inte ett genetiskt universale i samma mening. Att vara ett exemplar 
av Om är visserligen en genetisk egenskap, men det är inte ett "riktigt" universale. 
För att exemplifiera "om-het" räcker det inte att ha en viss typ av historia – det 
krävs en historia som går tillbaka på en viss individ, Lars Ahlin. Någonting kan i 
princip vara exakt likadant som mitt exemplar av Om, och ha samma typ av genes 
(vara en kopia av ett objekt skrivet av en författare, med avsikter som var likadana 
som Lars Ahlins), och ändå inte vara ett exemplar av samma roman. 

En invändning. Utgå ifrån att en text är en sekvens av textelement, säg grafem. 
Egenskapen att vara ett B, säg, är ett genetiskt universale – det är att vara nå-
gonting som är framställt i avsikt att vara ett B (eller en kopia av något som är 
framställt med denna avsikt).  Men i så fall bör egenskapen att vara en sekvens 16

av grafem också vara ett genetiskt universale. 
Låt oss godta detta. I så fall kan romanen Om inte identifieras med texten till 

romanen det kan finnas flera olika romaner med samma text. En väsentlig fråga 
blir då – är det texten eller romanen som är det rimliga objektet för litterär tolkn-
ing? 

Svaret på den frågan beror på ifall alla romaner med samma text måste, eller 
bör, ges samma tolkning (eller tilldelas samma spektrum av tolkningar). Detta 
hänger naturligtvis på vad man överhuvudtaget vill räkna som en tolkning av en 
roman, men det naturligaste svaret är väl nej. Antag att jag skriver en parodi på 
Chandlers Marlowe-historier, och att det senare visar sig att den är ord för ord 
identisk med ett förut okänt manuskript av Chandler själv – i själva verket den 

 Man får skilja att vara en kopp från att användas som en kopp, och från att kunna användas 15

som en kopp. Det sistnämnda begreppet är ett strukturellt universale – men ett helt annat än 
universalet kopp. Man kan naturligtvis argumentera för att saker kan bli koppar genom att 
regelbundet användas som koppar, eller kanske t.o.m genom att utnämnas till koppar (och 
uppfylla de strukturella användbarhetsvillkoren). Detta ändrar i så fall inte min poäng – även 
definierat på dessa sätt är "kopp-het" ett genetiskt universale.

 Jag tror inte att detta är riktigt sant. Precis som en bok inte kan skrivas två gånger så kan inte 16

ett alfabete uppfinnas två gånger. Min avsikt att åstadkomma ett "B" är inte bara en avsikt att 
åstadkomma något som har en viss struktur, eller ens som skall ha en viss funktion – det är en 
avsikt att åstadkomma en kopia av tidigare (kopior av tidigare) "B". Det känns naturligtvis lätt 
absurt att postulera ett ursprungligt "original-B" i den genesen; men icke desto mindre tycks 
det mig som om ingenting kan vara ett "B" utan att vara knutet till denna individuella, om 
också nebulösa, kopieringshistoria.
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första roman han skrev. Rimligtvis ingår det i tolkningen av min bok att den är en 
parodi; medan det är uteslutet att tolka Chandlers arbete på detta sätt (den kan åt-
minstone inte parodiera samma sak som jag). 

Poängen är i själva verket ganska enkel. Precis som det i vanligt tal är yttran-
den som tolkas, snarare än de yttrade satserna (olika yttranden av samma sats kan 
vara bokstavliga, ironiska, metaforiska, etc., utan att varje yttrande för sig uppvis-
ar hela denna variationsmöjlighet.), så är det i texttolkning verket snarare än tex-
ten som tolkas – det är bara det att det för så komplicerade yttranden är osannolikt 
att man skall stöta på två verk (yttranden) med samma text. 

Skrift och tal 
En egenskap hos ordet "text" som vi hittills inte har fokuserat är att det normalt 
används om skrivna språkliga yttranden, till skillnad från talade yttranden. Är 
denna skillnad väsentlig d.v.s är skillnaden mellan fonetisk och grafisk ut-
tryckssubstans korrelerad med andra viktiga skillnader? 

Anders Petterssons teori exemplifierar åsikten att det inte är någon väsentlig 
skillnad på skrivna och talade yttranden. Utan väsentliga modifikationer för Pet-
tersson till skrivna litterära verk över den talaktsteoretiska modell som utvecklats 
av Grice och andra för muntlig kommunikation.  17

Åsikten att man bör se skriften under talets bild är dock inte oomstridd, utan 
bara den första av tre möjliga positioner. Den andra är att det verkligen rör sig om 
två väsensskilda former av språklig kommunikation. Denna åsikt har bland annat 
företrätts av Paul Ricoeur, och hans beskrivning av skillnaden mellan skrift och tal 
återges nedan. Ricoeur accepterar, kan man säga, en "vanlig" beskrivning av ta-
lade yttranden, men anser att skriftlig kommunikation på vissa punkter skiljer sig 
radikalt från muntlig. 

Uppenbarligen finns det en tredje möjlighet: att försöka ge en enhetlig teori om 
skrift och tal med skriften som utgångspunkt. Av det båda ganska traditionella 
bilder som, exempelvis, Ricoeur ger av de båda medierna så generaliserar man 
bilden av skriften, och förnekar därmed den talaktsteoretiska analysens giltighet 
även för talad kommunikation. Den mest kände företrädaren för denna ståndpunkt 
är Jacques Derrida. Hans kritik av "phonocentrismen" är så invävd med resten av 
hans tänkande att den är svår att presentera isolerad. Vi återkommer både till Der-
rida och Ricoeur i kapitlet om tolkning. 

 Det hittills mest ambitiösa försöket, på svenska, att tillämpa talaktsteori på skriven, och då 17

framförallt litterär, text är Mats Furbergs Säga, förstå, tolka. Furberg är dock betydligt mera 
skeptisk än Pettersson till möjligheterna att generalisera från tal till skrift.
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Ricoeur låter skriftligheten definiera textbegreppet: "Text kallar vi all diskurs 
som fixerats genom skriften”.  Ordet "diskurs" syftar här inte på talet, enligt Ri18 -
coeur är skriften en med talet sidoordnad uttrycksform, en självständig typ av 
"diskurshändelse". På två väsentliga punkter skiljer sig texten från det talade yt-
trandet. 

För det första så åvägabringar texten en helt annan relation än det muntliga yt-
trandet mellan avsändaren och mottagaren: förhållandet mellan författaren och 
läsaren är väsensskilt från det mellan talaren och lyssnaren: 

Relationen skriva-läsa är faktiskt inte ett särfall av relationen tala-
svara. Det är ingen samtalsrelation och det är inte fråga om någon 
dialog. /.../ Författaren svarar inte läsaren. Boken kan uppdelas i 
skrivakten och läsakten och de kommunicerar inte med varandra. 
Läsaren är frånvarande i skrivandet, författaren är frånvarande i läs-
ningen.  19

För det andra har, enligt Ricoeur, texten en helt annan relation än det talade ordet 
till världen. Det är en väsentlig egenskap hos talet att man "säger något om 
något". I detta ingår att talaren refererar till ting i världen, och att lyssnaren upp-
fattar dessa referenser. 

I den levande dialogen är de som samtalar närvarande inför varandra, 
men även situationen, stämningen och diskursens konkreta kontext är 
närvarande. Det är i relation till denna kontext som diskursen får sin 
fulla betydelse. Hänvisningen till verkligheten är i sista hand en hän-
visning till en verklighet som man kan peka på "omkring" de samta-
lande, man skulle kunna säga "omkring" själva diskursinstansen.  20

I skriften, däremot, avbryts "referensens rörelse mot utpekandet", eftersom för-
fattare och läsare inte delar en talsituation. Detta betyder inte att texten saknar ref-
erens, Ricoeur är noga med att ta avstånd från "den absoluta textens ideologi", 
men den "avbrutna" referensen måste på ett annat sätt än i den talade dialogen 

 "Vad är en text?", sid. 32, i Paul Ricoeur: Från text till handling, Symposion, Stockholm/18

Lund 1988. Hela framställningen i detta avsnitt bygger på denna uppsats.

 Ibid. s 34.19

 Ibid. s 36.20
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förverkligas av läsaren – Ricoeur tycks mena att det är just detta förhållande som 
ger upphov till behovet att "tolka" texten.  21

Någon alltigenom lyckad beskrivning av förhållandet mellan tal och skrift ger 
knappast Ricoeur. Hans framställning är helt och hållet bunden till ett par ganska 
begränsade specialfall. När det gäller talet tänker han bara på "levande dialog" 
som handlar om konkreta och närliggande ting – och inte på katederföreläsningar 
eller sagoberättande, för att bara nämna två mycket annorlunda fenomen. 
Beskrivningen av skriften skulle säkerligen blivit mindre kategorisk om han inte 
bara tänkt på böcker (och dessutom "litteratur") utan också på brev, eller sådana 
lappar som skolbarn kan skicka till varandra under lektionerna. Möjligen kunde 
Ricoeur försvara sig med att han beskriver idealtyper av muntlig och skriftlig 
kommunikation, men mig förefaller koncentrationen på uttryckssubstansen ful-
lkomligt vilseledande med avseende på de viktiga distinktionerna i de dimension-
er han framhäver, alltså den som rör referensen och den som rör relationen mellan 
avsändare och mottagare. I referensdimensionen är ju, exempelvis, skillnaden 
mellan faktiska och fiktiva yttranden helt oberoende av skillnaden tal/skrift; det-
samma gäller variationer i hur pass "egocentriska" olika yttranden är. 

Andra textbegrepp 
Radikaliseringar och nytolkningar av textbegreppet brukar bygga på ett återuppli-
vande av vävmetaforen. Hur denna metafor skall tolkas hänger på hur man uppfat-
tar "trådarna" i väven – eller "varpen" och "inslaget", om man tror att metaforen 
bär såpass mycket struktur att den kan benytta sig av den distinktionen. 

Det enklaste, och vanligaste, är väl att helt enkelt uppfatta vävmetaforen som 
ett pittoreskt sätt att tala om textkoherens. Varje tolkning av det begreppet ger på 
så sätt upphov till en speciell mening i vilken man kan uppfatta texten som en 
väv: där trådarna kan vara satser, påståenden, personer och händelser, etc., 
beroende på vilken nivå man urskiljer textens element. Men det finns också helt 
andra sätt att utnyttja vävmetaforen. I A Theory of Semiotics presenterar Umberto 
Eco  semiotikens grundläggande idéer med utgångspunkt i en enkel mekanism 22

 Ricoeur kommer ibland nära den klassiska identifikationen av tolkning med högläsning: 21

"Men vi kan också upphäva textens "oavgjordhet", fullborda texten i talet och föra den tillbaka 
till den levande kommunikationen. Vi säger då att vi tolkar den." Att det ligger någonting i 
denna uppfattning inser alla som försökt läsa skönlitteratur högt, men att det skulle vara hela 
sanningen om texttolkning är väl mindre sannolikt (och det menar naturligtvis inte heller 
Ricoeur – litet mer om hans åsikter om tolkning kommer i avsnittet om hermeneutik).

 Avsikten är inte att knyta det textbegrepp som skall skildras speciellt till Eco. Vi utnyttjar 22

bara en passage hos honom som klart exemplifierar en tankegång som finns också hos många 
andra – på andra ställen använder Eco naturligtvis själv ordet text på andra sätt. Motsvarande 
kommentar gäller det som följer nedan om Julia Kristeva.
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som aktiveras för att varna operatören när vattennivån i en reservoar når en viss 
kritisk nivå. Denna "signal" kan ges flera olika tolkningar, med hjälp av olika 
"koder". Enligt Eco är minst tre olika koder inblandade, en denotationskod och två 
konnotationskoder , och dammoperatören mottar följaktligen tre olika budskap: 23

(1) "vattnet har nått den kritiska nivån", (2) "du måste aktivera utsläppsreglaget", 
(3) "det blir översvämning". 

Thus a single sign-vehicle, insofar as several codes make it become 
the functive of several sign-functions (although connotatively 
linked), can become the expression of several contents, and produce 
a complex discourse such as: "Since water has reached the danger 
level, you must evacuate it, otherwise there will be a flood". I am not 
saying that a single code can produce many messages , one after the 
other, for this is a mere truism; I am not saying that the contents of 
many messages can be conveyed by the same kind of sign-vehicle, 
according to diverse codes, for this too is a truism; I am saying that 
usually a single sign-vehicle conveys many intertwined contents and 
therefore what is commonly called a message is in fact a text whose 
content is a multilevelled discourse. (Eco 1976, sid 57) 

För Eco kan inte trådarna i textväven identifieras med några delar av texten, av de 
slag vi hittills har laborerat med – hans mönsterexempel saknar ju fullkomligt 
denna form av komplexitet. I stället utgörs de av de olika budskap som signalen 
kan ges, i enlighet med olika koder. För att en "sign-vehicle" skall räknas som en 
text krävs (1) att den skall gå att tolka med hjälp av flera koder, och (2) att de oli-
ka budskapen inte bara skall vara möjliga tolkningar av denna sign-vehicle, utan 
att de också skall vara förbundna på något annat sätt de skall vara 
"sammanvävda". Precis hur det sistnämnda villkoret skall uppfattas får man inte 
reda på hos Eco; i exemplet bygger koderna på varandra genom relationen denota-
tionskod-konnotationskod, men ganska säkert tänker han sig också andra möjliga 
vävrelationer. 

Ecos definition av textbegreppet får rimligtvis betraktas som en stipulation, 
och hans tolkning av vävmetaforen leder honom förvisso till kontraintuitiva klas-
sifikationer.  Men idéer av liknande slag har varit mycket vanliga inom den fran24 -

 En förklaring av dessa begrepp återfinns i kap. 3, avsnittet om Barthes.23

 Inte nog med att han klassificerar signalen från givaren i vattenreservoaren som en text; hans 24

explikation av denna text ("Since water ...") bör själv vara en svagare kandidat till textstatus 
än den ursprungliga signalen, eftersom komplexiteten av tolkningar ersatts med en följd av 
(relativt sett) entydiga budskap även om det naturligtvis alltid är möjligt att urskilja ytterligare 
tolkningsnivåer.
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ska strukturalismen och poststrukturalismen, och även om det kan synas excen-
triskt i överkant att använda denna form av "mångtydighet" för att definiera 
textbegreppet, så handlar det om en intressant egenskap hos många texter, som vi 
skall komma tillbaka till i senare kapitel. 

En ytterligare tolkning av vävmetaforen exemplifierar vi med ett citat från Ju-
lia Kristeva. 

Rather than a discourse, contemporary semiotics takes as its object 
several semiotic practices which it considers as translinguistic; that 
is, they operate through and across language, while remaining ir-
reducible to its categories as they are presently assigned. 

In this perspective, the text is defined as a translinguistic appara-
tus that redistributes the order of language by relating communicative 
speech, which aims to inform directly, to different kinds of anterior 
or synchronic utterances. The text is therefore a productivity, and this 
means: first, that its relationship to the language in which it is situat-
ed is redistributive (destructive-constructive), and hence can be better 
approached through logical categories than linguistic ones; and sec-
ond, that it is a permutation of texts, an intertextuality: in the space of 
a given text, several utterances, taken from other texts, intersect and 
neutralize one another. (Desire in Language, s 36; Semiotike, s 113) 

Helt genomskinlig är väl inte denna "definition", och här är inte platsen att följa 
alla dess förgreningar, och förbindelser med Kristevas övriga terminologi. Men 
några punkter där hennes textbegrepp avviker, både från de traditionella analyser 
vi förut stiftat bekantskap med och från Ecos väv av olika koder, är ändå möjliga 
att urskilja. 

(a) Det rör sig om ett snävare textbegrepp än dem vi hittills sett. Kristeva skil-
jer explicit texter från "kommunikativt tal". Därmed sällar hon sig till dem som 
inte vill likställa texter med andra yttranden, men säkerligen sammanfaller den 
väsentliga gränsen, för henne, inte med skiljelinjen mellan tal och skrift. De flesta 
skrivna yttranden skulle inte heller passera som texter i hennes mening.  25

(b) En text är aktiv – en verksamhet, en "produktivitet", en "apparat" – snarare 
än "bara" ett objekt. Och dess aktivitet består att i förändra språket; den är "redis-
tributiv" i förhållande till språket – vilket, förmodar jag, betyder att den ändrar 

 Kristeva, och den krets till vilken hon hörde när den citerade passagen skrevs, laborerade 25

ofta med ett normativt textbegrepp, enligt vilket endast vissa, starkt modernistiska, litterära 
texter var texter i egentlig mening.
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relationerna mellan språkets element, "flyttar om" elementen i språkstrukturen.  26

Detta drag anknyter till (a). Det har ju ofta ansetts som ett särmärke hos vissa 
kvalificerade, framförallt litterära, texter att de är språkligt kreativa, förnyar själva 
språksystemet – Kristeva bygger in detta drag i själva textbegreppet. 

(c) En text är en mötesplats för andra texter, i texten vävs många texter sam-
man till en intertextualitet. Den enskilda texten är snarast ett element i den större 
textväv, som upprättas genom att olika texter refererar till varandra. Med denna 
koppling mellan "text" och "väv" följer en tendens att uppfatta den "egentliga" 
texten som en mycket större helhet än normalt: olika texter exemplifierar inte det 
abstrakta begreppet text, utan är delar av den allmänna texten.  27

 Denna tankegång begripes bäst mot bakgrund av Saussures språkteori, som behandlas i kap. 26

3.

 Strax efter den citerade passagen diskuterar Kristeva möjligheten att upprätta en 27

"texttypologi", och säger att skillnaden mellan olika "textual arrangements" måste göras "by 
placing them within the general text (culture) of which they are part, and which is in turn, part 
of them". (op. cit.)



Litet klassisk retorik 

Denna del är avsedd att ge en översikt över vissa temata i den klassiska retoriken, 
särskild sådana som har att göra med hur ord och uttryck kan användas i "överförd 
bemärkelse". 

Meningen är inte att ge någon systematisk historisk framställning, och 
naturligtvis inte heller att uttömmande behandla de temata som tas upp. Det rör 
sig snarast om att ge litet bakgrund och terminologi att använda oss av när vi 
senare tar itu med moderna teorier om framförallt metaforer. 

Jag bygger huvudsakligen på ett ganska litet antal "originalkällor" – om man 
nu kan tala om original i en tradition där de flesta inte har andra ambitioner än att 
föra vidare det de har lärt av sina föregångare. Några av dessa är sådana som man 
knappast kan komma förbi (andra för vilka samma sak gäller, t.ex. Cicero, går vi 
förbi ändå). Hit hör i första hand Aristoteles och Quintilianus, men även Fontanier 
får väl räknas dit – en stor del av den retoriska väckelse vi upplever för tillfället 
härrör från Frankrike, och där är han den stora klassiska auktoriteten åtminstone 
beträffande troper och figurer.  Dessutom kommer jag att hänvisa till Lamys L'Art 1

de Penser, den får representera 1600-talet och är dessutom ganska koncis och där-
för användbar. Det sista verk som jag kommer att nämna är Joseph Priestleys A 
Course of Lectures on Oratory and Criticism från 1777 – ingen etablerad klassik-
er precis, men intressant därför att han försöker förnya den retoriska teorin med 
hjälp av sin samtids mest avancerade psykologiska teorier, nämligen de brittiska 
empiristernas associationspsykologi. 

Vad är retorik? 
Den antika retoriken handlar, åtminstone officiellt, om konsten att tala offentligt. 
Redan under antiken var detta dock en sanning med modifikation. De stora mäs-
tarproven på området – sådana som Isokrates anföranden – var skrivna alster, mö-
dosamt komponerade under lång tid, som lärdes utantill för det muntliga fram-
förandet. 

Enligt en tredelning som Aristoteles gjorde klassisk finns det tre olika "genrer" 
av offentliga orationer: juridiska, politiska och "epideiktiska". Den sistnämnda 

  Tillsammans med Du Marsais – men eftersom Fontaniers Les Figures du Discours till hela 1

sin uppläggning är en kommentar till Du Marsais Les Tropes så kan man nästan betrakta dem 
som en enhet.
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gruppen kan vi mestadels lämna därhän.  Båda de andra är "praktiska" genrer där 2

ändamålet är att påverka åhörarna till ett beslut.  Redan Aristoteles beklagar att 3

den juridiska retoriken har kommit att dominera den retoriska teorin på bekostnad 
av den politiska talekonsten – man kan tänka sig att efterfrågan på skolning i ju-
ridisk vältalighet har varit både större och pålitligare än på motsvarande politiska 
utbildning. Den kanske mest kända antika läroboken i retorik – Quintilianus De 
Institutio Oratoria – är närmast en kurs i domstolsbeteende för advokater. 

Enligt traditionen var det i Syrakusa på Sicilien som man strax före 450 f.kr 
började ge systematisk undervisning i konsten att tala väl. Behovet uppkom i 
samband med att de landsflyktiga återvände efter ett eller annat tyrannväldes stör-
tande – otaliga egendomstvister krävde att var och en kunde försvara sin sak inför 
rätta. Till Athen kom retoriken, enligt samma tradition, med Gorgias år 427 – han 
kom som sändebud för att begära atenarnas hjälp åt sin hemstad Leontini som ho-
tades av just Syrakusa. Gorgias var själv, som bekant, en av de mera kända sofis-
terna; Platons krakel med dessa angående retorikens värde och begränsningar är 
alltför välkänt för att beskrivas här. 

Den äldsta bevarade läroboken i ämnet är Aristoteles Retorik, men den var ab-
solut inte den första – det framgår om inte annat av hans livliga polemik mot di-
verse samtida klåpare på området. Den efterföljs också av en flod av handböcker 
och föreläsningsserier som inte börjar sina förrän vid början av 1800-talet. Med 
tiden sker en förskjutning av intressefokus från det offentliga talandet med prak-
tiskt syfte till konsten att skriva. Breddningen av ämnesområdet medför att dis-
tinktionen mellan Retorik och Poetik kommer att utsuddas – den senare blir en del 
av den förra. Så länge retoriken lever på allvar spelar dock "övertalande" fram-

  Aristoteles beskriver epideiktiska anföranden snarast som uppvisningar avsedda att 2

demonstrera talarens skicklighet. Hit skulle t.ex. höra Isokrates bevarade anföranden – man 
kan kanske tänka sig talen till Eros i Platons Symposion som anspråkslösare försök i samma 
genre. Den engelska översättaren av Retoriken i Oxfordeditionen av Aristoteles skrifter 
försöker med "the ceremonial oratory of display" – de "panegyriker" som ingick i festligheter 
av olika slag utgör förmodligen genrens kärna. 

 Det är synd att undanhålla läsaren Aristoteles eleganta karaktäriseringar av de olika arterna. 3

De skiljer sig åt med avseende på (1) typ av lyssnare, (2) talarens handling, (3) vilken "tid" de 
hänvisar till, och (4) det ändamål som åsyftas av talaren. 
 Lyssnaren måste antingen vara en "domare" med ett beslut att fatta (detta gäller både politisk 
och juridisk retorik), eller en åskådare. 
 Den politiska talaren råder oss att göra eller underlåta någonting; det juridiska talet anklagar 
eller försvarar någon; det epideiktiska anförandet prisar eller klandrar någon. 
 Med avseende på tiden sysslar den politiska oratorn med framtiden; medan domstolen har att 
ta ställning beträffande något som hänt i det förflutna; det ceremoniella talet bekymrar sig om 
nuet – även om det ofta kommer att beröra sådant som hänt och förutsäga sådant som kommer 
att hända. 
 Ändamålet för ett politiskt tal är att påvisa nyttigheten eller skadligheten hos ett föreslaget 
handlingssätt. Parterna i rättsmål vill påvisa huruvida en viss handling var rätt eller orätt, 
medan det epideiktiska talet syftar till att visa att någon bör äras eller vanäras.
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ställningar en stor roll. Man uppfattade det ofta som om det funnes två huvudtyper 
av texter: narrativa och argumenterande. En argumenterande text syftar till att 
"bevisa" en tes,  och stora delar av den retoriska teorin har, som vi skall se, uteslu4 -
tande relevans för sådana texter.  5

Logos, ethos och pathos 
För att övertyga sina åhörare har talaren, enligt Aristoteles, i grunden tre typer av 
medel till sitt förfogande: ethos, pathos och logos. "Ethos" är ett ord med många 
olika innebörder, men i det här sammanhanget kan det översättas med "karaktär". 
Ett viktigt sätt för talaren att bli trodd, och därmed påverka sina åhörare, är att helt 
enkelt själv framstå som trovärdig. Genom sitt sätt att tala försöker talaren bygga 
upp en auktoritet som får publiken att tro det han säger, därför att han säger det. 
Talarens ethos, säger Aristoteles, kan vara det viktigaste övertalningsmedel han 
äger. 

"Pathos" betecknar den övertalning som går via åhörarnas känslor. Vi dömer 
inte på samma sätt, påpekar Aristoteles, när vi är nöjda och vänligt stämda, som 
när vi är plågade och fientliga. Det gäller alltså för den framgångsrike talaren att 
veta hur man försätter publiken i en stämning som är gynnsam för vad han vill 
uppnå. I avsnitt 2.3.1.3 skall vi se exempel på vad Aristoteles menar att en talare 
bör veta om en känsla för att kunna väcka den eller lugna den hos sin publik, all-
tefter vad omständigheterna kräver. 

"Logos" betecknar själva argumentationen i trängre mening: konsten att över-
tyga med hjälp av argument och slutledningar. Till Aristoteles teori om de re-
toriska slutledningarna återkommer vi i ett särskilt avsnitt. 

Retorikens delar 
Retoriken delas traditionellt i fem underavdelningar, som behandlar var sin aspekt 
på utvecklandet och framförandet av ett tal: inventio, dispositio, elocutio, memo-
ria och actio. Av dessa är de båda sistnämnda knutna speciellt till det muntliga 
framförandet, och vi kommer inte att ägna dem något utrymme i fortsättningen. 
Under rubriken memoria behandlas problemet att komma ihåg vad man skall säga, 
medan actio berör frågor om uttal, gestik och dylikt. Det vi huvudsakligen skall 

 Bevis i sträng mening faller dock inte under retoriken utan under logiken.4

  Två moderna försök att återuppliva retoriken utgår från olika tendenser i den klassiska teorin. 5

Belgaren Ch. Perelman anknyter med sin "nya retorik" till teorin om argumentation, medan 
t.ex. den franska "Groupe µ" i sin Rhetorique general uppfattar retoriken som en teori om 
litterärt, framförallt poetiskt, språk.
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syssla med – nämligen teorin om troper och figurer – faller under elocutio, men vi 
skall säga litet också om de båda förstnämnda avdelningarna.  6

Inventio 

Till inventio hör hopsamlandet av det tankematerial som framställningen skall 
bygga på. Man tänkte sig naturligtvis inte att retoriken kunde stå till tjänst med en 
fri "uppfinning" av sådant material, utan snarare gällde det att dra sig till minnes 
och uppmärksamma relevant information som man redan hade till hands – snarare 
än till engelskans "invention" bör man knyta an till svenskans "inventering”.  Det 7

huvudsakliga hjälpmedlet för detta var de så kallade koinoi topoi eller communes 
loci (bokstavligen: allmänna platser, jfr engelskans "commonplace"). 

Topoi/loci 

Någon exakt definition av vad en topos eller ett locus är för något är inte lätt att 
åstadkomma – innebörden skiftar också kraftigt mellan olika författare. Det tycks 
mig som om det funnes två huvudsakliga ursprung till läran om topoi. Den ena 
finns i den sofistiska retorikundervisningen, den andra finns hos Aristoteles – i 
Retoriken och i den skrift i Organon som kallas just Topiken.  8

Sofisterna utformade allmänna schabloner för att tala om återkommande typer 
av företeelser. Dessa kunde läras in och sedan användas om och om igen i olika 
fall, med de anpassningar som situationen krävde. Den som hade ett fördömande 
av dryckenskap och ett lovprisande av tapperhet på sin repertoar, kunde utan 
större svårighet improvisera ett angrepp på fyllbulten Pettersson eller en hyllning 

  Man möter ibland påståendet att retoriken med tiden kom att degenerera till en teori enbart 6

om elocutio – och speciellt till en teori om troper och figurer, en "tropologi". Mitt intryck är 
att detta huvudsakligen är en fransk företeelse, och möjligen beroende av en historisk 
tillfällighet. Under lång tid var Du Marsais Les Tropes det franska standardverket på området 
– och den är mycket riktigt begränsad till läran om troperna. Du Marsais avsåg dock aldrig att 
skriva en heltäckande lärobok i retorik, utan snarast en handledning i ordkunskap för 
latinstudenter. Fontaniers Les figures du discours, som i början av 1800-talet ersätter Du 
Marsais som auktoritet, är sprungen ur en önskan att korrigera Du Marsais där han har tagit 
miste och behåller alltså samma avgränsning av ämnesområdet. Och därvid blev det.

 Priestley använder termen "Recollection".7

  Barthes menar, i (1970), att den tradition jag kallar sofistisk är härledd från den aristoteliska. 8

De konkreta schabloner för att tala över olika ämnen som utarbetats i den förra traditionen 
skulle ha uppstått genom att Aristoteles mera abstrakta schemata fyllts med innehåll. Någon 
historisk evidens för denna precedensordning känner jag dock inte till.
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till hjälten Andersson. Det räcker att fylla i namnen, säger Quintilianus som talar 
om communes loci i precis denna mening.  9

Den från Aristoteles härledda innebörden saknar inte förbindelse med den 
redan berörda, men är betydligt intressantare. En lista på topoi innehåller ett antal 
rubriker under vilka man kan söka argument för och emot en föreslagen tes.  10

I Retoriken sorterar Aristoteles de viktigaste topoi under fyra rubriker: sådana 
som har att göra med vad som är möjligt eller omöjligt, sådana som har att göra 
med förflutna fakta, sådana som har att göra med framtida fakta, och sådana som 
har att göra med större och mindre. Dessa fördelar sig på de olika huvudtyperna 
av retorisk framställning, så att eulogierna sysslar med att förstora eller förminska, 
medan den juridiska retoriken intresserar sig för det förflutna, och den politiska 
för framtiden och vad som är möjligt eller omöjligt. 

Som exempel tar vi några av de synpunkter som Aristoteles menar kan läggas 
på frågor rörande fakta i det förflutna. (1) Om den minst troliga av två saker har 
hänt, så har den mest troliga också inträffat. (2) Om någon haft makt att göra nå-
got som han önskat så har han också gjort det – för man gör det man vill när in-
genting hindrar en. (3) Om någonting som "naturligen" händer före något annat 
har hänt, så har det andra också hänt – och motsvarande för någonting som 
naturligen följer på något annat. Av dessa samband, tillägger Aristoteles, är somli-
ga nödvändiga, medan andra bara är "vanliga". Tar man motsatserna till de skäl 
som kan användas för att visa att något har inträffat, så finner man skäl för att det 
inte har hänt. 

Senare källor ger ganska annorlunda listor på topoi. Den som lämnas av Lamy 
är tämligen typisk. Han ger följande allmänna beskrivning av vad det handlar om: 

  De institutione oratoria II.iv.22. Det är alltså på detta sätt Quintilianus använder uttrycket 9

"communes loci". Det finns andra företeelser hos honom som står i närmare förbindelse med 
den aristoteliska doktrinen om topoi. För det första hans klassifikation av de olika möjliga 
"baserna" för ett fall, och för det andra hans lära om "loci argumentorum" (mest utförligt 
behandlade i bok V.x.)

  Hos Aristoteles står de "allmänna" topoi, som kan användas på alla områden, i motsats till 10

de "speciella" topoi som är säregna för olika ämnen. Priestley lämnar följande förklaring: 
“These are called Common Places, Topics or General Heads, under which arguments of all 
kinds may be classed, and an attention to them may suggest the arguments that fall under 
them.” 
Priestley talar också om "particular topics" för argument rörande "particular facts". 
Uppräkningen av dessa ger intryck av en handledning för deckarförfattare: "The Person, the 
Time, the Place, the Motive, the Manner, the Instrument, the Evidence, the Law concerning it, 
&c." Dessa topoi kan i sin tur sönderfalla i underavdelningar. Han exemplifierar med Person, 
som kan betraktas med avseende på bl.a. "The Sex, the Age, the personal Qualifications, the 
Fortune, as rich or poor, ..." Lagar, för att ta ännu ett exempel, kan betraktas under aspekten 
av "Their Precision or Ambiguity, Their Intention, Their customary Forms, &c. &c."
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Common-places do properly contain nothing but the most general 
advice that remembers those who consult them of all the faces by 
which a given subject may be considered; and this may be conve-
nient, because viewing a Subject in that manner on all sides, without 
doubt we may find with more ease what is most proper to be sayd on 
that subject.  11

Lamy fortsätter med en uppräkning av 16 olika loci, som utan tvekan skall kunna 
"furnish the most barren Invention": Genus, Differentia, Definition, Uppräkning 
av delar, Etymologi, Conjugat (ord som är knutna till namnet på det ämne man 
talar över: handlar det om "kärlek" så kommer man naturligt in på "älska", "äl-
sklig", "vänskap" etc.), Likhet, Olikhet, Jämförelse, Motsats, "Repugnance", Om-
ständigheter (uppdelade på Föregående, Beledsagande och Efterföljande), Effekt 
och Orsak. För att finna alla relevanta "omständigheter" hänvisar Lamy till 
formeln 

Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.  12

Vill man, exempelvis, sätta samman ett föredrag om textteori, så kan man börja 
med att inordna den i en högre art, säg språkstudier; fortsätta med att tala om hur 
den skiljer sig från andra varianter av detta genus; räkna upp ämnets delar; tala om 
etymologin hos ämnets beteckning (lämpligen genom att dela upp det i "text" och 
"teori" och orda en stund om vardera) – och så vidare. 

Enthymeme och exemplum 

Som nämnts handlar äldre retorisk teori huvudsakligen om argumenterande fram-
ställningar. Aristoteles ger en formell indelning av retoriska argument i två hu-
vudklasser: enthymeme och paradigma. Den senare argumentationstypen är mera 
känd under sin latinska beteckning exemplum, och jag kommer att hålla mig till 
den. De båda retoriska argumentationstyperna motsvarar var sin av de två vikti-
gaste vetenskapliga argumentationsmodellerna: syllogism och induktion. 

Ett enthymeme är alltså en retorisk syllogism. En syllogism är en deduktivt 
giltig slutledning, d.v.s. en slutledning i vilken slutsatsen inte kan vara falsk om 
premisserna är sanna.  På en vetenskaplig syllogism ställde Aristoteles också 13

 Lamy: The Art of Perswasion, ch. 1, sect. 3 (Harwood sid. 346f)11

  Alltså: Vem? Vad? Var? Med vilka medel? Varför? Hur? När?12

  I själva verket utgör syllogismerna bara en liten specialklass av alla deduktivt giltiga 13

slutledningar, men eftersom Aristoteles logik bara behandlar detta specialfall så kan man ofta 
tolka hans uttalanden om dem som om de hade en mera generell syftning.
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kravet att premisserna skall vara sanna och evidenta, d.v.s. att man skall veta att 
premisserna är sanna. Det är inte alldeles lätt att utreda i vilket eller vilka avseen-
den Aristoteles menar att ett enthymeme skiljer sig från en riktig syllogism, och i 
den efterföljande traditionen bestämmer man också begreppet enthymeme på oli-
ka sätt. Ett gemensamt drag är dock att ett enthymeme inte medför att slutsatsen 
måste vara sann, utan bara gör den "sannolik", men detta kan i sin tur hänga på 
olika faktorer.  14

(1) En enkel tanke är att ett enthymeme inte kan skänka visshet därför att nå-
gon av premisserna bara är sannolik. Själva slutledningen är alltså en "riktig" syl-
logism, men den kan inte skänka större visshet än vad premisserna äger. Ofta 
tänker man sig att argumentet innehåller en generell premiss som säger hur nå-
gonting i allmänhet eller oftast tänks förhålla sig, men som inte måste stämma i 
samtliga fall. Om en rik man är stämd för ett obetydligt snatteri så kan man, ex-
empelvis, försöka bygga försvaret på den sannolika tesen att ingen förmögen per-
son skulle riskera offentlig vanära för en så obetydlig vinning. 

(2) En intressantare tanke är att ett enthymeme är en ofullständig syllogism – 
d.v.s. ett resonemang där man låter bli att omnämna alla premisser. När man, för 
att anknyta till det mest klassiska av alla logikexempel, tillåter sig att direkt från 
premissen att Sokrates är en människa dra slutsatsen att Sokrates är dödlig, så un-
derförstår man premissen att alla människor är dödliga. Skälet till att man på detta 
sätt kan utelämna vissa premisser är naturligtvis att man betraktar dem som 
allmänt bekanta, och räknar med att åhörarna mer eller mindre medvetet fyller i 
dem på egen hand. En sådan underförstådd premiss kan i sin tur vara bara "sanno-
lik" i den ovan antydda meningen. 

Exemplum motsvarar alltså den andra viktiga vetenskapliga argumentations-
modellen: induktion. Ett induktivt resonemang, lyder den klassiska förklaringen, 
leder "från det enskilda till det allmänna": från observationer av enskilda svarta 
korpar, exempelvis, till påståendet att alla korpar är svarta.  Från en på detta sätt 15

erhållen universell premiss kan i sin tur förutsägelser om andra enskilda fall 
genereras: nästa korp jag ser kommer också att vara svart. 

  Vad betyder "sannolik" i det här sammanhanget? Huvudtanken är att en sannolik premiss är 14

en åsikt som är allmänt omfattad (eller åtminstone trovärdig för den relevanta publiken), men 
inte vetenskapligt säkerställd. Eftersom det är övertalning snarare än sanning som är oratorns 
mål så behöver han stödja sig på premisser som han tror att publiken accepterar.

  Detta är, som sagt, det traditionella exemplet på den enklaste formen av induktivt 15

resonemang: induktion genom enkel uppräkning. det mycket omstridda induktionsbegreppet 
berör i själva verket hela relationen mellan "teorier" och de "data" som kan anföras som stöd 
för dem. Aristoteles har dessutom en mycket speciell åsikt om induktionens natur, som vi inte 
skall beröra här.
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Ett retoriskt exemplum åberopar helt enkelt ett lärorikt prejudikat (som kan 
vara historiskt eller mytiskt) för att genom analogi göra någonting troligt om det 
fall den för tillfället aktuella diskussionen behandlar. Antingen går man därvid 
omvägen via en mellanliggande generalisering – som i fallet med korparna – eller 
ockå låter man denna spela rollen av underförstådd premiss. Här är ett klassiskt 
exempel på argumentering med hjälp av exemplum: 

Dionysos kräver att få en livakt. 

När Peisistratos krävde att få en livvakt hade han baktanken att göra 
sig till tyrann. 

Alltså: Dionysos har baktanken att göra sig till tyrann. 

Emotionell påverkan  

Ett annat traditionellt inslag under rubriken Inventio i retoriska handböcker, också 
det stammande från Aristoteles, är ett avsnitt om passionerna, eller emotionerna. 
Retoriken är ju i grunden en praktisk konstart som syftar till att påverka åhöraren 
– i det paradigmatiska fallet domaren. För att kunna göra detta effektivt krävs 
psykologisk insikt, och i synnerhet en viss kännedom om de emotioner som 
påverkar människor till beslut och handlingar. 

Vi exemplifierar med Aristoteles reflektioner över vad det är att vara arg – som 
vanligt startar han med en definition: 

Vrede kan definieras som en impuls, åtföljd av smärta, till synlig 
hämnd för en synlig akt av ringaktning som oberättigat riktats mot en 
själv eller ens vänner.  16

Han tillägger att vreden inte bara är smärtsam utan också njutningsfylld – njutnin-
gen orsakas av förväntningen om revansch och av de "bilder" som kallas upp i 
själen när tanken dröjer vid vedergällningsakten. 

Ringaktning, i sin tur, är den "aktiva övertygelsen om någonting att detta är 
uppenbart betydelselöst". Aristoteles urskiljer tre typer av ringaktning: förakt, il-
lvilja och oförskämdhet.  Förakt är en känsla man känner för det man betraktar 17

som betydelselöst. Illvilja är när man går i vägen för någon annans önskningar 
utan att vinna något för egen del. I detta fall består ringaktningen i att man inte 

 Rhetorica II.2, 1378a.16

 Man skall naturligtvis inte haka upp sig på de svenska ord jag har valt – det är 17

förklaringarna, snarare än beteckningarna, som är viktiga.
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anser sig ha något att förlora i relation till den man trampar på tårna. Man tror 
varken att han kan göra en någon skada eller något gott som är värt att nämna – i 
så fall skulle rädslan eller viljan att stå på god fot med offret avhålla en från han-
dlingen. Oförskämdhet består i att säga eller göra något som får offret att skäm-
mas – återigen utan att man har något att vinna för egen del, utan enbart för nöjes 
skull. Orsaken till detta nöje är i sin tur den känsla av överlägsenhet som den 
ringaktande känner i relation till sitt offer. 

Av dessa iakttagelser kan man sluta sig till (1) i vilket sinnestillstånd, (2) på 
vilken typ av personer, och (3) på vilka grunder människor blir arga – vet man 
detta är man i position både att framkalla och lugna vreden hos andra. 

Det sinnestillstånd i vilket vreden lättast vaknar är när man "känner smärta". 
Förklaringen ger dock vid handen att det handlar om begär, snarare än smärta i 
vanlig mening – ett tillstånd där man syftar till något visst mål.  

Människor som drabbats av sjukdom eller fattigdom eller kärlek eller 
törst eller något annat otillfredsställt begär är benägna till vrede och 
lätta att reta: särskilt gentemot dem som ringaktar deras smärtsamma 
belägenhet. (1379a, 15) 

De personer som väcker vår vrede är de som skrattar åt oss eller hånar oss, samt 
de som skadar oss på ett ringaktande vis. Den skada som åsamkas oss får varken 
leda till någon rimlig förtjänst för upphovsmannen, eller själv vara en form av 
vedergällning – i så fall tyder den inte på ringaktning och väcker inte vrede. Vi 
blir också vreda på dem som visar oss förakt i samband med sådant vi bryr oss 
om: 

de som vill vinna rykte som filosofer blir arga på dem som föraktar 
deras filosofi, de som är stolta över sitt utseende blir arga på dem 
som visar förakt för deras utseende, och så vidare i andra fall. 
(1379a, 30) 

Speciellt lätt blir vi arga på våra vänner – för de borde behandla oss väl; och på 
dem som vi betraktar som underlägsna oss själva – när de sätter sig upp emot oss; 
och på dem som inte visar oss passande tacksamhet när vi gjort dem något gott, 
och så vidare. 

Förringar man oss blir vi särskilt arga om det sker inför människor som står i 
någon av följande fem relationer till oss: (1) våra rivaler, (2) dem vi beundrar, (3) 
dem vi vill skall beundra oss, (4) dem vi respekterar, och (5) dem som respekterar 
oss. 
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Nog om detta – Aristoteles Retorik överflödar av detaljerade iakttagelser av 
detta slag. Det borde vara uppenbart att den som vill väcka sina åhörares vrede 
mot det ena eller andra, liksom den som vill lugna dem, har mycket att hämta här: 

En rhetor måste tala så att han bringar sina åhörare i ett sinnestill-
stånd som gör dem benägna till vrede, och framställa sin motpart 
som öppen för sådana anklagelser och i besittning av sådana egen-
skaper som faktiskt gör människor arga. (1380a) 

Dispositio 

Under rubriken dispositio diskuterades huvudsakligen den ordning i vilken olika 
saker skulle behandlas av en talare. Det grundläggande schemat består i en up-
präkning av en orations olika delar. Hur många delar man urskiljer varierar mellan 
olika författare, men fyra stycken har en särställning: exordium, narratio, probatio 
och peroratio. Som vi skall se är de anpassade i första hand till argumenterande 
framställningar, och då särskilt juridiska.  18

Exordium är inledningen till talet. Dess huvudsyfte är att fånga åhörarnas upp-
märksamhet, och att försätta dem i en sinnesstämning som gör dem mottagliga för 
talarens budskap. Speciellt bör talaren vinnlägga sig om att etablera sig själv som 
en trovärdig person, skapa sig en auktoritet som gör åhörarna på förhand benägna 
att acceptera det han säger som sant.  19

Distinktionen mellan narratio och probatio är starkt knuten till den juridiska 
kontexten. I narratio återberättas de viktigaste faktiska omständigheterna i det ak-
tuella fallet – i lämplig grad vinklade till förmån för den egna sidan. Probatio in-
nehåller den egentliga pläderingen: där framläggs de argument man vill åberopa 
som stöd för den tes man driver. 

Peroratio slutligen har två viktiga funktioner. Dels sammanfattar talaren där de 
viktigaste punkterna i argumentationen och naglar fast dem i åhörarnas medve-
tande. Dels gör han ett sista försök att påverka åhörarnas känslor till förmån för 
sin sak – här finns exempelvis användning för "communes loci" i meningen 
beprövade formler för pris och klander. 

  Quintilianus säger uttryckligen att schemat gäller för juridisk retorik. Icke desto mindre 18

utnyttjades det också som skelett för helt andra typer av framställningar. Horace Engdahl visar 
i Den romantiska texten hur en kärleksdikt av Kellgren i detalj följer mönstret (sid 45ff). De 
första kapitlen av Engdahls bok innehåller också många andra exempel på hur den klassiska 
retoriska apparaten brukas i gustaviansk litteratur.

 Eftersom publiken på goda grunder kan förväntas vara misstänksam mot alltför 19

konstförfarna talare med välsmort munläder så är det ofta viktigt för talaren att förringa sin 
egen konstfärdighet. Middagstalarens inledningsschablon "Jag är ingen talare!" är en sorts 
avlägset eko av detta standardinslag i ett exordium.
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Kloka retoriker framhåller naturligtvis att ett sådant här schema inte får bli en 
tvångströja som måste tvingas på varje framställning – mycket korta argumenta-
tioner behöver inte sammanfattas, ibland finns det inte bruk för någon från proba-
tio skild narratio, och så vidare. Ännu viktigare blir sådana reservationer när 
schemat utökas med ytterligare led.  20

De olika avdelningarnas inre struktur behandlas också under dispositio. Mest 
uppmärksamhet får i regel probatio. Man råds att i allmänhet ordna sina argument 
så att man börjar med några starka punkter, sedan tar de svagare, men också 
sparar något verkligt slående argument till slutet. Det kan finnas anvisningar om 
att börja med mera generella överväganden, för att sedan övergå till dem som är 
speciella för det aktuella fallet, och mer av samma slag. 

En sak som kan vara värd att nämna i sammanhanget är distinktionen mellan 
analytisk och syntetisk metod.  Den berör för en gångs skull inte juridiska 21

pläderingar i första hand, utan andra argumenterande framställningar. Att argu-
mentera analytiskt för en tes är att starta från de insikter och åsikter som en oin-
vigd läsare redan kan tänkas besitta, och successivt försöka föra honom därifrån 
till övertygelse om tesens riktighet. Man tänker sig ibland att den analytiska fram-
ställningen återger den ordning i vilken de undersökningar har skett som lett fram 
till uppställandet av tesen – och speciellt att den leder från det partikulära till det 
universella. 

Den syntetiska metoden, däremot, börjar med de grundläggande och generella 
principerna, och stiger därifrån ner till mera partikulära utsagor. Den återspeglar 
inte kunskapsprocessens ordning, utan snarare den prioritetsordning som tänks 
ligga i saken själv. 

Här finns naturligtvis ekon av Platons distinktion mellan "vägen upp" till den 
högsta kunskapen och "vägen ner" från den obetingade kunskapen till kunskapen 
om det enskilda, liksom av det klassiska sättet att uppfatta skillnaden mellan in-
duktion (från det enskilda till det allmänna) och deduktion (från det allmänna till 
det enskilda). Till skillnad från dessa kunskapsteoretiska distinktioner så rör den 
mellan analys och syntes själva framställningssättet, och man uppfattade det som 
att en och samma sak kunde framställas på båda sätten – valet mellan dem 
berodde till stor del på vilken publik man vände sig till. Kant uppger exempelvis 

  Quintilianus räknar t.ex. med en särskild avdelning refutatio, mellan probatio och peroratio, 20

som ägnas åt att tillbakavisa motpartens argument. (Termen "refutatio" används dock med två 
olika innebörder, enligt Quintilianus. I stället för att beteckna en särskild avdelning som 
kompletterar probatio, så kan den vara ett alternativ till probatio: försvararens uppgift består ju 
helt och hållet i att tillbakavisa åklagarens tes – jfr IO V:XIII) En annan vanlig underavdelning 
är divisio, som tänkes föregå probatio, där man på förhand räknar upp de punkter man tänker 
ta upp.

 Det följande ansluter närmast till Priestley, part II.21
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att hans kritiska filosofi finns framställd med syntetisk metod i de båda första kri-
tikerna, och på analytiskt sätt i några mera populära arbeten. Kritik der reinen 
Vernunft har sin "analytiska" motsvarighet i Prolegomena, medan Kritik der prak-
tischen Vernunft på samma sätt motsvaras av Grundlegung zur Metaphysik der 
Sitten. 

Elocutio 

Inventio förser alltså talaren med ett material att tala över, medan dispositio 
hjälper honom att arrangera det han vill säga i lämplig ordning. Elocutio in-
nehåller regler för hur han på bästa sätt skall kläda sina tankar i ord. 

Stort utrymme ges här åt allmänna råd av typen att man bör sträva efter klarhet, 
att man bör undvika otillbörligt bruk av främmande och egendomliga ord, och så 
vidare. Hit hör också distinktioner mellan olika stilnivåer, och råd för deras bruk – 
mest känd är väl tredelningen mellan den höga, den mellersta och den låga stilen. 

En särskild avdelning av elocutio ägnas åt språkliga utsmyckningar, orna-
mentering. Här återfinns läran om troper och figurer, men den ägnar vi ett eget 
kapitel. 

Troper och figurer 
Läran om troper och figurer finns inte hos Aristoteles – den enda motsvarigheten 
är det han har att säga om metaforen. Däremot finns den fullt utvecklad, komplett 
med knappologisk terminologi, hos den näste retoriske auktoritet vars skrifter 
finns välbevarade, nämligen Cicero. Precis hur den har utvecklats under mellanti-
den vet man inte, men det är troligt att stoiska retoriker har haft mer än ett finger 
med i spelet. 

Skillnaden mellan troper och figurer 

Distinktionen mellan troper och figurer är på intet vis entydig. Olika författare gör 
den på olika sätt, och hos somliga lyser den helt med sin frånvaro – företrädesvis 
är det i så fall termen "figur" som får täcka hela fältet.  Kanske introduceras den 22

bäst med ett par citat från Quintilianus: 

By a trope is meant the artistic alteration of a word or phrase from its 
proper meaning to another.  23

 Du Marsais betraktar troper som en underavdelning till figurerna (Les Tropes, sid 1).22

 IO VIII, vi, 123
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En trop involverar alltså alltid en förändring av meningen hos något uttryck – och 
speciellt tänker Quintilianus på fall där ett ord får "ersätta" ett annat som normalt 
har en annan betydelse. 

A figure, on the other hand, as is clear from the name itself, is the 
term employed when we give our language a conformation other 
than the obvious and ordinary. /.../ a figure does not necessarily in-
volve any alteration either of the order or the strict sense of words.  24

Någon klar gräns lyckas inte Quintilianus etablera på detta sätt. Vissa fenomen, 
som ironi, klassificerar han själv i båda kategorierna. Andra, som perifrasen, före-
faller han att klassificera fel – han räknar den som trope, andra räknar den som 
figur, och stödjer man sig på Quintilianus egen "definition" så verkar de senare ha 
rätt. Intuitivt verkar han ofta, men inte alltid, stödja sig på längden hos den enhet 
som blir "förändrad": en trop berör ett ord eller åtminstone ett kortare uttryck, 
medan en figur typiskt har minst fraslängd.  25

Stilens nollpunkt 

Den exakta gränsdragningen mellan troper och figurer är knappast så betydelse-
full. Viktigare är att både troper och figurer definieras som avvikelser i ut-
tryckssättet från vad som är "obvious and ordinary" (commune et primum). Detta 
gäller inte bara för Quintilianus – alla försök i branschen lutar sig mot en 
föreställning om en stilistisk nollpunkt i förhållande till vilken olika typer av 
avvikelser kan urskiljas.  26

Quintilianus antyder de två kriterier man oftast har tänkt sig skall indikera 
denna nollnivå: det rör sig om uttryckssätt som är "vanliga" och "ursprungliga". 
Ofta har man dock varit fullt medveten om att dessa kriterier inte duger. Figurativt 
språk är inget konstgrepp för speciella tillfällen, utan även det vanligaste samtal 
överflödar av metaforer, metonymier, etc. Inte heller förefaller det lyckat att av-
gränsa det figurativa som avvikande i förhållande till ett historiskt tidigare skede, 
och låta etymologin avgöra vad ett uttryck "egentligen" betyder.  27

  IO VIII, vi, 5-724

 Detta kriterium tar Fontanier fasta på och radikaliserar. En trope "proprément dit" berör 25

enligt honom ett enda ord.

  Uttryckssättet är inspirerat av den franska Rhétorique général, som talar om "le degré zéro" 26

– i sin tur inspirerade av Barthes Le degré zéro de l'écriture, får man förmoda.

  Jfr t.ex. Du Marsais Les Tropes I, sid 2f, för den här typen av kritik.27
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Låt oss titta på hur Priestley beskriver figurativt språkbruk, 1700 år efter Quin-
tilianus: 

In plain unadorned style every thing is called by its proper name, no 
more words are used than are apparently sufficient to express the 
sense, and the form and order of every part of the sentence are such 
as exactly express the real state of mind of him that uses it; not a 
question, for instance, being asked when the person who makes it is 
able to supply the answer. /…/ 

Style may be said to be figurative when the literal interpretation, ac-
cording to the usual sense of words, and the construction of them, 
would lead a person to mistake the sense; as for instance when any 
thing is signified by a term which was not originally affixed to it; 
when the terms which are used to express any thing would, if inter-
preted literally, lead a person to imagine it was greater or less than it 
is; and when the form of the sentence is such as, when explained by 
the rules of the grammar only, doth not truly express the state of 
mind of him that uses it. (s 76) 

Likheten med Quintilianus är påtaglig, men här finns också två ytterligare mo-
ment. Det ena är referensen till vilket uttryckssätt som "expresses the real state of 
mind" hos talaren. Detta är förmodligen ett blindspår, men det är mycket typiskt 
för den retoriska litteraturen från 16- och 1700-talet. I anslutning till "the new way 
of ideas" – den semantiska teori som är gemensam för rationalister och empirister 
vid denna tid, enligt vilken meningen hos ett ord är en "idé" i medvetandet hos 
den som använder det – är man oerhört intresserad av relationen mellan det sagda 
och avsändarens medvetande. Detta står i bjärt kontrast mot den antika retoriken 
som är helt koncentrerad på de effekter man kan förväntas uppnå på mottagaren. 

Tar man tanken på det sanna uttrycket på allvar, så drivs man i riktning mot att 
se figurativt språk som en form av bedrägeri.  Priestley värjer sig dock mot den28 -
na slutsats, till priset av att, litet motsägelsefullt, hävda att det figurativa ut-
tryckssättet kan vara ännu sannare än det bokstavliga. 

  I samband med den senaste retorikrenässansen har man ofta gjort (för) mycket för att 28

belägga och brännmärka denna typ av misstänksamhet mot figurativt språk hos äldre filosofer. 
Paul de Mans "The Epistemology of Metaphor" (i Critical Inquiry, vol.5, nr 1) är ett exempel. 
En passage hos Locke kan tjäna som exempel på vad man kan hitta om man letar: 
“if we would speak of things as they are, we must allow that all the art of rhetoric, besides 
order and clearness, all the artificial and figurative application of words eloquence hath 
invented, are for nothing but to insinuate wrong ideas, move the passions, and thereby 
misslead the judgement, and so indeed are perfect cheat;” (Essay, bk. 3, ch. 10, s 105; citerat 
efter De Man, s 15)
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Han illustrerar denna tes med några exempel ur Aeneiden: en metafor, en hy-
perbol och en apostrof. I det sistnämnda fallet anropar Aeneas sin döde far, An-
chises, i samband med att han under berättelsen om sina äventyr kommer att näm-
na Sicilien – den plats där fadern dött. 

Sedan tar Drepanons hamn emot oss, och stränder jag alltid  
bittert minns: det är här, sen så många vindar oss drivit,  
som jag förlorar min far, i alla bekymmer och öden  
tröstaren för mig. Ack, du bäste av fäder, du lämnar  
hjälplös din son, sen han frälsts från tallösa faror förgäves!  
(Aeneiden, sång III:707-11) 

Ingen läsare tänker sig, framhåller Priestley, att Aeneas verkligen tror att den döde 
Anchises befinner sig inom hörhåll. 

But no simple narration could sufficiently have expressed that strong 
regret, and tender affection, which the revival of his father's memory 
awakened in his mind.  29

Den andra nyheten i förhållande till Quintilianus är att Priestley åstadkommer en 
sorts precisering av vad som menas med ett uttrycks "plain and ordinary sense". 
Han hänvisar, om man så vill, till ett lexikon och en grammatik. I lexikonet 
förtecknas de "vanliga" och "bokstavliga" betydelserna hos språkets ord, sätter 
man samman dem till större enheter enligt grammatikens regler så förser gram-
matiken också dessa enheter med en "bokstavlig" tolkning. Figurativt språkbruk 
är sådant som går utöver det i lexikonet och grammatiken förberedda.  30

Någon stor hjälp är detta inte i sig själv, om man inte kan ge kriterier på vad 
som skall räknas som en "bokstavlig" betydelse, värd att förtecknas i ett lexikon. 
Men kanske ger det litet upplysning att explicit uppfatta (exempelvis) det 
metaforiska hos ett uttryck som en relation mellan en viss användning av det och 

 Sid. 77. Priestley ger dessutom en suggestiv, om också något svårtolkad, förklaring av hur 29

det figurativa språket åvägabringar denna "sannare" bild av talarens själstillstånd: 
“Figurative speech, therefore, is indicative of a person's real state of mind, not by means of the 
words it consists of, considered as signs of separate ideas, and interpreted according to their 
common acceptation; but as circumstances naturally attending those feelings which compose 
any state of mind. Those figurative expressions, therefore, are scarce considered and attended 
to as words, but are viewed in the same light as attitudes, gestures, and looks, which are 
infinitely more expressive of sentiments than words can possibly be.”

  Det är frestande att tänka sig att distinktionen mellan lexikala och grammatiska avvikelser 30

kan användas för att definiera skillnaden mellan troper och figurer – en gräns som skulle bli 
ganska lagom godtycklig. Priestley själv gör ingen skillnad på de två utan klumpar samman 
dem under beteckningen "figure".
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två såpass "teoretiska" storheter som ett lexikon och en grammatik. Ingen använd-
ning av ett ord är metaforisk "i-sig", utan bara i relation till ett visst lexikon.  31

En modern idé om hur man skall uppfatta stilens nollpunkt kan kanske också 
vara värd ett omnämnande. Le groupe µ förespråkar i Rhétorique générale att den 
bokstavliga innebörden inte skall likställas med den "ursprungliga" utan istället 
uppfattas som ett slags mål för en viss typ av språkbruk, nämligen det veten-
skapliga.  Inte så att man tänker sig att vetenskapen faktiskt uttrycker sig bok32 -
stavligt, men snarast som ett "regulativt ideal" i Kants mening. 

Den reflektion som omedelbart infinner sig är naturligtvis att det inte tycks 
finnas något stöd för tanken att vetenskapligt språk skulle vara mindre begivet på 
figurativa uttryckssätt än t.ex. litterärt – snarare tvärtom! 

Varför uttrycker man sig figurativt? 

Ett speciellt problem är varför man väljer att uttrycka sig figurativt – vilken funk-
tion fyller dessa avvikande sätt att uttrycka sig? Den retoriska traditionen har vissa 
standardsvar på sådana frågor. 

Ett specialfall är när användningen av en trop tillåter en att fylla en lucka i 
vokabulären – det finns helt enkelt inget bokstavligt uttryck för det man önskar 
tala om. Redan Aristoteles pekar på sådana exempel. Här är nyttan av tropen up-
penbar. Vad som är mindre uppenbart är om det verkligen rör sig om en trop i så-
dana fall – den väsentliga kontrasten och valmöjligheten mellan olika uttryckssätt 
saknas ju. Så gott som alla standardexempel på s.k. "döda" metaforer (stolsben, 
bergets fot) verkar falla i denna klass. Som vi skall se definierar Quintilianus en 
särskild trop katakresen så att den täcker sådana supplement till lexikonet.  33

Om vi bortser från de fall där det handlar om att fylla en lucka i ordförrådet så 
hänvisar de gängse motiveringarna för att använda troper och figurer så gott som 
enbart till affektiva och estetiska överväganden. Troper och figurer ger lyster och 

  På så sätt ser man också hur det kan vara vettigt att betrakta ett och samma uttryckssätt både 31

som metaforiskt och bokstavligt, beroende på vilka teoretiska syften man har. Det kan skilja 
sig med avseende på metaforiskhet beroende på vem som använder det, om olika användare 
"utnyttjar" olika lexikon – vad nu det betyder. En undersökning av begeppssystemets 
uppbyggnad för något visst språk kunde kanske vinna på att man förutsatte ett "fattigt" lexikon 
och försökte härleda så många användningar som möjligt genom "tropologiska" mekanismer, 
etc. (Jfr t.ex. Bartsch (1984))

 Rhétorique Générale sid 35f.32

  Ett utmärkt exempel på hur komplicerad klassifikationen av troperna är. En katakres skiljer 33

sig från en "vanlig" trope genom sin funktion, men kan utnyttja vilken som helst av de övriga 
tropologiska mekanismerna: den kan vara en metafor, en metonymi, en synekdoke etc. 
"Egentligen" borde begreppet katakres rimligtvis vara sidoordnat med begreppet trope, snarare 
än med metafor, metonymi och de andra speciella troperna. Så betraktar Fontanier saken – 
enligt honom är alltså katakreser inte troper i egentlig mening.
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elegans åt stilen, och det anses ofta vara det rätta bruket av sådana konstgrepp 
som skiljer den lysande talaren från den mediokre – inventio och dispositio är 
inom räckhåll för den normalbegåvade men i elocutio visar sig geniet.  34

Den affektiva funktionen består i att fånga åhörarnas uppmärksamhet och 
påverka deras känslor – senare tillkommer idén om att uttrycka talarens känslor så 
väl som möjligt. Det vanligaste sättet att beskriva skillnaden mellan ett figurativt 
och ett "vanligt" uttryckssätt är att kalla det senare "livligare". 

Undantaget, här som i många andra fall, är Aristoteles som verkar antyda att 
han ser en "kognitiv" funktion hos metaforer – eller åtminstone att det fyndiga 
bruket av metaforer kräver en speciell kognitiv förmåga hos talaren. 

Aristoteles om metaforen 

Aristoteles behandlar metaforen både i Poetiken (1457b) och i Retoriken 
(1406b-1407a). Framställningen i Poetiken är den mera grundläggande; Retoriken 
avhandlar, i det här sammanhanget, huvudsakligen smakfrågor och olika möj-
ligheter till missbruk av metaforer – den hänvisar också till diskussionen i Poet-
iken. Så här definieras metafor i Poetiken. 

Metaphor consists in giving the thing a name that belongs to some-
thing else; the transference being either from genus to species, or 
from species to genus, or from species to species, or on grounds of 
analogy. 

Som synes skiljer Aristoteles inte på metaforer och andra sätt att använda uttryck i 
överförd bemärkelse – "metafor" används generellt för alla de fenomen man 
senare kommer att kalla troper. I citatet finns dock även en mera speciell applika-
tion av termen – de fyra fall som Aristoteles räknar upp uttömmer ju inte möj-
ligheterna att "ge ett ting ett namn som tillhör något annat". I Retoriken finns ock-
så embryot till den bestämning av det mera specifika begreppet metafor som 
senare kommer att dominera: en metafor är en överföring av ett uttryck från en 
sak till en annan som är grundad på likhet. Spänningen mellan ett generellt och ett 
speciellt bruk av "metafor" finns kvar i traditionen ända till våra dagar – ordet får 
ofta täcka alla troper. 

I Retoriken pekar Aristoteles på förbindelsen mellan metaforer och liknelser. 

The Simile also is a metaphor; the difference is but slight. When the 
poet says of Achilles that he "Leapt on the foe as a lion", this is a 
simile; when he says of him "the lion leapt", it is a metaphor – here, 

 Jfr Quintilianus IO VIII, pr, 13-14, och VIII, iii, 1-7.34
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since both are courageous, he has transferred to Achilles the name of 
"lion". 

Denna iakttagelse kommer att eka genom hela traditionen i form av åsikten att 
metaforen är en "förkortad liknelse" – notera dock att Aristoteles själv snarast ty-
cks betrakta liknelser som "förlängda metaforer". 

Det finns, kan man förenklat säga, två huvudtendenser bland dem som försökt 
ge teoretiska beskrivningar av metaforfenomenet. Den ena är den som utgår från 
begreppet likhet och vill återföra metaforbegreppet på detta. Den andra är den som 
ser med misstanke på begreppet likhet, och vill explicera detta med hjälp av se-
mantiska begrepp. Saker "blir", grovt talat, lika varandra genom att denoteras av 
samma språkliga uttryck, snarare än tvärtom. Den senare typen av uppfattning 
passar väl samman med många moderna sätt – konventionalistiska, relativistiska, 
nominalistiska – att se på sambandet mellan språket och den utomspråkliga verk-
ligheten. Språket snarare "skapar" än "registrerar" likhetsrelationer mellan tingen i 
världen. 

Historiskt sett är det väl rimligast att se Aristoteles beskrivning av metaforisk 
överföring i termer av genus/species hierarkier som en sorts explikation av tanken 
på överföring genom likhet, men det är också möjligt att uppfatta den som en al-
ternativ teori. Enligt denna fordrar metaforisk överföring att de termer som sam-
manförs av metaforen skall vara relaterade till varandra i ett hierarkiskt organiser-
at system eller "nätverk" – men inga antaganden om "likhet" behöver göras som 
går utöver detta. 

Som vi skall se är många moderna metaforteorier, särskilt inom Artificiell In-
telligens, varianter av Aristoteles ursprungliga teori från Poetiken – det är kuriöst, 
och typiskt för Aristoteles, att den allra första idé om metaforer som vi har be-
varad också förefaller att vara den mest fruktbara, åtminstone för "exakta" 
tillämpningar. 

Aristoteles fjärde typ av metafor, den som bygger på "analogi" kan tyckas mot-
säga detta. Är inte "analogi" helt enkelt ett annat ord för likhet? Inte hos Aristote-
les, här är det en mycket mera precis företeelse som avses: 

/metaphor/ from analogy is possible whenever there are four terms so 
related that the second (B) is to the first (A), as the fourth (D) to the 
third (C); for one may the metaphorically put D in lieu of B, and B in 
lieu pf D. /.../ Thus a cup (B) is in relation to Dionysos (A) what a 
shield (D) is to Ares (C). The cup accordingly will be metaphorically 
described as the "shield of Dionysos" (D+A) and the shield as the 
"cup of Ares". 
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Att B kan fungera som metaforisk stand-in för D, och omvänt, beror alltså inte på 
att de i största allmänhet liknar varandra, utan på att var och en av dem är förbun-
den med samma relation med sin parkamrat, A respektive B. 

Troper 

Aristoteles behandlar som sagt inga andra former av "överförd bemärkelse" än 
metaforen. Från och med Cicero innehåller dock varje retorisk handbok med själ-
vaktning en lista på troper. Antalet troper på listan kan variera kraftigt – rekordet 
lär vara c:a 200 men ett dussintal är mera normalt.  Några exakta definitioner ges 35

sällan, utan man nöjer sig med en antydande beskrivning och några exempel – 
företrädesvis från Vergilius. Någon enhetlig indelningsgrund finns i allmänhet 
inte, och troperna beskrivs ofta i vad som förefaller vara en tämligen godtycklig 
ordningsföljd. Även terminologiskt råder det förvirring. Minst en grekisk och en 
latinsk beteckning på varje trop är normalt – ibland förekommer flera på vardera 
språket – och för handböcker på de senare europeiska folkspråken tillkommer mer 
eller mindre lyckade inhemska varianter. 

Den lista som följer tar upp alla troper som Quintilianus diskuterar, samt några 
som han saknar men som tycks mig värda att nämnas. Förutom det som Quintil-
ianus själv har att säga under varje rubrik, anför jag sådant ur den senare littera-
turen som avviker från eller kompletterar hans framställning på ett någotsånär in-
tressant sätt. Jag inkluderar i samtliga fall den passage hos Quintilianus som 
kommer närmast att utgöra en definition av tropen ifråga. Som kommer att blir 
tydligt lämnar dessa "definitioner" ofta mycket i övrigt att önska – man skall dock 
inte föreställa sig att detta är säreget för just Quintilianus framställning, mycket 
klarare än så här brukar det sällan bli hos andra auktoriteter heller. 

Vad gäller presentationsordningen följer jag dock inte Quintilianus utan 
försöker så långt det går att ordna troperna i sammanhängande grupper. Indelnin-
gen är i någon mån inspirerad av Fontaniers system. 

 Likhetstroper 

Eftersom vi redan har behandlat Aristoteles uppfattningar om metaforen så börjar 
vi listan med den klass till vilken denna trop hör. Man brukar uppfatta den 
metaforiska överföringen som byggd på en likhet mellan det som bokstavligen 
betecknas av det metaforiska uttrycket ("bildledet") och det som bokstavligen 

  Den vanliga uppfattningen är att begreppet, och termen, trope går tillbaka på den 35

språkfilosofiska spekulationen inom stoicismen. En tidig standardlista räknar med åtta troper: 
onomatopoeia, katakres, metafor, metalepsis, synekdoke, metonymi, antinomasi och antifras 
(förklaringar av dessa termer kommer litet senare). Jfr Kennedy: The Art of Persuasion in 
Greece, sid. 297f.
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betecknas av det utryck som "skulle stått där" (sakledet) om författaren hållit sig 
till nivå noll. Men metaforen är inte den enda trop som betecknar genom likhet. 
Hit hör också allegorin – dessutom illustrerar vi den obegränsade möjligheten att 
göra allt finare distinktioner på stilistikens område genom att berätta om alle-
gorismen, en trop som Fontanier (med rätta) anser det viktigt att skilja från alle-
gorin. 

a. Metafor 

Metaforen är, enligt Quintilianus "den vanligaste och överlägset vackraste 
tropen". Många av hans beskrivningar av den är dock så allmänna att de passar 
lika bra på alla troper: 

A noun or a verb is transferred from the place to which it properly 
belongs to another where there is either no literal term or the trans-
ferred is better than the literal. We do this either because it is neces-
sary or to make our meaning clearer or, as I have already said, to 
produce a decorative effect. (303, VIII. vi. 5-6) 

För att indikera vad som skiljer just metaforer från andra användningar av ord i 
överförd bemärkelse nöjer sig Quintilianus med att skilja dem från liknelser: 

def: On the whole metaphor is a shorter form of simile while there is 
this further difference, that in the latter we compare some object to 
the thing we wish to describe, whereas in the former this object is 
actually substituted for the thing. It is a comparison when I say that a 
man did something like a lion, it is a metaphor when I say of him, He 
is a lion. (305, l 8) 

Han fortsätter med att urskilja 4 olika klasser av metaforer, i enlighet med vilka 
typer av ting det är som får sina beteckningar utbytta mot varandra:  

1. ett levande ting för ett annat (exempel: att kalla en körsven för rorsman). 

2. ett "själlöst" (inanima) ting för ett annat (exempel: "Gråtande talar han så och 
ger lösa tyglar åt flottan", Aeneiden vi.1) 

3. ett själlöst ting för ett levande (exempel: "Föll Argos murar för svärd eller 
genom ödet?" ) 
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4. ett levande ting för ett själlöst. Denna form ger "sublima" effekter när döda 
ting ges liv och själ och förmåga till handling (exempel: "Araxes, vredgad för 
bron", Aeneiden viii, 728)  36

Dessa 4 slag kan sedan delas in i ett snart sagt obegränsat antal undergrupper 
beroende på hur fina klassificeringar man bryr sig om att göra (rational för irra-
tional, etc). 

Den särställning som Quintilianus ger metaforen ("vanligast och vackrast") är 
han inte ensam om att uppfatta. Fontanier pekar på ett drag hos metaforen som, 
enligt honom skiljer den från de andra "egentliga" troperna – i första hand 
metonymi och synekdoke.  Dessa senare relaterar alltid substantiv till varandra, 37

medan ord av många olika ordklasser tillåter metaforiska användningar: substan-
tiv, adjektiv, particip, verb, adverb.  38

Låt oss avsluta detta avsnitt med en filosofisk reflektion av Priestley. 
Metaforen är ju inte det enda semantiska fenomen som klassiskt får sin natur förk-
larad med hjälp av begreppet likhet. Samma sak gäller ju om alla generella termer 
över huvud taget: vi använder, tänker man sig, samma ord om alla hästar därför att 
de liknar varandra. 

Highly ornamental as metaphors are in discourse, it is to necessity 
that we are indebted for the first use of them. It was neither possible, 
nor convenient, that every different object skould have a distinct 
name. That would have been to multiply words, both to the overbur-
thening of the memory, and the prejudice of science. For it greatly 
favours the propagation of knowledge to call things that are similar 
to one another by the same name. Without this there could have been 
no such thing as general principles, or general knowledge. Now it is 
one and the same process by which we make general or abstract 

  Är det här inte fråga om en annan trope: personifikationen? Frågan illustrerar hur olika 36

indelningsgrunder korsar varandra. Vissa författare urskiljer personifikationer som en särskild 
klass: 
“Personifikationen består i att av någonting som saknar själ och förnimmelse, eller något 
abstrakt och rent idéalt, göra någonting verkligt och påtagligt, begåvat med känsla och liv, 
kort sagt vad man brukar kalla en person; ... Detta äger rum genom metonymie, genom 
synekdoke, eller genom metafor. (Fontanier, sid 111).” 
Metafor, metonymi och synekdoke tänks definieras av den relation som råder mellan de båda 
leden, och som tillåter överföringen att äga rum. Personifikationen definieras av vilka typer av 
objekt som "byts ut". (I det exempel Quintilianus anför – "Pontum indignatus Araxes" – sker 
överföringen via vad Fontanier kallar en "mytologism".)

 Fontanier, sid 99.37

 Används pronomenet "hon" metaforiskt om båtar? Övning: är det sant att metonymi och 38

synekdoke är begränsade till substantiv?
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terms, and by which figurative expressions are invented. The differ-
ence is only in degree, not in kind. Suppose, for instance, we had 
never seen but one horse; unless we give the same name to things 
which are similar, and even to things that are not in all respects simi-
lar, we must have given another name than horse to every other ani-
mal we should afterwards have met with of the same species: be-
cause not only is it absurd to suppose that any two things are the 
same, but that any two individuals of the same species should be ex-
actly alike. (Priestley, sid 183-4, min kursivering). 

Man kunde turnera Priestleys poäng så här: varje användning av en generell term 
om ett "nytt" objekt är "metaforisk" i så måtto som att det handlar en bety-
delseutvidgning grundad på likhet. Skillnaden mellan de fall när ett ord används 
om olika företeelser i "samma" bokstavliga mening, och när den ena applikationen 
berättigar appelationen "metaforisk", är en gradskillnad. Han påpekar också att det 
finns en vaghetszon mellan de två. För många ord som används både om djur och 
människor, exempelvis, är det svårt att säga om den förra användningen är 
metaforisk eller bokstavlig. Har ett djur bokstavligen ett ansikte, eller kinder, eller 
en röst?  39

b. Allegori och allegorism 

def: Allegory, which is translated into Latin by inversio, either 
presents one thing in words and another in meaning, or else some-
thing absolutely opposed to the meaning of the words. The first type 
is generally produced by a series of metaphors. (327, l 44) 

Den andra typen av av allegori är i själva verket ironi, som Quintilianus alltså be-
handlar som en species av allegori, men som jag tar upp under en egen rubrik. 

"I allmänhet" produceras allegorin enligt Quintilianus genom en serie (sam-
manhängande) metaforer. Quintilianus exempel på en sådan allegori är Horatius 
ode I:14 om det romerska "statsskeppet": 

Skepp, skall strömmen på nytt föra dig ut till havs?  
Ack, vad tar du dig för? Skynda mot hamnen raskt!  
Ser du inte att babords  
roddbänk ren är på åror tömd? 

  Med sin lära om familjebegrepp har Wittgenstein åstadkommit en teori om generella termer 39

som i ännu högre grad närmar dem till den klassiska teorin om metaforer.
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Kopplingen mellan allegori och metafor är dock inte nödvändig. Det visas redan 
av att han är beredd att räkna ironi som en species av allegori, men han anför ock-
så ett exempel från Vergilius på en allegori utan metaforer: 

Truth, I had heard  
Your loved Menalcas by his songs had saved  
All those fair acres, where the hills begin  
To sink and droop their ridge with easy slope  
Down to the waterside and that old beech  
With splintered crest. 

Det enda ord här, menar Quintilianus, som skall tas i annat än bokstavlig bety-
delse är namnet på herden Menalcas, som är en pseudonym för Vergilius själv. 

Allegorier kan vidare vara "rena" eller "blandade" – i det senare fallet in-
nehåller de bokstavliga element som ger nyckeln till tolkningen av allegorin ("the 
troubled waters of political meetings"). Quintilianus varnar oss, som vanligt, för 
att blanda olika metaforer med varandra – att "börja med en storm och sluta med 
en eldsvåda eller ett fallande hus". 

Den spänning mellan två innebörder i termen allegori – en passage med dubbel 
innebörd å ena sidan, en serie sammanhängande metaforer å den andra – som an-
tyds hos Quintilianus accentueras av den senare traditionen. Både Lamy och 
Priestley definierar allegori i termer av metafor. Priestley på det här viset: 

Allegories are continued metaphors; that is they are descriptions of 
certain objects in terms borrowed from others: so that though one set 
of objects only be named, whenever allegories be used, there must be 
a constant attention to the similar properties of them both.  40

Det som pekar mot konceptionen av allegorin som text med genomfört dubbel in-
nebörd är kravet att "only one set of objects be named" – det skall vara möjligt att 
läsa hela allegorin enbart på bildplanet. Priestley fördömer kraftigt allegorier av 
Quintilianus blandade typ, där det allegoriskt betecknade sticker upp huvudet över 
ytan. 

Fontanier är som vanligt mest systematisk, och skiljer explicit de båda koncep-
tionerna åt, med hjälp av distinktionen mellan allegori och allegorism. 

Allegorin är en passage med dubbel mening – "sens literal" och "sens spirituel" 
– där den senare presenteras under bilden ("sous l'image") av den förra; detta i 
syfte att göra den mera "sinnlig" och "slående" än om den presenterats direkt 

 Priestley, sid 194.40
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"utan något slag av förklädnad”.  Fontanier vore säkert beredd att klassificera de 41

av Quintilianus anförda passagerna från Horatius och Vergilius som allegorier i 
denna mening. 

Allegorismen, däremot, består just i en "förlängd och sammanhängande 
metafor", som när man förstår den i sitt sammanhang inte ger upphov till mer än 
en enda innebörd, nämligen den figurliga. 

Hierarkiska troper 

En speciell grupp av troper är de som på ett uppenbart sätt utnyttjar hierarkiska 
strukturer till exempel av det slag som vi var inne på i samband med Aristoteles 
teori om metaforer. Ett samlingsnamn på sådana troper är synekdoke, av vilken det 
finnes flera underordnade arter, men hit kan också räknas en annan klassisk trope: 
antonomasin. 

a. Synekdoke 

Quintilianus beskrivning av synekdoke är både fattig och oklar: 

def: synecdoche has the power to give variety to our language by 
making us realise many things from one, the genus from the species, 
things which follow from things which have preceded; or, on the oth-
er hand, the whole procedure may be reversed. (311, l 19) 

Om talet om vad som "följer" och "föregår" tolkas som tidslig eller rumslig följd 
så avviker Quintilianus från det normala bruket av termen synekdoke – det kan ju 
också tolkas metaforiskt. Typiskt för synekdoke är att den på något sätt involverar 
relationer mellan helheter och delar av olika slag. Vanligast är förmodligen pars 
pro toto, där namnet för en konkret del av någonting får symbolisera helheten: 
tänk på "skäggen" i TV exempelvis. Den omvända möjligheten, totum pro pars, 
illustrerar vi med "I augusti far hela Paris till kusten". 

Men det behöver inte handla om konkreta del/helhetsrelationer. Antal ger en 
annan typ av exempel – oftast så att något särskilt stort tal får beteckna att det rör 
sig om ett stort antal i allmänhet ("femtielva", "de 10 000 tingen"). Quintilianus 
räknar också substitution av singularis för pluralis hit ("På Ullevi visar götebor-
garen sitt rätta ansikte"). 

 Fontanier, sid 11441
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Även substitutioner grundade på relationen mellan genus och species räknas 
som synekdoke. "De dödliga" använt om människorna är ett exempel på genus för 
species, "forsa fram" för att förflytta sig fort är väl ett exempel på motsatsen.  42

Fontanier urskiljer sammanlagt 8 olika relationer som kan ligga till grund för 
synekdoke. Förutom de nämnda bl.a relationen mellan ett föremål och dess mater-
ial ("stålet" för svärdet). 

b. Antonomasia 

Quintilianus beskrivning av antonomasin är även den tämligen intetsägande. 

def: Antonomasia, which subsitutes something else for a proper 
name, is very common in poets: it may be done in two ways: by the 
substitution of an eptithet as equivalent to the name which it re-
places, such as "Tydides", "Pelides", or by indicating the most strik-
ing characteristic of an individual, as in the phrase "Father of gods 
and king of men”. (317, l29) 

Följer man Quintilianus egen definition är antonomasi egentligen ingen trop – den 
behöver ju inte medföra att något ord används i "överförd" bemärkelse. I stället 
har han väl här tänkt sig en trop helt enkelt som en substitution av ett uttryck för 
ett annat, oberoende av huruvida de insatta uttrycket har någon från det vanliga 
avvikande betydelse. Här som annorstädes lutar han sig kraftigt på en uppfattning 
om vad som vore det "vanliga och enkla" (vulgari et simplici) uttryckssättet. En 
trop eller en figur är ett uttryckssätt som avviker från det enkla – och för Quintil-
ianus tycks det naturligare att referera till en individ med ett egennamn än med en 
beskrivning. 

Det fenomen som i den senare litteraturen går under beteckningen antonomasia 
är dock ett annat, närmast en sorts gränsfall av synekdoke med avseende på genus 
och species. Det handlar om att använda ett egennamn som beteckning på en art: 
"Han är en Nero" sagt om vilken som helst tyrann, "Hon är en ny Einstein" sagt 
om någon som är begåvad, och så vidare. Även den omvända substitutionen räk-
nas som antonomasi: att kalla Aristoteles för "filosofen" eller Vergilius för "dik-
taren". 

Relationella troper – Metonymi 

Så här definierar Quintilianus metonymin: 

  Synekdoke tycks ha en del att göra med Aristoteles två första typer av metaforer , och man 42

kunde kanske våga hypotesen att hans tredje typ (species för species) kunde betraktas som en 
kombination av två synekdoke, riktade åt olika håll. Sådana tankar ligger bakom en teori från 
"le groupe my" om att alla troper går att reducera till synekdoke.
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def: It is but a short step from synecdoche to metonymy, which con-
sists in the substitution of one name for another, and as Cicero tells 
us, is called hyppalage by the rhetoricians. These devices are em-
ployed to indicate an invention by substituting the name of the inven-
tor, or a possesion by the name of its possessor. (313f, l 23) 

Första meningen ger inget specifikt om metonymin – beskrivningen stämmer ju 
lika bra på alla troper.  Särmärket för just metonymin bör i stället vara de i andra 43

meningen uppräknade relationerna. Litet senare ger Quintilianus vid handen att 
även substitution baserad på orsak och verkan räknas som metonymi. I samtliga 
fall är också den omvända substitutionen möjlig och erhåller samma beteckning – 
"though the effect is harsh." 

Listan på de relationer som kan ge upphov till metonymier utökas efterhand 
hos senare författare, de är "almost endless to enumerate" säger Priestley. Ofta 
räknar man också synekdoke som ett specialfall av metonymi.  Följande lista på 44

metonymiska relationer är hämtad från Fontanier:  

1. orsak: "Har du läst Shakespeare?" 

2. instrument: "En av våra mest lysande pennor"  

3. effekt: "du är min ålders glädje" 

4. behållaren: "ta sig ett glas" 

5. platsen: "en god Bordeaux", "Kanslihuset vägrar uttala sig" 

6. symbolen: "kronan tog rubbet" 

7. "physique": när känslor, karaktärsegenskaper etc. betecknas med namn på 
delar av kroppen – hjärtat för modet eller kärleken eller medlidandet, hjärnan 
för tankeförmågan. 

8. "saken": ett typiskt föremål får symbolisera innehavaren -"40 tappra lansar", 
"två manchesterkostymer talar kultur". 

Förskjutningstroper 

Två troper som hör nära samman med varandra är hyperbol och litotes. De bygger 
inte på relationer av de slag som metafor, metonymi och synekdoke utnyttjar, utan 
i stället på en sorts systematiska förskjutningar i relationen mellan en uppsättning 

 Den ekas ordagrant av Jacques Lacan, med samma brist.43

  Så gör t.ex. Roman Jakobson när han driver tesen att metafor och metonymi är, eller 44

uttrycker, språkets två grundläggande funktioner: den syntagmatiska (ordnandet av element i 
tiden (eller rummet)) och den paradigmatiska (utväljandet av varje element i den 
syntagmatiska strukturen ur ett förråd av alternativ). Jfr Jakobson ...
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termer och ett semantiskt fält – ett slags "krympning" eller "förstoring". Därav 
beteckningen "förskjutningstroper". Hit kan man också räkna ironin som, i den 
enkla fattning som retoriska handböcker brukar hålla sig till, fungerar som en 
"omvändning" av ett semantiskt fält. 

a. Hyperbol 

def: I have kept hyperbole to the last on account of its boldness. It 
means an elegant straining of the truth, and may be employed indif-
ferently for exaggeration or attenuation (augendi atque minuendi). 
(339, l 67) 

En hyperbol är alltså en retorisk överdrift. Den kan gå åt båda hållen: att säga om 
det som är stort att det är större, eller om det som är litet att det är mindre är att 
uttrycka sig hyperboliskt. Denna trop är ju mycket vanlig i vardagligt talspråk – 
"Du är galen!", "Vi har inte träffats på evigheter”.  45

Ett av Quintilianus exempel på en förminskande hyperbol kan vara värt att 
återge: 

Vetto gives the name of farm to an estate which might easily be 
hurled from a sling, though it might well fall through the hole in the 
hollow sling, so small is it. (Cicero) 

b. Litotes 

Quintilianus nämner inte litotes, men den tillhör annars standardtroperna. Den är 
en sorts invers till hyperbolen, ett "understatement". Att säga om det som är stort 
att det är mindre, eller om det som är litet att det är större är litotes. Den vanli-
gaste formen av litotes är den som ersätter ett attribut med negationen av dess 
motsats: "Aristoteles var inte så korkad." 

c. Ironi 

Quintilianus räknar, som sagt, ironin både bland troperna och bland figurerna – 
och bland troperna som en species av allegori. 

def: ... that class of allegory in which the meaning is contrary to that 
suggested by the words, is irony, or illusio as they call it. This is 
made evident to the understanding either by the delivery, the charac-

  Hyperboler är utsatta för ett viss moraliskt motstånd från språkuppfostrare. På ett sätt som 45

inte har någon motsvarighet för andra troper får (åtminstone svenska) barn lära sig att det är 
fel att överdriva.
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ter of the speaker or the nature of the subject. For if any of these 
three is out of keeping with the words, it at once becomes clear that 
the intention of the speaker is other than what he actually says. In the 
majority of tropes it is, however, important to bear in mind not mere-
ly what is said, but about whom it is said, since what is said may in 
another context be literally true. (333, l 54, översättningen modifier-
ad) 

På vad sätt skiljer sig figuren ironi från tropen? Huvudsakligen genom sin 
längd, men därigenom också i tydlighet: 

the trope is franker in its meaning, and, despite the fact that it implies 
something other than it says, makes no pretence about it. /.../ But in 
the figurative form of irony the speaker disguises his entire meaning, 
the disguise being apparent rather than confessed. /.../ a man's whole 
life may be coloured with irony, as was the case with Socrates, who 
was called an ironist because he assumed the role of an ignorant man 
lost in wonder at the wisdom of others.  46

Tropen omfattar ett eller ett par ord – ett test är kanske om man kunde markerat 
ironin med hjälp av "scare quotes" utan att effekten gått förlorad. Tropen, men inte 
figuren, måste vara innesluten i en icke-ironisk "ram”.  47

Quintilianus noterar också att förhållandet mellan ironi som trop respektive 
figur påminner om det mellan metafor och allegori – dock utan att därav dra slut-
satsen att allegorin också är en figur. Det finns också flera underarter av figuren 
ironi som inte har några motsvarande troper. Hit hör t.ex. antifrasen, en figur i 
vilken man talar om något genom att säga att man inte tänker tala om det – "Jag 
tänker överhuvud taget inte beröra frågan om …”. 

Ett drag hos ironin som skiljer den från de flesta andra troper och figurer är att 
den kan vara så svårupptäckt. Detta är förmodligen anledningen till att man på tal 
om ironin brukar säga någonting om hur den markeras – med röstläge, minspel 
och liknande medel. Priestley betonar också dess esoteriska karaktär: ironin i ett 
yttrande kan ofta inte uppfattas utan ingående kännedom om talarens åsikter, 
språkvanor, och så vidare. 

Priestley framhåller också ett annat moment som, förvånansvärt nog, lyser med 
sin frånvaro i övriga handböcker: ironi har att göra med humor. Speciellt används 

 IO IX, ii, 45-46.46

 Uttrycket ansluter till Max Blacks terminologi för beskrivning av metaforer, som vi kommer 47

att stifta bekantskap med senare.
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den i avsikt att förlöjliga ("ridicule"). Han klassificerar dessutom ironin som en 
underavdelning av "the mock heroic". Utmärkande för denna figur är att den drar 
ett löjes skimmer över en företeelse genom att beskriva den i för "högt" stilläge – 
Cervantes Don Quijote anförs som exempel på genomförd "mock heroic". Av det-
ta bör man kunna dra slutsatsen att ironin inte bara säger en sak och menar mot-
satsen, utan att den också har en utmärkande "riktning" – ironi är i typfallet klan-
drande snarare än berömmande. Också i denna iakttagelse är Priestley förvånans-
värt ensam. 

Det kan vara värt att nämna att "the mock heroic" har en motsats – burlesken. 
Det burleska uttrycket är också en sorts stilkollision, men här är det ett "högt" 
ämne som beskrivs i lägre termer.  48

Lexikaliska troper 

Gemensamt för samtliga de troper vi hittills behandlat är att de förser oss med sätt 
att benämna, och på andra sätt tala om, företeelser som redan har "omarkerade" 
beteckningar i språket – de ger oss alternativ till uttryckssätt som är tillgängliga 
på nivå noll. 

Som redan nämnt räknar redan Aristoteles med att motsvarande konstgrepp 
ibland måste tas i bruk för att alls ge oss ett namn för något som tidigare saknar 
bokstavlig beteckning i språket. Denna utvidgning av ordförrådet kan ske på två 
sätt, som jag sammanför under beteckningen "lexikaliska troper". 

a. Onomatopoea 

I modernt språkbruk används termen "onomatopoetisk" om uttryck som det är 
naturligt att uppfatta som ljudhärmande – ord som "kvittra", "mullra", "jama" och 
så vidare. Etymologiskt har ordet en något annan innebörd. Det står för att "göra" 
ett ord överhuvudtaget. Detta är också på detta sätt Quintilianus använder termen. 

def: ...Onomatopoea, that is to say, the creation of a word,.. (319, l 
31) 

Onomatopoea täcker alltså alla fall där "nya" ord skapas av talaren. Ljudhärmande 
uttryck är bara ett specialfall – också nya avledningar, sammansättningar, etc., är 
exempel på denna trope. Som man kan vänta sig betraktar Quintilianus knappast 
nybildningar som längre tillåtna – åtminstone inte för en romare, däremot kanske 
för en grek! 

 Det relevanta avsnittet i Priestley är lecture XXV.48
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b. Katakres 

Vill man inte hitta på ett helt nytt ord när man inte kan finna ett gammalt med den 
innebörd man söker, så återstår möjligheten att modifiera innebörden hos ett till-
gängligt uttryck så att det passar för det nya ändamålet. 

def: ... catachresis (of which abuse is a correct translation) ... By this 
term is meant the practice of adapting the nearest available term to 
describe something for which no actual term exists, ... (321, l 34) 

Som exempel ger Quintilianus användningen av "aedificant" om byggandet av 
den trojanska hästen, trots att ordet bokstavligen betyder att bygga ett hus. Andra 
exempel är "parricide" om mord på mor eller bror, "acetabula" (vinägerflaska) om 
flaskor med vilket som helst innehåll, etc. 

Hur skiljer man katakres från metafor (eller synekdoke – samtliga de givna ex-
emplen kan betraktas som substitution av species för genus)? Quintilianus förk-
laringar rimmar illa med vad han förut sagt om metaforer: han menar att katakres 
är när det inte finns någon "proper term" tillgänglig, metafor när det finns en så-
dan. (Dessutom utsuddar han genast skillnaden genom att tillägga att poeter 
hänger sig åt katakreser även där det finns bokstavliga uttryck.) 

Oegentliga troper 

Återstoden av de troper Quintilianus räknar upp förtjänar knappast beteckningen. 
Följer man hans egna anvisningar beträffande distinktionen mellan troper och fig-
urer borde de snarare räknas till de senare. 

a. Epithet 

Hur epitetet har hamnat bland troperna i Quintilianus lista är inte lätt att förstå. 
Någon definition av epitet lämnar han inte, men det är klart att det handlar om en 
bestämning, ofta bara ett enstaka adjektiv, till ett huvudord. Alla sådana 
bestämningar är dock inte epitet. Quintilianus exempel favoriserar redundanta 
bestämningar ("vita tänder", "fuktigt vin"). En tumregel är att tänka på epitetet 
som ett ornament – bestämningar som kan uteslutas utan men för innebörden är 
epitet. 

I närvaro av huvudordet är epitetet ingen trop – här finns ju varken substitution 
eller meningsförändring. Om epitetet får ersätta sitt huvudord får vi en trope, men 
denna kommer rimligen att falla i någon av de andra klasserna – antonomasin 
föreslår Quintilianus, och det stämmer väl med hans definition av denna trope.  49

 IO VIII, vi, 43.49
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b. Metalepsis 

Denna trop är, enligt Quintilianus, "inte ovanlig" bland greker, men används säl-
lan på latin. "It is a trope with which to claim acquaintance, rather than one we are 
ever likely to require to use.”   50

def: It is the nature of metalepsis to form a kind of intermediate step 
between the term transferred and the thing to which it is transferred, 
having no meaning in itself, but merely providing a transition.  51

Litet tidigare ger han den mera intresseväckande antydan att metalepsis "provides 
a transition from one trope to another". De exempel han ger är dock närmast en 
sorts dåliga vitsar. Metalepsen substituerar ett uttryck för ett annat via en partiell 
synonymi – de två uttrycken kan betyda samma sak men normalt inte i den aktuel-
la kontexten. Att byta ett egennamn mot ett annat ord med samma beskrivande 
innebörd är ett exempel: catus betyder vis, doctus betyder lärd, att kalla Aelius 
Catus för Aelius Doctus är en metalepsis. Vill man vara extra långsökt så kan man 
göra substitutionen i flera steg. 

Du Marsais, däremot, betraktar metalepsis som en art av metonymi, där man 
låter antecedenten stå för konsekeventen, eller omvänt. Att man säger en sak är, 
exempelvis, en konsekvens av att man tror det. "Säger du att jag inte är din vän?" 
kan alltså med en metalepsis uttrycka frågan "Tror du ...?". Livet går före döden, 
och påståendet "han har levat" kan mycket riktigt uttrycka "han är död". 

c. Syllepsis 

När vi ändå är inne på troper som baseras på synonymier och betydelseglidningar 
kan det kanske vara värt att nämna också syllepsis, även om den inte finns på 
Quintilianus lista. Syllepsis är den figur som uppstår då ett och samma ord an-
vänds i både bokstavlig och överförd bemärkelse i samma kontext. Fontanier ex-
emplifierar med 

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute ou je suis.  52

Det andra "Rome" betecknar inte platsen Rom, utan, menar Fontanier, via en 
metonymi någonting som finns i Rom. På motsvarande sätt finns det syllepser 
som tar ord både bokstavligt och metaforiskt eller "synekdokiskt". 

 IO VIII, vi, 38.50

 IO VIII, vi, 38.51

 Fontanier sid. 105.52
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d. Perifras 

def: When we use a number of words to describe something for 
which one, or at any rate only a few words of description would suf-
fice, it is called periphrasis, that is, a circuitous mode of speech. 
(335, l 59) 

Den retoriska omskrivningen räknas oftare bland figurerna än bland troperna. Det 
är ju heller inte fråga om att använda ord i någon från deras vanliga avvikande 
innebörd. Det som fått Quintilianus att klassificera perifrasen bland troperna är väl 
helt enkelt känslan av att det rör sig om en substitution av ett uttryck för ett ord. 
Det finns ett "naturligt" uttryck som undanträngs av en längre omskrivning: att 
tolka perifrasen är att förstå vilket det undanträngda uttrycket är. Detta är ett nog 
så rimligt sätt att uppfatta eufemistiska omskrivningar, som motiveras av att stan-
darduttrycket är i något avseende "opassande". Men för en modern läsare känns 
det kanske litet egendomligt att tänka sig att en fras som den följande helt enkelt 
förmedlar budskapet "Det blev kväll." 

”Now was the time 
When the first sleep to weary mortals comes  
Stealing its way, the sweetest boon of heaven." 

e. Hyperbaton 

def Again, hyperbaton, that is, the transposition of a word, is often 
demanded by the structure of the sentence and the claims of ele-
gance, ... (337, l 62) 

Det handlar om förändringar i ordföljden som kan orsakas av överväganden som 
rör emfas, rytm, etc. Quintilianus är helt medveten om att detta fenomen har my-
cket svaga anspråk på att räknas som trop – snarare än som en "verbal figur". Det 
verkar handla om en equivocation på den "överföring" som ligger i definitionen 
av trop – även om Quintilianus försöker med att ett ord som berövas sina vanliga 
följeslagare inte får sin vanliga mening förrän satsen är fullbordad. 

Figurer 

def: A figure /.../ is the term employed when we give our language a 
conformation other than the obvious and the ordinary /.../ a figure 
does not necessarily involve any alteration either of order or of the 
strict sense of words. (351, l 4-7). 
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Quintilianus skiljer också på figures of thought (in sententia, eller ad mentem per-
tinent) å ena sidan, och figures of speech å den andra – den senare klassen in-
nehåller jämförelsevis triviala ting, som användning av ord i oväntat genus etc. 

Figurerna är mindre intressanta ur vår synvinkel eftersom de inte i allmänhet 
involverar några meningsförändringar, utan motiveras på grund av sina estetiska 
eller andra effekter. Det finns dock en sorts vaghetszon mellan troper och figurer: 
ironi räknas av honom själv till båda kategorierna; medan andra räknar perifras 
och hyperbaton till figuras verborum – med rätta tycks det mig. 

Det lönar knappast mödan att försöka åstadkomma en lista över samtliga re-
toriska figurer – varje uttrycksform blir en figur när den används för att uttrycka 
något annat än den "normalt" gör. Ett känt exempel är den retoriska frågan (inter-
rogatio): frågeformen blir en figur när den används för att göra ett påstående. An-
dra exempel är impersonationen, när talaren lånar röst åt någon annan; aposiope-
sis (interruptio), att avbryta en sats innan den är fullbordad "för att antyda 
överväldigande passion eller vrede"; apostrof, det retoriska tilltalet, riktat till nå-
gon icke närvarande, eventuellt fiktiv eller abstrakt storhet. 
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Semiologi och strukturalism 

Ett stort antal mycket heterogena uppfattningar, resultat och metoder med anknyt-
ning till språkfilosofi, språkvetenskap och textteori har i olika sammanhang 
försetts med etiketten "strukturalistiska". Här skall vi dock bara behandla två tem-
ata som löper samman i den franska textteoretiska strukturalismen på 1960-talet – 
med personer som Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes och A.J. Greimas bland 
de främsta namnen. För det ena temat utgår vi ifrån Ferdinand de Saussures Kurs i 
allmän lingvistik (1916), medan vi behandlar det andra med utgångspunkt i 
Vladimir Propps Undersagans morfologi (1927).  1

Det vi skall hämta hos Saussure är några utgångspunkter för en diskussion om 
teckensystem och deras organisation. Saussures idéer på denna punkt har gett up-
pslag åt ett antal mer eller mindre trogna efterföljare, och några av dem skall vi 
också behandla.  Propps teori handlar, i första hand, om hur en viss typ av berät2 -
telse är organiserad "på längden". De båda teoriansatserna möts t.ex. i Lévi-
Strauss teori om myter, och i Greimas "narrativa grammatik". En inte helt apart 
terminologisk stipulation kunde döpa den Saussureska ansatsen till "semiologisk" 
och den Proppska till "narratologisk”.  3

Ferdinand de Saussure 
Den semiotiska tradition som vi i huvudsak skall syssla med i det här avsnittet går 
till stor del tillbaka på den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure och hans 
berömda Cours de Linguistique General. Detta verk innehåller inte bara fröna till 
många av de idéer om språk och mening som vi skall behandla i det följande, det 
bildar också utgångspunkten för det allmänfilosofiska och vetenskapsfilosofiska 

  Det är omstritt och delvis oklart vilken historisk betydelse man skall tillskriva Propps arbete. 1

Hans bok väckte föga uppmärksamhet i hemlandet när den först publicerades, och den 
översattes inte till engelska, som första "västerländska" språk, förrän 1958. En viktig roll för 
att göra Propp känd spelade en diskuterande recension av Morphology of the Folktale av Lévi-
Strauss som publicerades 1960 (omtryckt som kap. VIII i Lévi-Strauss (1973)). Vid det laget 
var Lévi-Strauss teori om myters struktur färdigutvecklad, och Propps inflytande på de 
tidigare faserna av den franska strukturalismen måste ha varit indirekt, via förmedling av t.ex. 
Roman Jakobson. Sedan 1960 har dock Propps egen bok haft ett stort och oomtvistligt 
inflytande. Helt oberoende av dess faktiska betydelse utgör den dessutom ett mönsterexempel 
på den ena av de tendenser jag vill isolera inom den textteoretiska strukturalismen.

  I planerna för den här upplagan ingick att skriva om fyra variationer på Saussures 2

semiologiska tematik: Roland Barthes (eller egentligen Hjelmslevs) lära om 
konnotationskoder, Jacques Lacans språkteori, Algirdas Julien Greimas semantik , och Jacques 
Derridas lära om "la différance". Jag har bara hunnit få de båda förstnämnda avsnitten klara, 
men rubrikerna för de andra står kvar för att inte betydelsen av Barthes och Lacan skall bli 
orimligt överdriven.

  Mera information om den normala innebörden i dessa termer kommer nedan.3
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program som brukar kallas "strukturalism". Som vanligt med arbeten av denna 
historiska dignitet är det vid en första bekantskap väl så viktigt att få reda på hur 
det historiskt har tolkats av viktiga arvtagare, som att försöka utröna vad det 
egentligen säger. Liksom den aristoteliska världsbilden är något annat än de 
filosofiska och vetenskapliga uppfattningar som uttrycks i Aristoteles skrifter, så 
är "saussureiansk semiologi" något annat än de semiotiska uppfattningar som 
återfinns i Cours. Eftersom det som här skall sägas om Saussure huvudsakligen är 
avsett som bakgrund för skildringen av senare utvecklingsfaser inom strukturalis-
tisk språk- och textteori så är de hävdvunna tolkningarna viktigare än originalet – 
med denna generella brasklapp underförstådd kommer jag ändå här och där att 
kommentera relationen mellan de två. 

Semiotik, semiologi och strukturalism 

Innan vi börjar kanske några allmänna ord är på sin plats om termerna "semiotik", 
"semiologi" och "strukturalism". De två första är de enklaste. De är båda bildade 
på det grekiska ordet σηµειον som betyder tecken. "Semiotik" och "semiologi" är i 
själva verket synonymer och betyder, ungefär, teckenvetenskap eller vetenskap 
om tecken. Att det finns två olika ord har den triviala förklaringen att idén om en 
generell teckenvetenskap rann upp i huvudet hos två olika tänkare som, oberoende 
av varandra, hittade på var sitt ord för den. "Semiologi" är Saussures term, medan 
"semiotik" är en uppfinning av den amerikanske filosofen Charles Sanders Peirce. 
Eftersom detta handlar om Saussure så kommer jag i huvudsak att hålla mig till 
hans term, men kommer säkert att glömma bort mig emellanåt. Så här introduc-
eras den nya vetenskapen av Saussure: 

Språket är ett teckensystem som uttrycker något och är i det avseen-
det jämförbart med skriften, dövstumsalfabetet, symboliska riter, ar-
tighetsformler, militära tecken, etc., etc. Språket är det viktigaste av 
dessa system. 

Följaktligen kan man tänka sig en vetenskap som studerar tecknens 
liv inom den sociala samvaron. Denna vetenskap skulle vara en del 
av socialpsykologin och därmed också av den allmänna psykologin; 
jag skall kalla den semiologi /.../. (33, 39) 

Idén om en allmän teckenvetenskap blir inte mer än ett uppslag hos Saussure, men 
den återkommer och slår igenom med full kraft under femtio- och sextiotalen, och 
kanske allra starkast i Frankrike. 

Semiologin definieras alltså av sitt objekt: tecken och teckensystem. "Struktu-
ralismen" definieras däremot inte av något särskilt objekt. Den är, i första hand, en 
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vetenskapsfilosofi; i andra hand är den en uppfattning om mänsklig kunskap och 
mänskligt tänkande i allmänhet; i tredje hand är den en övergripande filosofisk 
världsbild. Ja, i själva verket används ordet strukturalism i olika sammanhang om 
mycket olikartade teorier och uppfattningar på alla dessa nivåer, men här skall jag 
använda beteckningen huvudsakligen om sådana uppfattningar som har sina rötter 
hos Saussure, och som har utvecklats vidare i en till centrala delar fransk tradition. 
Denna tradition har också andra viktiga källor – redan från början bör man nämna 
den ryska formalismen, och Pragskolans strukturalistiska lingvistik, som i sin tur 
var starkt inspirerad av Saussure. 

Strukturalismen som allmänfilosofisk uppfattning är inte ämnet för detta kom-
pendium. Som vetenskapsfilosofiskt program för humaniora och samhällsveten-
skap är strukturalismen på sitt sätt lätt att definiera: den säger helt enkelt att andra 
vetenskaper bör ta språkvetenskapen som modell. Dock inte vilken språkveten-
skap som helst, givetvis, utan "strukturalistisk" språkvetenskap. I det sammanhang 
som vi är intresserade av kan man ofta sätta likhetstecken mellan strukturalistisk 
språkvetenskap och Saussures program för lingvistiken, och via denna omväg 
kom den språkvetenskap som Saussure ville underordna den allmänna semiologin, 
att överordnas densamma – åtminstone som metodologisk modell, och ibland 
även i andra avseenden. 

Det är alltså till skildringen av några allmänna drag i Saussures lingvistik vi nu 
går vidare. Beskrivningen av denna går lämpligen via en introduktion av några 
viktiga begreppspar i den terminologi som Saussure använder för att definiera 
språkvetenskapens uppgift – att denna pedagogiska metod i det här fallet passar 
ovanligt bra för sitt objekt kommer att framgå efterhand. 

Synkroni och diakroni 

Vi värmer upp med ett enkelt motsatspar: "synkroni" och "diakroni". Etymologin 
är enkel: "kroni" har att göra med det grekiska kronos som betyder tid, "Syn" be-
tyder samma, "dia" betyder genom. Synkroni har alltså att göra med det samtidi-
ga, diakroni med det som sker genom tiden.  

Enligt Saussure, och väl också i verkligheten, hade språkvetare under lång tid 
varit alltför ensidigt intresserade av det diakrona perspektivet på språk. 1800-talet 
är språkhistoriens förlovade tid: man etablerar stamträd för språkfamiljer, inom 
fonetiken formulerar man lagar för "ljudskridning" mellan olika språk och språk-
stadier, inom betydelseläran är etymologin det överskuggande intresset. 

Mot detta ställde Saussure det synkrona språkstudiet, intresset för språket som 
det var beskaffat vid en tidpunkt. I praktiken betydde detta en uppvärdering av 
studiet av det samtida språket – nufranskan, nusvenskan, etc., – men skillnaden 
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mellan synkroni och diakroni är inte ekvivalent med skillnaden mellan det his-
toriska och det nu-inriktade. Det är fullt möjligt att göra en synkron studie av 
1300-talets franska, liksom man kan lägga en diakron aspekt på göteborgskans 
utveckling under det tidiga 1990-talet. Skillnaden ligger i att det synkrona studiet 
intresserar sig för språket vid en tidpunkt, och bortser från dess utveckling över 
tiden, medan den diakrona aspekten just rör språkförändring.  4

Saussures ställningstagande för synkronin är väl en del av bakgrunden till de 
anklagelser för historiefientlighet som nästan till leda riktats mot strukturalismen, 
särskilt från tyskt håll. I sig självt innebär dettta ställningstagande ju bara ett val 
mellan två varandra kompletterande perspektiv, men det är sant att man utifrån 
vissa andra drag i Saussures språksyn kan argumentera för att det synkrona per-
spektivet har ett principiellt försteg. Dessa andra drag har att göra med Saussures 
holism, hans uppfattning att språkets enskilda element bara kan begripas som os-
jälvständiga delar av språksystemet som helhet. Denna holism kan bara tillmäta 
ett begränsat värde åt studier som rycker loss enstaka element ur helheten – ett 
fonem, eller betydelsen hos ett ord – och försöker skildra dess utveckling i isoler-
ing. Fruktbara diakrona undersökningar förutsätter, enligt Saussure, ett bra 
synkront grepp om de stadier som språkutvecklingen genomlöper. Till detta 
återkommer vi om ett ögonblick. 

Langue och parole 

En och annan läsare kanske lade märke till att när Saussure skulle definiera semi-
ologins område så nöjde han sig inte med att säga att denna framtida vetenskap 
handlar om tecken, utan drog till med att den behandlar olika teckenssystem. Det 
är ett axiom för Saussure att tecken inte kan begripas ett och ett, utan alltid måste 
förstås i förhållande till ett system av tecken, som både den som producerar och 
den som tolkar tecknet på något sätt har tillgång till eller kunskap om. När det 
gäller språket så använder Saussure ordet langue (språk) för att beteckna detta 
system, medan han använder ordet parole (tal) för att beteckna språket som 

  Det finns tydliga problem här, som bl.a. visar sig i den uppenbarligen otillräckliga 4

specifikationen av "1300-talets franska" i exemplet. Varje sådan empirisk avgränsning måste 
rimligtvis rymma ett fenomen som inte är statiskt under den avgränsade perioden, utan som 
genomgår en förändringsprocess. Istället för att definiera det synkrona studiet så att det 
avhandlar någonting som i absolut mening är ett tillstånd i språkutvecklingen, så får man 
rimligtvis uppfatta det så att det medvetet abstraherar bort faktorer som har att göra med 
förändring. I avsnittet om Derrida återkommer vi till möjligheten att tälja principiell ved med 
denna kniv.
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konkret ansamling av faktiska yttranden. Det är langue, språksystemet, som står i 
centrum för lingvistens intresse.  5

Begreppsparet system och element spar vi till nästa avsnitt, men vi skall ägna 
litet uppmärksamhet åt hur beskrivningen av langue rent schematiskt kan tänkas 
se ut. Den klassiska språkbeskrivningen tar sig formen av ett lexikon och en 
grammatik, vilket för våra abstrakta syften helt enkelt kan översättas med en lista 
över språkets element och en uppsättning kombinationsregler för hur dessa ele-
ment får sättas samman till större helheter.  Det vanliga språket utmärks dessutom 6

av en egenskap som brukar kallas "dubbel artikulation" – det är sammansatt av 
element på två nivåer. De element som förtecknas i det vanliga lexikonet, orden 
eller morfemen, är i sin tur sammansatta av element på en lägre nivå, fonemen. 
Den fonematiska nivån har sina egna kombinationsregler som specificerar vad 
som är ett möjligt ord på svenska – av dessa möjligheter "väljer" den lexikaliska 
nivån vilka som skall utnyttjas för att uttrycka betydelser. 

Språkets ontologiska status 

Någon motsvarighet till distinktionen mellan langue och parole måste förmodli-
gen varje lingvistisk teori hålla sig med, och det är instruktivt att jämföra Saus-
sures begreppsbildning med den motsvarighet som har dominerat anglosaxisk 
språkvetenskap under de senaste decennierna: Noam Chomskys distinktion mellan 
competence och performance. Denna distinktion introduceras i allmänhet genom 
observationen att en stor del av de yttranden som produceras av vanliga språkan-
vändare är "fel", och inte bara i förhållande till någon yttre norm, utan i relation 
till normer som språkanvändaren själv erkänner. Att det är på det viset blir nästan 
smärtsamt tydligt när man tar del av en transkription av en rimlig bit normalt tal: 
fullständiga meningar förekommer nästan inte, det vanligaste svenska ordet är ett 
mer eller mindre utdraget "ööh", etc. 

Ett sätt att hantera sådana iakttagelser vore naturligtvis att betrakta dem som 
falsifikationer av den grammatiska teorin – "data" som visar att folk faktiskt inte 
beter sig i enlighet med modellen. Men detta är, enligt Chomsky, fel slutsats. Det 
faktum att talaren själv i en lugnare stund känner igen vad som är fel och vad som 
är rätt i hans språkliga produktion tyder på att han besitter en språklig kompetens 

  Saussures lingvistik är bara en källa till strukturalismens och semiologins terminologi. När 5

dessa båda tankeströmningar får sitt uppsving under 50-talet förnyas nomenklaturen med en 
dos termer från informationsteori och cybernetik, och begreppsparet kod och meddelande 
kommer att utgöra en stilistisk variant till langue och parole.

  En normal språkbeskrivning innehåller ju en morfologi också, som specificerar hur 6

elementen ändrar form efter hur de kombineras med varandra – sådana detaljer syns dock inte 
från den abstraktionshöjd där vi för tillfället befinner oss.
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som inte svarar mot hans faktiska "performance". Anledningen till diskrepansen 
mellan kompetens och prestation är att kompetensen inte ensam bestämmer vad 
talaren yttrar. I den konkreta talsituationen tillkommer en mängd "störande" fak-
torer: begränsningar i korttidsminnet gör att långa och krävande konstruktioner 
kommer av sig på mitten, stress och nytillkommen information från omgivningen 
gör att talet hackas sönder i ofullständiga bitar, etc. En rimlig teori om perfor-
mance måste, fortfarande enligt Chomsky, å ena sidan specificera den språkliga 
kompetensen, med hjälp av ett lexikon och en grammatik, och å andra sidan förk-
lara de faktiska avvikelserna från normen genom specifikation av de olika störfak-
torerna. Lingvistens uppgift är dock, i första hand, att beskriva "competence". 

Jämförelsen med Chomsky är upplysande vid beskrivningen av Saussure där-
för att Chomsky har en jämförelsevis klar och enkel uppfattning om vad compe-
tence har för ontologisk status: den är en psykologisk storhet som på det ena eller 
andra sättet finns realiserad i språkanvändarens hjärna. Det faktum att man kan 
tala om ett språk som svenska eller franska som en överindividuell storhet som 
"delas" av många talare hänger helt enkelt på att de har internaliserat mycket lik-
nande språkliga regelsystem, vilket i sin tur får förklaras av att de lärt sig språket 
av talare som också de har liknat varandra i de relevanta avseendena. 

Det är full möjligt att läsa Saussures Cours som att han helt och hållet delar 
Chomskys uppfattning på denna punkt – jfr uttalandet ovan om att semiologin är 
en del av den allmänna psykologin. Men det är inte denna uttolkning som domin-
erat den strukturalistiska traditionen, utan istället har man lagt vikt vid att langue 
är en social storhet, "större" än den enskilda individen – man har funnit en djupare 
innebörd i att språket "formar" individen än i att det "behärskas" av denne. En 
komplett språkteori måste naturligtvis ha plats för båda aspekterna – och helst 
utan att falla in i någon metafysik av "sociala fakta" som existerar helt oberoende 
av de konkreta individerna – men en språkuppfattning präglas ändå av i vilken 
ända av spektrumet mellan individ och samhälle man väljer att starta. 

Det finns tre nyckelord att använda vid karaktäriseringen av langue som betytt 
mycket för den strukturalistiska visionen av människan och världen: langue är so-
cialt, styrande och omedvetet. 

Den sociala dimensionen hos langue har vi redan berört. Att langue är styrande 
i förhållande till individens beteende är också ganska klart – även om jag ofta gör 
"fel" så följer jag i stort sett reglerna för det språk jag talar. Men denna styrfunk-
tion hos langue går inte via ett tematiskt medvetande om vilka regler som styr 
mig: att lära sig grammatiken för sitt modersmål är en helt annan sak än att lära 
sig själva språket, och det verkar inte finnas något samband mellan mitt medve-
tande om reglerna och deras förmåga att forma mitt beteende. Den här föreställ-
ningen om individens beteende som bestämt av sociala regelsystem, som fungerar 
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utanför medvetandets kontroll, bildar, kan man säga, själva kärnan i den struktu-
ralistiska världsbilden. 

Andra "språksystem" 

Redan på detta enkla stadium kan vi förstå en del av det strukturalistiska pro-
grammet för humaniora och samhällsvetenskap. Det allmänna schemat för hur 
man generaliserar Saussures metodologiska ansats till andra områden är lätt att 
antyda. Det gäller helt enkelt att hitta ett något så när avgränsat område av män-
skligt beteende, och beskriva instanser av detta beteende som uttryck för ett 
bakomliggande regelsystem, eller, mera målande, som "yttranden" på ett "språk". 
Teorin ges den formen att den beskriver "yttrandena" som kombinationer av på 
förhand givna element, och specificerar de regler enligt vilka elementen får kom-
bineras för att inte bli "ogrammatiska". Flera av de narratologiska modeller vi 
senare skall stifta bekantskap med följer det här schemat ganska nära, men vi bör-
jar med att titta på några andra exempel. 

• Mode. Framförallt Roland Barthes har intresserat sig för modet som semiolo-
giskt system. Vad kan spela rollen av parole på detta område? Det verkar 
finnas två möjligheter. Enligt den ena "yttrar" man sig på modespråket genom 
att bära kläder. Elementen i detta språk blir, på en nivå, olika klädesplagg som 
kan kombineras på kroppen till fullständiga yttranden. Grammatiken specifi-
cerar de olika plagg som är möjliga i olika "syntaktiska positioner", och hur 
de kan kombineras. Plaggen själv får rimligtvis uppfattas som i sin tur upp-
byggda av olika element på en finare nivå: färger, snitt, detaljer. Denna fin-
struktur hos plaggen påverkar grammatiken för klädbärandet, men bäraren 
formar inte själv sina plagg utan griper dem färdiga i garderoben, ungefär som 
talaren griper färdiga ord ur lexikonet. Plaggen är istället yttranden på ett an-
nat modespråk – designerspråket – vars talare yttrar sig genom att gripa i för-
rådet av möjliga särdrag hos ett plagg och av dem forma de "ord" som seder-
mera skall hänga i klädbärarnas garderober.  7

• Släktskap. Den franska strukturalismens grand old man Claude Lévi-Strauss 
skar sina lagrar med en studie av släktskapssystem som också kan beskrivas 
med Saussures modell. Utsikterna att beskriva släktskap i termer av langue 
och parole kan tyckas små – släktskapsrelationer tycks grundade i biologiska 

  Här finns uppenbarligen en mängd problem, som vi dock inte skall behandla, eftersom vi inte 7

är ute efter allmänna semiologiska insikter, utan bara efter litet bakgrund till strukturalistisk 
textteori. Man kan dock fundera på ifall modeskaparen inte snarare skall uppfattas som 
sysselsatt med normativ grammatik för bärarspråket, än som talare av designerspråket. Och 
man kan begrunda huruvida det egentligen är rimligt att beskriva design som "kombinationer" 
av på förhand givna "element".
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fakta som inte lämnar plats för vare sig grammatiska eller ogrammatiska "yt-
tranden" av enskilda "talare". Men det finns åtminstone en socialt reglerad 
handling som ingriper i släktskapsrelationerna: bröllop. Och därmed finns det 
plats för regler om vem som får gifta sig med vem. I våra västerländska 
samhällen tycks dessa regelsystem, åtminstone i förstone, ganska ointressanta. 
Även om det finns tydliga statistiska samband mellan t.ex. social och 
ekonomisk status och val av partner, så har de knappast den digniteten att man 
kan tala om "grammatikregler". Det finns dock en grammatikregel som Lévi-
Strauss menar är universell för alla släktskapssystem: incest är förbjuden.  8

Och i många andra samhällen finns det mycket elaborerade regler för vem 
som får gifta sig med vem, som i sin tur kan baseras på släktskapsrelationer 
eller på social grupptillhörighet av olika slag. 

Möjligen är dessa enkla överväganden tillräckliga för att man skall förstå nå-
gonting av vad man kan mena när man utnämner mode eller släktskapssystem till 
"språk", på det sätt som är populärt i strukturalistisk jargong. Samtidigt skall man 
naturligtvis lägga märke till hur extremt tunt det språkbegrepp är som vi hittills 
har tillgång till – att säga om ett beteende att det exemplifierar ett "språk" i denna 
mening säger inte mycket mer än att det regleras av socialt accepterade normer. 
För att någonting skall kunna sägas var språkligt i någon mera intressant mening 
måste det rimligtvis förknippas med ett semantiskt innehåll av något slag, och 
kunna användas för att kommunicera ett budskap, men vi har ännu inte varit nära 
de sidor av Saussures teori som rör sådana fenomen.   9

System och element 

Det är dags att säga litet mer om Saussures "holism", och speciellt om hur ett 
"system" förhåller sig till sina "element" enligt strukturalistisk doktrin.  10

Slagordsmässiga formuleringar av detta synsätt är inte svåra att ge. Det handlar 
om att "systemet kommer före sina element", eller att "elementen bara kan 

  Däremot kan definitionen av incest variera, något som väl i viss mån tunnar ut teorins 8

empiriska anspråk.

  Vad det gäller modet som semiotiskt system så hävdar naturligtvis Barthes att det också är 9

meningsbärande, och någonting ligger det väl i detta även om analogierna med vanlig språklig 
mening kanske inte är så starka som man ofta tar för givet. Ett motsvarande anspråk reses 
ibland för släktskapssystemens räkning, men här börjar analogin definitivt bli ansträngd och 
förefaller ofta hänga nästan helt och hållet på mångtydigheter i ordet "kommunikation".

  Det är kanske dags att repetera och fördjupa den brasklapp som gömdes i introduktionen till 10

det här kapitlet. Med "strukturalistisk doktrin" avser jag inte en åsikt som delas av alla 
strukturalister, eller ens alla franska strukturalister, utan en åsikt som man kan finna visst 
textstöd för hos Saussure och som senare strukturalister har förutsatt som en slags 
åsiktsbakgrund att ansluta sig till eller profilera sig emot.
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definieras inom systemet". En mera specifik slogan är Saussures egen: "i språket 
finns bara skillnader, utan positiva termer". Skall man kunna förbinda dessa 
slagord med någon mera specifik innebörd så måste man titta på några konkreta 
exempel. Den mest intressanta avsedda tillämpningen av den strukturalistiska 
holismen är på meningsteorins område, och den skall vi ägna ett särskilt avsnitt, 
men modellen för denna tillämpning hämtas från fonologin, och därför börjar vi 
med den. I själva verket har två olika fonologiska teorier spelat en oerhört stor roll 
för strukturalismens utveckling, fast de delvis har dragit åt motsatta håll, och vi 
skall kasta en blick på båda. Den första anknyter i någon mån direkt till Saussures 
program, fast den når sin utvecklade form i Pragskolan, och särskilt med Trubet-
zkoys arbete – vi skall därifrån bara benytta oss av den klassiska definitionen av 
begreppet fonem. Den andra teorin, som bl.a. utvecklats av Roman Jakobson, är 
teorin om att man kan analysera fonem som kluster av fonetiska särdrag. 

Vad är ett fonem? 

Vad är ett fonem? Det naturliga förslaget är att ett fonem är ett "språkljud" och bör 
karaktäriseras antingen akustiskt, efter hur det låter, eller artikulatoriskt, efter hur 
det produceras i talapparaten. Det finns emellertid många skäl som talar emot att 
fonem i ett språk kan definieras vare sig akustiskt eller artikulatoriskt: dialektala 
och individuella variationer i uttalet, uttalsvariationer beträffande vad som intu-
itivt är samma fonem beroende på den fonetiska kontexten, det faktum att ljud 
som för talare av ett språk tydligt är olika fonem kanske inte alls kan skiljas åt av 
personer som talar ett annat språk, etc. Standardlösningen på detta problem, som 
ligger till grund för Trubetzkoys teori, är välkänd: fonem är de "minsta bety-
delseskiljande enheterna" i ett språk. Ljud är fonologiskt olika, i ett visst språk, 
om och endast om de i åtminstone några kontexter används för att skilja olika 
morfem åt. Däremot spelar det ingen roll ifall de relevanta skillnaderna "realis-
eras" olika av olika talare, så läng de relevanta kontrasterna bevaras. Att en skån-
ing, en göteborgare och en stockholmare använder var sitt ljud för att skilja 
"regla" från "segla" har ur det svenska fonologiska systemets synvinkel ingenting 
att betyda. 

Vill man förvandla denna tankegång till en "definition" av ett enstaka fonem i 
ett språk – t.ex. det fonem som huvudsakligen motsvaras av bokstaven "r" i skriv-
en svenska – så finns det två möjliga vägar att gå. Den ena är att helt enkelt säga 
att "r" är det fonem som inte är "a", eller "b", eller "d", etc. Eftersom samma sak, 
mutatis mutandis, kan sägas om alla andra fonem på samma språk så blir resultatet 
att vart och ett av dem blir definierat i termer av alla de övriga, och bara inom det 
enskilda språket. Det andra, och mera informativa, sättet att "definiera" ett enskilt 
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fonem är i termer av dess distribution i morfemförrådet i förhållande till andra 
fonem, alltså återigen i termer av dess plats i fonemsystemet som helhet. 

Någonting i den här stilen tänks ibland vara sant om varje "struktur" eller "sys-
tem" som förtjänar att uppmärksammas av en strukturalist: dess element kan inte 
"reduceras" till någonting som finns "före" systemet självt, utan kan bara 
definieras genom elementens ömsesidiga relationer inom systemet. 

En annan, för Saussure viktig, slutsats ur denna sorts fonemteori är att 
språkljuden inte kan definieras oberoende av språkets betydelsesida. För att kunna 
skilja fonem åt så måste man nämligen ha en oberoende intuition om vad som ut-
gör två olika morfem, och det naturliga förslaget är att en fonetisk variation fört 
en från ett morfem till ett annat när betydelsen ändras.  11

Den här typen av teori är också en av faktorerna bakom den språkrelativism 
som präglar mycket strukturalistisk filosofi. Om elementen i ett system bara är 
intrasystematiskt definierbara så minskar detta rimligtvis möjligheten till fruktbara 
jämförelser mellan olika system – en tankegång som kanske inte verkar så slående 
för fonemsystem, men som blir intressantare när den appliceras på betydelsesys-
tem. 

Fonetiska särdrag 

Driven till sin yttersta konsekvens så ger den i föregående avsnitt antydda defini-
tionen av fonemet upphov till ett rent abstrakt, "algebraisk", definition av 
fonemet. Den andra teori vi skall referera till ligger närmare den akustiska och 
artikulatoriska beskrivningen av de ljud som kan användas för att realisera bety-
delseskillnader i mänskliga språk. Alla som har läst någon fonetik har stött på ar-
tikulatoriska beskrivningar av fonem. Enligt en traditionell sådan beskrivning är 
t.ex. både /p/ och /b/ bilabiala klusiler som skiljer sig åt med avseende på aspira-
tion och ton (/p/ är aspirerad och tonlös, medan /b/ är oaspirerad och tonande). Av 
dessa artikulatoriska dimensioner är aspirationen irrelevant för det svenska 
fonemsystemet, i den meningen att den inte utnyttjas för att göra skillnad mellan 
morfem i svenskan. 

Den fonologiska särdragsteorin, som den exempelvis har utarbetats av Roman 
Jakobson och Morris Halle har systematiserat denna typ av beskrivning med målet 
att åstadkomma en kort lista på sådana dimensioner, som skall möjliggöra en 

  Anders Wedberg har skrivit en uppsats där han menar att man kan klara sig utan denna 11

referens till betydelsesidan – om jag minns rätt (men det var mycket länge sedan jag läste 
uppsatsen) så bygger hans alternativa teori på att man istället kan urskilja när en variation för 
en utanför ordförrådet.
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ekonomisk och enhetlig beskrivning av fonemen i alla mänskliga språk.  Enligt 12

deras teori så kan alla de egenskaper (särdrag, "distinctive features") som används 
för att skilja fonem åt ordnas i motsatspar, av typen tonande/tonlös, och de menar 
dessutom att 12 sådana par är tillräckliga för att beskriva alla förekommande 
fonem.  13

Också för denna typ av teori har man sökt analogier på betydelsesidan, särskilt 
långt har som vi skall se Greimas velat driva analogin. Men särdragsteorierna är 
också viktiga genom att de har inspirerat en "absolutistisk" inställning till språket 
som kontrasterar mot den språkrelativism som jag nyss påpekade var förbunden 
med den fonologiska holismen. Speciellt Lévi-Strauss har inspirerats av särdrag-
steorin att söka enheter för beskrivningen även av begreppssystem på en nivå som 
ligger "ovanför" det enskilda språket. 

Teckenbegreppet 

Tecknet (signe) är för Saussure en komplex men odelbar helhet som förenar en 
beteckning (signifiant) med något betecknat (signifié).  När det gäller det vanliga 14

språket är beteckningen en ljudföreställning (image acoustique) och det beteck-
nade ett begrepp – Saussure är noga med att framhålla att båda sidor av tecknet är 
psykologiska storheter. Beteckningen är inte det fysiska ljudet och det betecknade 
är inte det omtalade föremålet. Han är förtjust i att presentera teckenbegreppet 
med hjälp av en bild: 

 Se t.ex. "Phonology and Phonetics" i Jakobson & Halle (1956).12

  Varje särdrag erhåller dessutom både en akustisk och en artikulatorisk definition. Jakobson 13

och Halle utskiljer i själva verket två olika sorters par. Å ena sidan har vi de som defineras 
som närvaro, respektive frånvaro av en viss egenskap – tonande/tonlös är ett sådant par. Å 
andra sidan har vi de som defineras av två varandra uteslutande egenskaper som dock båda är 
"positiva" – på Jakobsons och Halles lista är t.ex. paret akut/grav av den typen , skillnaden har 
att göra med tonhöjd. Dessa båda typer har samband med den Aristoteliska indelningen av 
motsatser i kontradiktoriska och konträra, till vilken vi återkommer i samband med Greimas 
lära om den semantiska kvadraten

  Överföringen av Saussures terminologi till svenska är problematisk. Den svenske 14

översättaren av Cours har valt termerna "tecken", "uttryck" och "innehåll". Det valet har 
mycket som talar för sig – det är redan existerande svenska ord med ungefär rätt innebörd. 
Men det har också nackdelar, framförallt att den etymologiska samhörigheten mellan de tre 
termerna går förlorad. I andra sammanhang har man försökt lansera "det betecknande" och 
"det betecknade" som motsvarigheter till "signifiant" och "signifié" – det har den omvända 
nackdelen att skillnaden blir för liten, och därmed utsatt för korrektur- och läsfel. Dessutom 
ger detta val upphov till mycket onaturliga och klumpiga språkliga konstruktioner. Detta sagt 
som ursäkt för att jag här lanserar en ny svensk motsvarighet till "signifiant" – "beteckning" är 
ett existerande svenskt ord med ungefär rätt innebörd som är lagom likt och olikt "tecken" och 
"betecknat".
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!  

Bilden skall framhäva tecknets oupplösliga enhet: vi kan inte tänka begreppet utan 
att ljudföreställningen aktualiseras, och vi kan inte aktualisera ljudföreställningen 
utan att tänka begreppet.  15

Trots det oupplösliga bandet mellan tecknets båda sidor så är sammanhanget 
mellan dem inte nödvändigt, utan Saussure trycker tvärtemot hårt på vad han 
kallar tecknets arbiträritet (godtycklighet). Ett visst begrepp kunde mycket väl 
varit förbundet med en annan ljudföreställning än det faktiskt är, och vice versa – 
det begrepp som är intimt förknippat med ordet "träd" i svenska, är i tyskan lika 
nära lierat med ordet "Baum". Även om denna tanke inte alltid har varit oomstridd 
så förefaller den väl numera ganska självklar för de flesta.  Den är dock såpass 16

problematisk inom ramen för Saussures allmänna teori att den är värd ytterligare 
några anmärkningar.  

Motsatsen till arbiträr är motiverad, men Saussures tes är inte att det inte finns 
motiverade tecken i språket, utan bara att det inte finns några absolut motiverade 
tecken. Exempel på relativt motiverade tecken är till exempel de flesta sam-
mansatta ord – "styrbordsåra" och "miniubåt" kunde inte lika gärna ha stått för 
något annat, och de begrepp de faktiskt står för kunde inte lika gärna ha hetat vad 
som helst. Men det finns också andra slag av motivering, t.ex., hos sådana tecken 
som bygger på metaforiska överföringar: tal om bordets "ben" och trädens "kro-
nor" är inte fullständigt arbiträrt.  Sådana motiveringar för dock bara tillbaka vis17 -
sa tecken på andra tecken och Saussures tes är alltså att man i slutet på alla sådana 
kedjor skall finna arbiträra tecken. De enda tänkbara exempel på absolut motiver-
ade tecken som Saussure diskuterar är så kallade "onomatopoetiska" (ljudhär-

  I själva verket ritar Saussure alltid bilden "upp och ner" med innehållet (det betecknade) 15

ovanpå, och uttrycket (betecknaren) underst. Liksom de flesta andra har jag svårt att motstå 
impulsen att vända den "rätt" igen – och jag tänker inte ens försöka.

 En klassisk både roande och tänkvärd diskussion av den finns i Platons Kratylos.16

  Man får här hålla isär sådana metaforiska samband som är aktuella i språksystemet från rent 17

historiska motiveringar – när man säger om den ledande löparen att han ligger i "täten" så 
spelar den historiska associationen med det franska tête (huvud) knappast någon motiverande 
roll i nusvenskan. Omvänt kan naturligtvis tecken uppfattas som motiverade av förbindelser 
som saknar historisk realitet. Sådana här finesser spelar stor roll för Jacques Derridas 
språkfilosofi, och vi återkommer till dem i samband med honom.



!69

mande) uttryck – i allmänhet brukar några exempel på hur olika sådana uttryck 
låter från språk till språk räknas som tillräckligt för att avfärda deras anspråk på 
att vara absolut motiverade, och så även hos Saussure. 

Som vi skall se är det dock problematiskt för Saussure att använda översät-
tningsexempel för att argumentera för tecknets arbiträritet. Ett annat viktigt inslag 
i hans teckenteori är nämligen att de tecken som utnyttjas av ett språk i allmänhet 
inte har några exakta motsvarigheter på ett annat – är detta sant så finns det inget 
för svenskan och tyskan gemensamt begrepp som heter "träd" på det ena språket 
och "Baum" på det andra. Saussures första exempel lyder på följande vis: 

Franskans mouton kan ha samma betydelse som engelskans sheep 
men av olika orsaker kan de inte ha samma värde, framförallt av den 
anledningen att när en engelsman talar om ett stycke kött som 
serveras på bordet använder han mutton och inte sheep. Skillnaden i 
värde mellan sheep och mouton ligger i att det första vid sidan om sig 
har en annan term, vilket det första inte har. ( , 147) 

 Saussure skiljer här ett ords "värde" från dess betydelse (signification). Man skall 
dock inte tro att värdet har att göra med jämförelsevis oväsentliga nyansskillnader 
(som när man på svenska talar om ett ords "valör"), medan betydelsen är den cen-
trala innebörden. Nej, Saussures huvudanvändning av dessa termer är att "bety-
delse" betecknar relationen mellan beteckning och betecknat i tecknet, medan 
"värdet" har att göra med begreppets (signifié) själva identitet. Poängen är att de 
begrepp som ingår i språkets tecken inte har någon identitet som är oberoende av 
språksystemet. 

Om orden stod för i förväg givna begrepp skulle de ha exakta 
motsvarigheter i betydelse från ett språk till ett annat, men så är inte 
fallet. ( , 148) 

Istället tänker sig Saussure att innehållet i varje begrepp bestäms av dess relation-
er till andra begrepp med vilket det sätts i förbindelse av språket. Dessa 
förbindelser är av två slag. Dels har vi associativa förbindelser som ett ord upprät-
thåller med andra uttryck som kan utgöra alternativ till det i de utsagor där det 
förekommer: hit hör semantiska relationer som olika former av synonymi och 
antonymi (motsats), samt relationer av hyperonymi och hyponymi (över- och un-
derordning). Dels har vi syntagmatiska förbindelser som ett ord upprättar med 
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termer som de kan förekomma tillsammans med i talkedjan.  Efter att ha gått 18

igenom ett antal översättningsexempel sammanfattar Saussure sin ståndpunkt så 
här: 

I alla dessa exempel finner vi alltså inte i förväg bestämda idéer utan 
värden, som härstammar från systemet. När de sägs motsvara be-
grepp underförstås att begreppen endast är särskiljande och inte de-
fineras positivt genom sitt innehåll utan negativt genom sina 
förbindelser med andra termer i systemet. Deras väsentligaste egen-
skap är att vara vad de övriga inte är. ( , 148) 

Lägger vi samman denna åsikt med vad som ovan sades beträffande definitionen 
av de grundläggande enheterna på beteckningarnas sida, fonemen, så är vi framme 
vid Saussures berömda dictum att 

”/…/ i språket finns bara skillnader utan positiva termer. Vare sig 
man tar innehåll eller uttryck har språket varken idéer eller ljud, som 
fanns före språksystemet utan bara konceptuella skillnader och ljud-
skillnader, som uppståt ur systemet. ( , 152) 

Artikulationen av det formlösa 

Den föreställning om språkets natur som beskrivits ovan är också, hos Saussure, 
förbunden med en bild av språkets funktion för det psykiska livet, som har visat 
sig mycket fängslande för eftervärlden. Enligt Saussure utgör våra tankar, innan 
de kan uttryckas i ord, bara en "amorf och obestämd massa". Lika amorf är från 
början den del av vårt upplevelsefält som språket tar i anspråk för att forma de 
ljudföreställningar som skall bilda tecknens uttryckssida. Så här sammanfattas 
tankegången av Saussure själv: 

Språkets roll i förhållande till tanken är inte att skapa ett ljudmaterial 
för att uttrycka tankar på utan att fungera som mellanhand mellan 
tanken och ljudet så att deras förening alltid leder till en ömsesidig 
indelning av enheter. Tanken, som är kaotisk till sin natur, måste ord-
nas genom att sönderdelas. Det är således varken fråga om materi-
alisering av tankar eller att ljuden förvandlas till mentala enheter utan 
någonting mystiskt, att "tanke-ljud" innebär uppdelning och att 

 De finns flera terminologiska varianter på Saussures par "associativ" och "syntagmatisk". 18

Det är vanligt att man använder ordet "paradigmatisk" istället för "associativ", och när 
Jakobson talar om den "metaforiska" och den "metonymiska" axeln i språket så verkar det 
också vara samma distnktion han är ute efter.
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språket utarbetar sina enheter medan det tar form mellan två amorfa 
massor. Man kan föreställa sig luften i kontakt med en vattenyta; om 
det atmosfäriska trycket ändras sönderdelas vattenytan i en serie vå-
gor; vågorna ger en föreställning om föreningen eller kopplingen 
mellan tanke och ljudsubstans. ( , 144) 

Det är möjligen naturligt att tänka på det nyfödda barnets själsliv som en sådan 
här amorf tankemassa, tanken har i alla fall inte varit främmande för filosofer.  19

Men den extrema ståndpunkten att alla begrepp och diskriminationer uppkommer 
genom att språket sönderdelar denna massa i mindre bitar (vad nu det betyder) är 
knappast rimlig. Den fallerar i själva verket i båda ändar. Det måste finnas 
diskriminationer "före" språket – hur kan språkinlärning komma igång om barnet 
inte på förhand kan skilja ljud och intryck från varandra? Och det finns begrepp 
som inte rimligtvis kan konstitueras genom "uppdelning" av någonting som är 
givet oberoende av språket – eller skall vi föreställa oss att begrepp som "förste 
vice talman" eller "kontokort" finns gömda i det förspråkliga barnets tankemassa, 
väntande på att bli klart avgränsade från sina grannar? Saussures medgivande att 
det rör sig om "någonting mystiskt" är knappast en hoppingivande början på en 
teori om språkinlärning och begreppsbildning. 

Senare semiologer har förhållit sig på olika sätt till den här bilden av språkets 
artikulerande funktion i förhållande till "det amorfa". För Roland Barthes så utgör 
den grunden för att tillerkänna språket försteg framför alla andra semiologiska 
system: endast språket har funktionen att artikulera det amorfa, de andra systemen 
bygger med de stenar som språket huggit ut. Medan Greimas, däremot, som i 
många andra avseenden är en trogen Saussurian, bara konstaterar att semiologin 
inte kan förklara uppkomsten av perceptuellt givna skillnader, utan helt enkelt får 
ta dem för givna.  20

Sammanfattning: Saussure 

Saussures teckenteori bygger på några grundläggande antaganden, som jag döper 
till "tvåvåningspostulatet", "helhetspostulatet" och "immanenspostulatet". Tvåvån-
ingspostulatet betecknar Saussures syn på det meningsfulla tecknet som en rela-
tion mellan två väsensskilda typer av entiteter. Med detta synsätt ansluter sig De 

 Hegel (i Phänomenologie des Geistes) och Carnap (i Logische Aufbau der Welt) är två 19

exempel som faller en in. I ett mera avlägset historiskt perspektiv går tanken till 
Anaximandros to apeiron (det obegränsade) och till Platons försök (bl.a. i Filebos) att förklara 
sinnevärldens uppkomst genom samverkan mellan to apeiron och peiras (gränsen) – om det 
sista kan man läsa i Kenneth M Sayres utomordentliga bok Plato's Late Metaphysics.

 Barthes (1964), någonstans fast jag just nu inte kan hitta stället. Greimas (1966), sid 18.20
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Saussure till en bild av meningsrelationen som varit den dominerande i väster-
ländsk språkfilosofi åtminstone sedan Platon: 

(1) Meningen hos ett ord är en (abstrakt eller mental) entitet som är 
korrelerad med ordet. 

De flesta som har trott på (1), inklusive Platon, har dock uppfattat denna tes som 
blott en del av en fullständig semantisk teori – man har trott på en trevåningsteori. 
En trevåningsteori nöjer sig inte med ord och begrepp, utan vill också göra reda 
för relationen mellan dessa storheter och de ting i världen som man kan referera 
till med hjälp av språkets ord.  Normalt tänker man sig att relationen mellan ordet 21

och referenten förmedlas via begreppet.  Någon referensrelation ryms dock inte i 22

Saussures teori – den avspisas på följande bryska manér: 

Det språkliga tecknet förenar inte en sak och ett namn utan ett be-
grepp och en ljudföreställning. (s 93) 

Det är oklart hur man skall tolka detta avvisande av referensproblematiken. I den 
senare strukturalistiska traditionen har det ofta uppfattats som ett ontologiskt 
ställningstagande: ett förnekande av att det alls existerar några "språkoberoende" 
ting att referera till.  Ingenting hos Saussure framtvingar dock denna tolkning. 23

Det är fullt möjligt att uppfatta uteslutandet av referenten som ett metodologiskt 
ställningstagande. Lingvisten sysslar med "langue", inte med "parole", men ur 
språksystemets synvinkel är hästar och kentaurer likaberättigade – det är först i 
användningen av språket som tingens "verklighet" spelar roll. 

En trivial men viktig nackdel med Saussures beslut att ignorera referensen är 
att han lämnar en alltför fattig terminologi i arv till sina efterföljare. Då och då 

  En alternativ form av teori med två nivåer vore den som uteslöt begreppen snarare än 21

referenterna. En sådan teori kunde kallas "namnteori", men har nog inte varit så vanlig som 
filosofer ibland vill göra gällande. I praktiken är det inte alltid så lätt att dra gränsen mellan 
namnteorier och vad man kunde kalla begreppsteorier. Den semantik som utvecklades i 
samband med "the new way of ideas" på 16- och 1700-talen var t.ex. väsentligen en 
begreppsteori, men empiristiska filosofer, som John Locke och David Hume, hade ständiga 
problem med att hålla isär relationen mellan ord och begrepp från relationen mellan ett namn 
och dess bärare. Liknande problem finns i den från Saussure utgående traditionen – kanske 
speciellt tydligt hos Jacques Lacan.

  Sådan är Platons teori i Staten, exempelvis: kontakten mellan ordet och tinget förmedlas av 22

idén som står i (olika) relation till dem båda. Motsvarande struktur har Gottlob Freges teori 
som korrelerar språkliga uttryck i första hand med en "Sinn" och via denna Sinn också med en 
"Bedeutung" – och efter Frege har de flesta semantiska teorier i den analytisk-filosofiska 
traditionen haft den här formen.

  Tesen om verklighetens språkberoende står inte i något glasklart samband med 23

negligerandet av referensrelationen. Även den mest språkimmanenta verklighetsuppfattning 
behöver rimligen plats för enstaka ting att tala om i språket.
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uppstår behov av en term för de ting man talar om i språket – inte begreppet träd 
utan träden själva – och frestelsen att använda ordet signifié även om dem blir ib-
land även den starkaste övermäktig. 

Hur skulle en envåningsteori se ut? Några utvecklade sådana teorier existerar 
knappast, men det finns antydningar här och där. Enligt en sådan teori finns det 
inga specifika semantiska relationer överhuvudtaget. Ord är ting bland andra ting 
och man bör kunna göra reda för språkets natur i termer av "vanliga" relationer 
mellan ting. Naturalistiska språkteorier, t.ex. av behavioristisk typ, hör hit. Den 
associationsteori som Hume antyder för att göra reda för våra "abstrakta idéer" 
tycker jag också kan räknas som envåningsteori,  liksom den senare Wittgen24 -
steins språkspelsteori, åtminstone i vissa tolkningar. I motsats till Saussures egen 
teori tror jag att flera senare utvecklingar av den bättre uppfattas som envåning-
steorier – detta gäller i första hand Jacques Derridas uppfattningar, men även 
Jacques Lacan kan med litet god vilja fösas in i denna fålla. Mer om detta senare. 

Tvåvåningspostulatet är som sagt inte originellt för De Saussure – åtminstone 
inte om man låter bli att tolka det som ett ontologiskt ställningstagande mot exis-
tensen av en språkoberoende verklighet. Helhetspostulatet är mera utmärkande, 
och har ofta uppfattats som ett nödvändigt inslag i en strukturalistisk språkteori. 
Den speciella form av det som är relevant för De Saussures teckenteori kan for-
muleras så här: 

(2)  De grundläggande språkliga enheterna, både på signifiant- och 
signifiéplanet, kan inte definieras isolerade utan bara i relation till 
hela systemet – d.v.s i termer av varandra. 

De grundläggande enheterna på respektive plan är fonem respektive begrepp. (2) 
kan ha två olika innebörder, och Saussure hävdar båda. Den viktigaste idén är att 
varje fonem bara kan definieras i termer av sina relationer till andra fonem, och 
varje begrepp bara genom sina relationer till andra begrepp. Men dessutom menar 
Saussure att elementen på den ena nivån inte kan definieras helt oberoende av den 
andra nivån.  

Nära lierad med de båda andra postulaten är den tanke som jag kallar imma-
nenspostulatet: 

(3) Språkets enheter kan bestämmas helt oberoende av deras relation-
er till företeelser utanför språksystemet. 

 Annars är huvudtendensen i empiristisk meningsfilosofi, som antyddes ovan, att räkna med 24

två nivåer, och dessutom med en karaktäristisk osäkerhet om relationen mellan ord och idé är 
en meningsrelation eller en referensrelation.
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Också denna tes kan inom ramen för Saussures framställning ges en jämförelsevis 
oskyldig, metodologisk, tolkning. Men tillsammans med de båda andra postulaten 
har den gett upphov till en tendens hos senare tänkare att se med misstänksamhet 
på varje försök att relatera språk eller språkliknande system till någonting utanför 
sig själva. 

Ytterligare en lakun i Saussures lingvistik bör nämnas, nämligen den absoluta 
avsaknaden av någon teori om "större" språkliga enheter än ord, som satser och 
fullständiga ”meningar". Hos Saussure finns en fonetik, ett lexikon och en mor-
fologi – men ingen syntax!  Detta har en fullt plausibel historisk förklaring, men 25

det har icke desto mindre, enligt min mening, på ett avgörande sätt hämmat – eller 
åtminstone påverkat – semiologins senare utveckling. Man har inte bara, som 
nämndes tidigare, saknat referensrelaterade begrepp och termer, man har också 
saknat sådana semantiska begrepp som är knutna till satsnivån, såsom 
"påstående", "proposition" och, naturligtvis, "sanning". I stället har man fått reda 
sig i alla sammanhang med läran om tecknet och dess båda sidor – att detta är en 
brist blir, tycker jag, särskilt tydligt i Lévi-Strauss mytanalyser och i Barthes "my-
tologier". 

Några variationer på Saussure 

Jag skall inte försöka mig på någon historik över semiologins utveckling efter 
Saussure, men för att något bredda perspektivet skall jag kortfattat beskriva några 
senare uppfattningar som låter sig förstås som variationer på Saussures diskussion 
av teckenbegreppet. De är valda både för att jag tycker att de är intressanta i sig 
själva och för att de utgör bakgrund för några av de saker vi kommer att ta upp i 
avsnitten om narratologi och texttolkning. 

Barthes om metaspråk och konnotation 
Givet Saussures bild av tecknet som föreningen av signifiant och signifié öppnas 
möjligheter för en hierarki av teckensystem där "redan färdiga" tecken utnyttjas i 
andra semiologiska system. På varje ny nivå finns väsentligen två alternativ: jag 
kan använda det gamla tecknet som signifiant respektive som signifié för ett nytt 
tecken. Om jag skapar ett nytt tecken som betecknar det gamla, har det som sig-

 De enda språkliga entiteter större än ord som Saussure diskuterar är "syntagm" – d.v.s. fasta 25

ordkombinationer, s..k. "idiomatiska uttryck".
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nifié, så får jag ett metaspråkligt tecken.  Om jag däremot låter det gamla tecknet 26

bli signifiant (beteckning) i ett nytt tecken så får jag en konnotationskod.  

!  

!  

Begreppet metaspråk kan vi lämna därhän – detta "nya" sätt att tänka på det be-
greppet ger knappast någon starkare aha-upplevelse – men begreppet konnotation 
har i hög grad intresserat och utnyttjats av, framförallt, Roland Barthes. I kapitlet 
om narratologi skall vi se några exempel på hur han använder det. Jag kommer i 
fortsättningen att säga om en signifiant att den denoterar sin vanliga signifié och 
konnoterar de eventuella ytterligare innebörder som kommer den till del i kraft av 

  Som ofta i Saussures tradition så får man stå ut med att "signifié" glider mellan "mening" 26

och "referent". Signifié är ju för Saussure, strikt talat, alltid ett begrepp, och det är väl 
tveksamt om ett tecken kan vara ett begrepp. Intuitionen är såklart att i ett metaspråk talar man 
om (d.v.s refererar till) andra språkliga tecken – signifié i "bokstavlig" mening är i så fall inte 
dessa tecken utan föreställningar om dem (analogt med att det signifé Saussure vill antyda 
med sin klassiska bild av ett träd är föreställningen om ett träd.)
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denna denotation.  Låt oss illustrera med det klassiska exemplet från Barthes My27 -
tologier.  

Jag är hos frisören och man räcker mig ett nummer av Paris Match. 
På omslaget står en ung neger i fransk uniform och gör honnör med 
blicken höjd, antagligen fäst vid ett veck i trikoloren. Det är bildens 
mening. Men vare sig den är naiv eller inte förstår jag mycket väl vad 
den meddelar mig: att Frankrike är en stormakt, att alla dess söner, 
utan åtskillnad vad beträffar färgen troget tjänar dess flagga och att 
det inte finns något bättre svar för belackarna av den så kallade kolo-
nialismen än denne svarte pojkes ivriga önskan att tjäna sina så 
kallade förtryckare. Jag befinner mig alltså återigen inför ett förstorat 
semiologiskt system: det finns det betecknande, själv redan format av 
ett föregående system (en svart soldat som gör den franska mil-
itärhälsningen); det finns det betecknade (här består det av en med-
veten blandning av fransk nationalism och militarism); det finns ock-
så en närvaro av det betecknade tvärs igenom det betecknande. 

Enligt den enklaste tolkningen av detta utgörs det första semiologiska systemet 
helt enkelt av en grundkod för fotografier. Omslaget "läses" enligt denna kod som 
en bild av en viss person med afrikansk härkomst som gör honnör (man kan tänka 
sig att pojkens föräldrar, t.ex., skulle intressera sig för bilden enbart på denna 
"bokstavliga" nivå). Men det är inte denna innebörd som kommuniceras av bilden 
när den står på omslaget till Paris Match, vars läsekrets inte kan förväntas ha ett 
intresse för den avbildade som motiverar bildens publicering. Publiken förväntas i 
stället, mer eller mindre medvetet, "läsa" bilden med hjälp av en annan kod – som, 

  Filosofer behöver glömma John Stuart Mills nvändning av "denotation" och "konnotation" 27

för att markera en distinktion i den rad som också innehåller referens/mening, extension/
intension, Sinn/Bedeutung, m.m. Utan att vara identisk med det ansluter Barthes begrepp 
närmare till det stilistiska begreppet konnotation: där ett ords denotation är dess 
"huvudbetydelse" medan konnotationerna utgörs av dess "bibetydelser". Jfr Sonesson (1989) 
för en diskussion av relationerna mellan fyra olika konnotationsbegrepp. 

Ett alternativt, men mindre Bartheskt, sätt att se på fenomenet vore som en kedja av 
"denotationer". Det som är signifié i det första tecknet fungerar som signifiant i det andra och 
denoterar där det "nya" innehållet. Konnotation vore i så fall en "förfaders-relation" definierad 
i termer av denotation. Av åtminstone ett par olika skäl skulle Barthes förmodligen uppfatta 
versionen i texten som mera stringent. En fördel med Barthes synsätt är exempelvis att det 
automatiskt ger det konnoterade yttrandet "rätt" avsändare, nämligen densamma som yttrar det 
"första" tecknet. 

Flera av Barthes exempel passar också illa med "förfadersteorin". Varje matematisk formel 
kan t.ex. konnotera innehållet "exakthet", men denna konnotation är ju lika mycket knuten till 
uttryckssättet som till den "första" denotationen, alltså just till tecknet i Saussures bemärkelse. 
Barthes använder begreppet konnotationskod på ett synnerligen generöst sätt – så uppger han 
t.ex. att samtliga de fem koder som han i S/Z använder för att analysera en novell av Balzac är 
konnotationskoder.
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mycket riktigt, bara är tillgänglig för den som också har tillgång till den första ko-
den (det är detta som skiljer konnotation från andra former av mångtydighet). 

Lacans barriär 
Jacques Lacan är psykoanalytiker, och här är inte platsen att skildra så värst my-
cket av hans teoretiska insatser, men jag skall ägna några sidor åt vissa mera 
allmänna språkfilosofiska aspekter på hans arbete. 

Terminologiskt utgår Lacan i mycket av sin språkbeskrivning från Saussures 
teckenlära, vilket inte hindrar att många av hans substantiella slutsatser är diame-
tralt motsatta Saussures. Som vi såg insisterar Saussure på att tecknets båda sidor 
– beteckningen och det betecknade – är så intimt sammanbundna med varandra att 
de bara kan tänkas just som delar av den helhet som omfattar båda. Det är för att 
ge eftertryck åt denna tanke som han inte bara slår ett tunnband om tecknet utan 
också förser det med extra beslag i form av de båda pilarna på sidorna: 

!  

Lacan föredrar i stället att skriva Saussures "algoritm”  som  (utläses "Signifi28 -
anten över signifién", eller något i den stilen) – där det stora S är beteckningen 
medan det lilla s är det betecknade. Inte nog med att både ringen och beslagen är 
förvunna, Lacan refererar också till strecket mellan signifiant och signifié som 
"barriären som motstår signifikationen" ("la barre qui résiste a la signification"). 
Tvärtemot Saussures insisterande på omöjligheten att skilja beteckningen från det 
betecknade så är hela tendensen i Lacans framställning att betona svårigheten, för 
att inte säga omöjligheten, i att etablera någon reglerad och varaktig kontakt mel-
lan de de båda. 

Denna skillnad hänger samman med en annan fundamental divergens mellan 
Lacan och Saussure. Enligt Saussure är det langue som bör stå i centrum för 
lingvistens intresse. För Lacan är däremot parole det väsentliga, och speciellt in-
tresserar han sig för de "kreativa" sidorna hos språkanvändningen, de mekanismer 

TRÄD

S
s

 Ett fint ord som Lacan gillar – hos honom betyder det helt enkelt "formel".28
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genom vilka talet "lurar" språksystemet och tar på sig innebörder som inte förut-
setts i lexikon och grammatik. 

För att beskriva det fenomen som Lacan kallar "glidandet av det betecknade 
under beteckningen" faller han tillbaka på retorikens lära om troper och figurer, 
om hur ord och uttryck används i "överförd bemärkelse". Till detta återkommer vi 
i nästa avsnitt, men innan vi lämnar Saussure kan jag inte motstå frestelsen att 
göra ytterligare några Lacanska poänger med hjälp av en annan turnering av Saus-
sures "algoritm", som Lacan erbjuder som en bättre illustration av tecknets natur 
än Saussures bild med trädet. 

!  

Varför är nu den bilden så mycket bättre än Saussures? Klara besked på den punk-
ten skall man inte vänta sig av Lacan – som inte är intresserad av pedagogiska 
förklaringar – men det är inte svårt att spekulera fram några poänger med den. 

(1)  Den diakritiska principen. Minst viktigt är kanske att Lacans bild 
konkret illustrerar det språkliga tecknets särskiljande natur, att ett 
tecken bara får sitt innehåll genom kontrasten mot andra tecken i 
samma språksystem, det som man brukar kalla den "diakritiska 
principen”. 

(2)  Språket och Lagen. Viktigare är att den ger ett emblem för rela-
tionen mellan språket och "lagen". Att lära sig ett språk är också 
att skolas in i ett socialt normsystem, ett system som inte bara re-
glerar språkligt beteende, utan alla livets områden och alla slags 
mellanmänskliga relationer. Att lära sig skillnaden på "Damer" 
och "Herrar" är, ipso facto, att tillägna sig den "urinära segrega-
tionens lagar", och därmed att lära sig något viktigt om könsskill-
nader och sin egen könsroll. 

DAMER HERRAR
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Detta leder oss till Lacans version av Saussures tes om språkets sociala och 
överindividuella natur. För Saussure är det langue som är socialt, medan parole, är 
individens egendom – individen utnyttjar det sociala symbolsystemet för att säga 
vad han själv vill. Den även av Lacan ivrigt omfattade tesen om det socialas pri-
mat kan tyckas komma i viss konflikt med hans ovan antydda förkärlek för pa-
role. Så är det dock knappast; Lacans överindividuella språk är inte bara språksys-
temet, det verktyg individen måste tillägna sig för att kunna tala, utan den samlade 
diskursen, det redan sagda. 

Ett favoritexemepel är barnets "introduktion" i språket. Denna börjar inte med 
att barnet lär sig att tala, att behärska språket – utan genom att språket inkorpor-
erar barnet, genom "dopet", namngivandet. När barnet mycket senare lär sig att 
tala och förstå så finner det sin plats "i språket" redan färdig – det är namngivet, 
beskrivet och relaterat till alla väsentliga personer och företeelser i sin omgivning 
genom språkets (och lagens) förmedling.  29

(3) Språket i verkligheten. En annan poäng är att toalettdörrarna vän-
der upp och ner på slentrianbilden av språkets s.a.s. topografiska 
relation till den yttre verkligheten. Man talar ofta som om språket 
användes för att tala om världen från någon plats "utanför" den – 
t.ex. från "medvetandet" (som också brukar lokaliseras på ett 
visst, om också obestämt, avstånd från världen). För att kunna 
beteckna olika saker måste olika ord, tänker man sig, haka i verk-
liga skillnader som finns i världen "därute". Men skillnaden mel-
lan "Damer" och "Herrar" finns i världen bara genom beteck-
ningarnas försorg – beteckningarna måste sitta där, bokstavligen 
fastlimmade, på sina objekt för att dessa skall kunna skiljas åt. 

(4) Beteckningen är social, det betecknade är subjektivt. En fjärde 
poäng anknyter mera specifikt till den psykoanalytiska prob-
lematiken. Låt oss tänka oss in i barnets situation när det skall lära 
sig innebörden hos orden "Damer" och "Herrar". Det möter 
beteckningarna som något objektivt, yttre, och på samma gång 
socialt normerande – jfr punkt (3) och (2). Men att tillägna sig 
dessa socialt normerande objektiva beteckningar är att associera 

  Här är dock inte platsen att fördjupa sig i Lacans utvecklingspsykologiska modell – den 29

beskrivs för övrigt bättre utifrån Hegel än utifrån Saussure.
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dem med ett individuellt och subjektiv betecknat.  I det här fallet 30

innebär det bl.a. att subjektivt identifiera sig med "sin" könsroll, 
att acceptera det av omgivningen redan träffade valet mellan de 
två socialt givna möjligheterna. Detta har uppenbarligen nå-
gonting att göra med Saussures idé om språkets funktion att "ar-
tikulera" det amorfa, men Lacan ger den en karaktäristisk vänd-
ning. Han menar att den inifrån upplevda subjektiviteten och den 
socialt påtryckta språkstrukturen aldrig slutgiltigt kan anpassas till 
varandra – där kommer alltid att finnas ett glapp och ett skav, som 
bland annat ger psykoanalytikern något att göra.  

Det omedvetna är strukturerat som ett språk 

Ett av Lacans mest berömda dicta är att "det omedvetna är strukturerat som ett 
språk" ("l'inconscient est structuré comme un langage"). Detta yttrande ser ut som 
en förklarande analogi – språket, vars struktur förutsättes känd, skall sprida ljus 
över det omedvetna. Men vad skall vi lära oss av den? 

Det omedvetna liknar alltså språket, med avseende på sin struktur. Men vad har 
språket för struktur? På den punkten finns det föga konsensus mellan olika auk-
toriteter – innebörden i Lacans slogan blir exempelvis inte densamma om vi 
tänker på språkstruktur á la Noam Chomsky, som om vi gör det á la B.F. Skinner. 
(I själva verket ligger Lacans språksyn, som vi skall se, betydligt närmare Skin-
ners än Chomskys.) 

I en berömd uppsats har Roman Jakobson lanserat teorin att det finns två 
grundläggande språkfunktioner – den metaforiska och den metonymiska – som 
han använder för att beskriva och förklara en mängd olika språkliga fenomen.  31

Utgångspunkten för Jakobsons artikel är att det finns två, ganska klart åtskilda, 
huvudformer av afasi, som han menar kan korreleras med störningar i den 
metaforiska respektive metonymiska språkfunktionen. Men han använder också 
sitt begreppspar för att beskriva skillnaden mellan litterära stilar och genrer: "real-
ismen" bygger t.ex. huvudsakligen på den metonymiska språkfunktionen, medan 
"romantisk" litteratur skrivs i närheten av den metaforiska polen. I Jakobsons 

  Hos Lacan exemplifieras på ett särskilt smygande sätt glidningen mellan att uppfatta det 30

betecknade ortodoxt, á la Saussure, som det med beteckningen korrelerade begreppet 
(intensionen), och att uppfatta det som en referent, det man talar om. Det som gör det extra 
problematiskt att hålla tungan rätt i mun är att han ju i första hand är intresserad av det språk i 
vilket man talar om psykologiska fenomen, till vilka ju begreppen hör.

  "Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances", i Jakobson & Halle: 31

Fundamentals of Language, Janua Linguarum nr 1, Haag och Paris 1956.
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efterföljd uppfattar Lacan metafor och metonymi som nycklarna till förståelsen av 
språkets struktur och funktion. 

I Jakobsons uppsats blir begreppen metafor och metonymi inte speciellt 
välbestämda. De generaliseras till en grad som i viss mån tar udden av hans tes 
om deras betydelse – distinktionen mellan dem kommer i stort sett att sammanfal-
la med Saussures distinktion mellan den "associativa" (eller "paradigmatiska") 
och den "syntagmatiska" axeln i språket. 

Även Lacans förklaringar av begreppen ifråga lämnar en hel del i övrigt att ön-
ska. Man kan t.o.m. tvivla på att han är intresserad av att göra någon bestämd 
skillnad mellan metafor och metonymi. Han "definierar" exempelvis metaforen 
med den klassiska frasen "ett ord för ett annat" – en bestämning som stämmer lika 
bra för alla troper (inklusive metonymin), utan att skilja ut just metaforen. Det för 
honom väsentliga är snarare själva det "tropologiska" perspektivet: att uppfatta 
meningsförskjutningen, nyskapandet, snarare än regelbundenheten, som språkets 
väsen. 

Den klassiska retoriken, och Lacan är i detta avseende en trogen elev till Quin-
tilianus, uppfattade alla troper som substitutioner. I stället för att beteckna en sak 
med dess "vanliga", "normala" namn så väljer man, av olika anledningar, en an-
nan beteckning. Ett enkelt exempel, för vilken teorin verkar uppenbart riktig, är 
eufemismen. Den som säger "badrum" i stället för "toalett" vill helt enkelt undvika 
att använda ett visst ord och räknar med att åhöraren skall fatta vad han syftar på 
ändå. 

De viktigaste skillnaderna mellan olika troper rör den relation som tänks råda 
mellan den undanträngda och den närvarande termen (låt oss i fortsättningen, för 
att antyda vart vi är på väg, låta dem heta "latent" och "manifest" term). I 
metaforen tänks den relevanta relationen vara likhet, medan den i metonymin är 
närhet. Denna "närhet" kan i sin tur vara av olika slag. I Lacans favoritexempel – 
"30 segel" för "30 båtar" – rör det sig om relationen mellan del och helhet.  32

Med detta är vi redo för en första tolkning av påståendet att "det omedvetna är 
strukturerat som ett språk". Det betyder helt enkelt att det omedvetna domineras 
av de båda mekanismerna metafor och metonymi. 

Problemet med denna tolkning är att den gör Lacans slogan tämligen innehåll-
slös. Den blir helt enkelt ekvivalent med att för det omedvetnas räkning hävda en 
av de äldsta, och definitivt den enklaste, av alla psykologiska teorier: association-
spsykologin. Denna teori har sina rötter i den brittiska empirismen och har i vårt 
århundrade dominerat den av Lacan mycket föraktade behavioristiska psykologin. 

  De flesta klassiska handböcker skulle klassificera Lacans exempel som synekdoke, snarare 32

än metonymi, men Lacan envisas med att reducera alla troper till Jakobsons båda favoriter.
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Enligt associationspsykologin finns det endast ett slags band mellan olika 
psykiska innehåll – "association" – och associationer grundas, precis som Lacan 
och Jakobson menar, på likhet och närhet.  33

Associationspsykologin är naturligtvis inte innehållslös i sig själv – tvärtom är 
ju anspråket på att göra reda för all mental aktivitet med så enkla mekanismer 
oerhört starkt. Men det känns litet futtigt om en teori som vill grunda förståelsen 
av andra psykiska funktioner på en teori om språket bara visar sig vara förklädd 
associationspsykologi – tvärtom är det ju språket som brukar uppfattas som den 
stora stötestenen för den associationspsykologiska modellen. Däremot ansluter sig 
kanske en sådan bild av det omedvetna ganska nära till Freuds uppfattning: många 
av hans påståenden om det omedvetna – t.ex. att det saknar logik – kan uppfattas 
som att det omedvetna uttömmande kan förstås med hjälp av association-
sprinciper, medan det saknar de "högre" kognitiva mekanismer som man oftast 
vill koppla till språkförmågan. Men om Lacan bara vill säga detta så vore det 
mera träffande att säga att "språket är strukturerat som det omedvetna", snarare än 
tvärtom. 

Symptom och begär 

Ligger det då inget mer i åsikten att det omedvetna är strukturerat som ett språk? 
Jo, men då får vi släppa tanken att det vi söker är en likhet mellan språket och det 
omedvetna. Vad Lacan är ute efter är snarare ett samband mellan dem: det omed-
vetna struktureras av språket och språket struktureras av det omedvetna. 

En pusselbit till förståelsen av denna åsikt ges av Lacans insisterande på att 
den "likhet" och "närhet" som är relevant för förståelsen av metaforer och 
metonymier inte finns i tingen, utan i språket, närmare bestämt på signifiantplan-
et. Ett exempel på detta finner Lacan redan i sitt standardexempel om de "30 
seglen". Hur vet man att det rör sig om just 30 båtar – att dessa i verkligheten 
skulle ha precis var sitt segel är ju inte särskilt sannolikt. Förklaringen ligger, en-
ligt Lacan, i att det inte är de spända dukarnas närhet till de fuktiga skroven som 
förmedlar metonymin, det är ordet "segel" som är nära ordet "båt". Det naturliga 
sättet att tolka detta är i termer av ordens kontextuella association med varandra – 
deras vana att uppträda tillsammans i satser.  34

  Hume har, som bekant, en tredje associationsgrundande relation också: kausalitet. Men 33

redan hos Hume själv reduceras, kan man säga, denna relation till de båda andra.

  Jfr Jakobsons association av det metonymiska med den syntagmatiska axeln.34
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Låt oss skissa en lacanistisk teori om troper.  En metafor uppkommer genom 35

att vi substituerar ett ord för ett annat i "beteckningskedjan". Att det latenta ordet 
fortfarande går att uppfatta i sin frånvaro beror på dess metonymiska förbindelse 
med resten av kontexten. 

"Beteckningskedjan" är helt enkelt en sammanlänkning av ord, men den får sin 
innebörd genom att varje ord för med sig en associationsstruktur. Dessa associa-
tioner är, á la Saussure, av två olika typer (a) en samling andra kontexter i vilka 
samma ord kan användas, och (b) en uppsättning andra ord som kunde ha använts 
istället för det vi utgår ifrån. Det rör sig alltså om associationer utefter den syn-
tagmatiska och den paradigmatiska axeln, respektive. Vart och ett av de ord som 
dyker upp i dessa associationsfält för dessutom med sig egna associationsfält av 
samma typ. Bland de paradigmatiska associationerna spelar rent "fonetiska" asso-
ciationer mellan olika beteckningar en viktig roll. 

Den metaforiska effekten beskriver Lacan som en "gnista" mellan den latenta 
och den manifesta beteckningen. Man kan beskriva det så att metaforen fördub-
blar de relevanta associationsfälten på den punkt i beteckningskedjan där substitu-
tionen äger rum. Det metaforiska substitutet och den undanträngda termen som 
indikeras av kontexten för med sig var sitt associationsfält – och genom en 
process som Lacan inte beskriver närmare så samverkar de för att producera ett 
nytt, den metaforiska innebörden.  36

Som psykoanalytiker intresserar sig Lacan särskilt för det fall där den latenta 
beteckningen inte bara ersatts av en annan i beteckningskedjan, utan också har 
"förträngts" i psykoanalytisk mening, d.v.s. inte längre är tillgänglig för medve-
tandet. Att en metafor kan fungera trots en sådan förträngning kan förklaras 
genom att delar av dess relevanta associationsfält inte har förträngts utan bidrar 
till innebörden i det metaforiska uttrycket. Det verkar också rimligt att tänka sig 
att efterhand som medvetandet genomskådar dessa tricks så måste nya och alltmer 
komplexa metaforer till, som dessutom kan baseras på de gamla så att man skapar 

  Än en gång: Lacan är inte intresserad av skillnaden på metafor och metonymi. Som vi skall 35

se involverar alla troper både den metaforiska och den metonymiska funktionen. En brasklapp 
dessutom: när jag talar om "en lacanistisk" teori, snarare än, "Lacans teori", så beror det på att 
Lacan inte formulerar några teorier utan nöjer sig med att antyda sina uppfattningar i gåtfulla 
vändningar. Vad som följer, liksom mycket av det föregående, är alltså en ganska fri 
uppfinning som passar mycket av det han säger, snarare än något som "står i" Lacans text.

  Detta låter inte så olikt Max Blacks välkända interaktionsteori för metaforer. En väsentligt 36

skillnad mellan Black och Lacan är att den förre menar att interaktionen äger rum mellan två 
delar av det faktiska yttrandet ("the focus" och "the frame"), medan Lacan alltså på mera 
klassiskt manér laborerar med en närvarande och en frånvarande term.
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kedjor av sammanhängande metaforer.  Analytikerns uppgift, om jag förstår La37 -
can rätt, består till stor del i att följa sådana kedjor tillbaka till deras ursprung, till 
vad analysanden "egentligen" talar om utan att veta om det. 

När Lacan skall sammanfatta språkteorins betydelse för psykoanalysen så 
säger han att "symptomet är en metafor, och begäret är en metonymi". Låt oss il-
lustrera vad detta kan betyda med hjälp av ett exempel som Lacan hämtar från 
Freud. Denne berättar på ett ställe om kvinnan som, efter att ha försökt alla andra 
medicinska utvägar, kommer till honom för att få hjälp mot sina smärtor i ko-
rsryggen. För att göra en lång historia kort, så enar sig Freud och kvinnan till slut 
om förklaringen att hon "bär sitt kors", dvs sonar en skuld med hjälp av sin smär-
ta. Det intressanta för oss är att hon, om Freud har rätt, har ont just i korsryggen 
därför att den heter "korsrygg". Förbindelsen mellan symptomet och dess "orsak" 
är inte kausal, utan semiologisk och förmedlad av (i det här fallet) det tyska 
språket. Det är detta Lacan menar när han säger att "symptomet är en metafor" – 
ännu mera träffande vore väl att kalla det en rebus. 

Att "begäret är en metonymi" illustreras av ett annat drag i samma anekdot. 
Det som leder analytikern på spåret efter den metaforiska innebörden är att smär-
tan är "felplacerad" – det finns "egentligen" ingen orsak till att hon skulle ha ont i 
korsryggen. Men smärtan är en representant för den emotionella laddning som 
ursprungligen förbands med den nu endast metaforiskt uppfattade skulden. Den 
emotionella laddningen, "begäret", förskjutes utefter den metaforiska kedjan – det 
är denna förskjutning, tror jag, som Lacan syftar på när han säger att begäret är en 
metonymi. Båda sidorna av slagordet kan sammanfattas så här: det manifesta ob-
jektet för analysandens begär är en symbol för det latenta objektet, och förmedlin-
gen mellan de två går via tropologiska mekanismer som delvis verkar på det rena 
rebusplanet. 

Derridas différance 

Kommer det kanske någon gång att stå något om här. 

  Det handlar alltså om en omedveten effekt som är en slags invers till vad man medvetet 37

eftersträvar med en eufemism. Eufemismen försöker förmedla en viss betydelse men undviker 
det associationsfält som är förknippat med standardtermen för denna innebörd. Den lacanska 
metaforen förtränger däremot den centrala betydelsen men bevarar associationsfältet.



Narratologi 

Vad är en berättelse? 
Låt oss provisoriskt utgå ifrån att en berättelse är en sorts språklig framställning, 
och fråga oss vad som skiljer berättelser från andra språkliga framställningar. Vi 
tar några förslag på villkor som man kan tänka sig att en berättelse borde uppfylla. 
Här är det första: 

(1) En berättelse skildrar ett tidsförlopp.  1

Detta verkar vara ett minimivillkor, som kan kompletteras på olika sätt. Man kan 
lägga märke till att det avgränsar berättelsen med hjälp av dess objekt, vad den 
handlar om, snarare än genom att tala om berättelsen själv – "hur" den handlar om 
vad den handlar om. Det är bekvämt att ha några termer till hands för att markera 
sådana skillnader, och jag kommer i fortsättningen att skilja på "historien", "berät-
telsen" och "berättandet”.  Historien är, med detta språkbruk, de händelser etc. 2

som berättelsen, den språkliga framställningen, skildrar, medan berättandet är den 
"talakt" i vilken berättelsen produceras. Dessa termer är enklast applicerbara på 
icke fiktiva berättelser. När det gäller Thucydides Kriget mellan Sparta och Aten 
är det någotsånär enkelt att skilja på (1) det verkliga händelseförlopp som vi kallar 
det Peloponnesiska kriget, och (2) Thucydides berättande om detta händelseför-
lopp, och (3) den berättelse som blir resultatet av detta berättande. Riktigt lika 
enkelt blir det naturligtvis inte med en alltigenom fiktiv berättelse, som när 
Odysseus berättar för fajakerna om sitt besök hos cykloperna: här verkar vi ju ha 
en verklig berättelse men inte något faktiskt händelseförlopp som återges, och vad 
berättandet angår så har vi att ta hänsyn till den ytterligare skillnaden mellan den 
påhittade Odysseus påhittade berättande, och den (i bästa fall) verklige Homeros 
verkliga berättande om dessa påhitt. De speciella komplikationer som har att göra 
med fiktionsberättelser lämnar vi dock för tillfället åt sidan – att även de i någon 

 Eller den skildrar åtminstone någonting "som" ett tidsförlopp – där citationstecknen lämnar 1

plats för narrativiseringar av abstrakta och otidsliga sammanhang.

 Liknande skillnader görs av praktisk taget alla som försöker sig på att behandla området. Vår 2

tristinktion anknyter närmast till Gérard Genette – jfr t.ex. introduktionen till (1983).
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form lämnar plats för skillnaden mellan historia, berättelse och berättande är väl 
ganska klart.  3

Låt oss med detta sagt återgå till försöket att definiera berättelsen genom att 
specificera vad den handlar om, hur en historia är beskaffad. Att bara säga att en 
historia utspelar sig i tiden förefaller de flesta i magraste laget. Här är ett litet 
tjockare villkor: 

(2) En berättelse skildrar ett handlingsförlopp, med mänskliga (eller 
antropomorfa) agenter, som strävar efter mål, övervinner hinder, etc. 

Denna bestämning är nära relaterad till ett annat sätt att specificera (1). Somliga 
författare, och kanske allra mest Paul Ricoeur, har gjort gällande att berättelser 
utmärks av att de inte skildrar tidsförlopp rätt och slätt, utan förlopp som utspelar 
sig i "narrativ tid". Narrativ tid är inte bara en ordning av händelser, med bestäm-
da durationer, i tidsföljd, utan händelserna i den narrativa tiden binds ihop av rela-
tioner som är knutna till mänskliga handlingar: i nuet fullföljer man avsikter och 
beslut som har sina rötter i det förflutna, samtidigt som man har mer eller mindre 
bestämda avsikter, förväntningar, förhoppningar, etc. på framtiden.  Låt oss sätta 4

även denna bestämning på en särskild rad, och diskutera den litet till. 

(3) En berättelse skildrar ett förlopp i narrativ tid. 

Den narrativa tiden väver samman händelser i ett nät av förväntningar som väcks 
för att sedermera infrias eller gäckas. Här får man dock skilja på två olika 
tidsstrukturer – en på historiens plan, och en på berättelsens – som ger upphov till 
två olika tolkningar av (3). På historiens plan handlar det om minnen, beslut och 
förväntningar hos agenterna, som flätar samman deras handlingar. På berättelsens 
plan handlar det om hur händelser berättas i ljuset av sina orsaker och kon-
sekvenser. I "vanlig" historieskrivning är denna distinktion mycket tydlig – mellan 
att å ena sidan beskriva agentens handlingar ur vederbörandes eget perspektiv 
med deras "subjektiva" bakgrund och avsikter, och att å andra sidan "efterklokt" 
beskriva samma handlingar i ljuset av vad historikern (och läsaren) vet om vad 

 Det finns också andra komplikationer. Tänk t.ex. på filmatiseringen av en roman. Romanen 3

och filmen berättar samma historia, men i vår terminologi är filmen en annan berättelse än 
romanen. Ja, tar man terminologin efter bokstaven är filmen ingen berättelse alls, eftersom den 
inte är någon språklig framställning, men låt oss tänka oss en lämplig generalisering av 
begreppet berättelse. Intuitivt känns det rimligt att filmen och romanen kan ha en gemensam 
berättelsestruktur – berätta historien "på samma sätt" trots skillnaden i uttrycksmedium – och 
det känns inte onaturligt att anta ytterligare en nivå "mellan" historien och berättelsen.

 Personligen skulle jag föredra att tala om ett särskilt sorts tidsmedvetande, snarare än om en 4

särskild sorts tid – men jag orkar inte kämpa emot den dominerande trenden.
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som kom ut av dem.  Tar man fasta på "historietid" så blir (3) närmast en alterna5 -
tiv formulering av (2). Men om man tolkar "narrativ tid" i (3) som "berättelsetid" 
så säger (3) inte mycket mer än (1) – i denna mening, men inte i den andra, kan 
det mycket väl finnas en berättelse om solsystemets uppkomst. 

Med denna diskussion av narrativ tid har vi också närmat oss ett fjärde villkor 
som man ofta tänker sig att en berättelse skall uppfylla. 

(4) En berättelse skildrar ett enhetligt förlopp. 

Denna enhetlighet kan i sin tur bestämmas på olika sätt. Villkor (2) implicerar ett 
krav på sammanhang i berättelsen, åtminstone på mikroplanet – vad som händer 
på ett ställe i historien relateras till vad som händer på andra ställen. Men kravet 
på enhetlighet tolkas i allmänhet mycket starkare.  Ett sätt att beskriva denna en6 -
het är att kräva att berättelsen skall ha en början och och ett slut, inte bara i den 
meningen att den startar någonstans och avbryts någonstans, utan så att slutet i 
någon naturlig mening är målet för berättelsen och att hela berättelsen "pekar" 
mot detta mål. Detta har uppenbarligen något att göra med begreppet "berät-
telsetid" – även om berättelsen inte beskriver varje, eller ens någon, händelse eller 
episod i termer av dess effekter, så döljer sig dessa effekter ändå i själva urvalet av 
berättade episoder. Det subjektiva "målet" med en handling utgör anledningen att 
utföra den, men berättelsens "mål" utgör anledningen att berätta den.   7

Ett sätt att fånga kravet på enhetlighet hos en berättelse, som bl.a. Barthes och 
Genette har intresserat sig för, är med hjälp av föreställningen att en berättelse kan 
expanderas och kontraheras. En lång historia kan göras kort, utan att bli en annan 
historia, liksom en kort historia kan förlängas med detaljer och utsmyckningar 
utan att förlora sin identitet. Genette erbjuder t.ex. den enda satsen "Marcel blir 
författare" som sammanfattning av Prousts På spaning efter den tid som flytt ! 

 I den fenomenologiska traditionen, till vilken Ricoeur i det här sammanhanget får räknas, har 5

man ibland velat se en nära förbindelse mellan "berättelsetid" och "historietid" – t.ex. så att 
agentens egen historiska tid konstitueras av att han fortlöpande väver in sina handlingar i en 
berättelse om sitt eget liv.

 Man kan dra sig till minnes det klassicistiska, på Aristoteles baserade, kravet att ett drama 6

skall präglas av tidens, rummets och handlingens enhet: det skall skildra ett sammanhängande 
händelseförlopp som utspelas under ett dygn på en plats.

 Inom historiefilosofin har det under de senaste decennierna förts en livlig diskussion om de 7

kognitiva konsekvenserna av att historia skildras i narrativ form. Somliga tänkare har menat 
att den narrativa formen i sig själv implicerar ett fiktivt moment, som underminerar 
historievetenskapens anspråk på att producera objektiv kunskap. En av de "fiktioner" man 
oftast har framhållit i sammanhanget är det narrativa kravet på enhetlighet, och på att 
berättelsen skall ha en början och ett slut. Jfr exempelvis Mink (1978) eller White (1980).
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Rent seriella framställningar, som annaler och krönikor, kan inte sammanfattas i 
denna mening – de kan bara förkortas genom att man utesluter vissa delar.   8

En mera utförlig diskussion av enhetligheten hos en berättelse hör dock inte 
hemma på detta förberedande stadium – att närmare specificera denna enhetlighet 
(hos berättelser i allmänhet, och för olika narrativa genrer) utgör ju istället en av 
den narratologiska forskningen uppgifter, och vi skall i det följande se exempel på 
föreslagna lösningar till detta problem. 

Vad är en berättelse inte? 
Helt färdiga med den förberedande begreppsanalysen är vi dock inte. Ett annat, 
och just av strukturalister mycket uppskattat, sätt att beskriva innehållet i ett be-
grepp, är att tala om vilka andra begrepp det kontrasteras emot – alltså att säga 
vad en berättelse inte är. Anlägger man den synvinkeln så ser man att ord som 
"berättelse" och "narrativ" i olika sammanhang används för att gör ganska olika 
kontraster. Möjligen kan man sortera de flesta av dem i två grupper. 

Å ena sidan har vi kontraster mellan olika framställningssätt. Berättelse kon-
trasteras t.ex. ibland mot beskrivning. En roman kan, t.ex. innehålla både berät-
tande partier (sådana som "för handlingen framåt") och beskrivande avsnitt 
(miljöskildringar, o.s..v.). En annan relevant kontrast är den som Aristoteles gör 
mellan dramatisk och narrativ framställning. Den för dramat typiska formen är att 
framställa ett händelseförlopp "in persona", att härma det (mimesis), medan det 
för eposet är typiskt att återberätta det (diegesis). Denna distinktion sammanfaller 
dock inte med gränsen mellan de båda genrerna: dramat kan innehålla narrativa 
moment, och eposet kan i form av dialog i direkt anföring innehålla moment av 
mimesis. 

Den andra gruppen av kontrastbegrepp utgörs just av genrekontrasterna. Vilka 
genrer som räknas som narrativa skiftar dock med kontexten. Ibland är den rele-
vanta kontrasten mot genrer som inte alls berättar historier – t.ex. demonstrativa 
eller argumenterande framställningar av den art som står i centrum för den klas-
siska retoriken. I ett sådant sammanhang är dramat och filmen narrativa genrer. 
Ibland är det framställningssättet som ger upphov till den viktigaste distinktionen: 
då är romanen och novellen narrativa framställningar, medan dramat och lyriken 
(åtminstone i dess moderna former) inte är det.  Dessa variationer förklaras delvis 9

av distinktionen mellan historien och berättelsen. På historiens nivå finns ingen 

 Jfr avsnittet "Den funktionella syntaxen" i kapitlet om Barthes, nedan.8

 När det gäller historieskrivning kontrasterar man ofta den narrativa historieskrivningen mot 9

annaler och krönikor – här är det kravet på enhetlighet som är det avgörande.
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principiell skillnad mellan romanen, pjäsen och filmen – distinktionen mellan de 
olika "medierna" måste göras på berättelsens nivå. 

Vad är narratologi? 
Med sin bredaste innebörd skulle termen Narratologi kunna beteckna studiet av 
hela det antydda fältet: av historier, berättelser och berättande. Hit skulle man t.ex. 
räkna det mesta som skrivits i litteraturteori om narrativa genrer.  10

Vill man klassificera narratologiska studier närmare kan man börja med 
tristinktionen mellan historien, berättelsen och berättandet. Det är frestande att dra 
en parallell med den allmänna språkteorin. 

Teorin om berättandet skulle då vara narratologins motsvarighet till prag-
matiken: den skulle syssla med relationen mellan berättaren, berättelsen och pub-
liken. Här skulle man dryfta temata som berättarperspektiv, d.v.s. relationen mel-
lan berättaren och de personer som förekommer i historien; man skulle tala om 
relationen mellan författaren, berättaren och kanske den "implicite författaren", å 
ena sidan, och motsvarande storheter på mottagarsidan, å den andra, etc. 

Teorin om berättelsen skulle vara narratologins syntax och semantik. Den 
skulle räkna upp berättelsens element, beskriva hur de kan kombineras och vilken 
relation berättelsen har till den berättade historien. Fullföljer man analogin skulle 
teorin om historien syssla med referenten, det som "i världen" svarar mot berät-
telsen, och man kan undra vad den överhuvudtaget har i en textteori att göra. 
Ungefär så resonerar Gérard Genette, vars egna undersökningar har sin tyn-
gdpunkt i berättelsen, och han tar mycket riktigt resonemanget till intäkt för att 
utesluta de undersökningar som har sin tyngdpunkt i historien ur narratologin: till 
dessa räknar han t.ex. de arbeten som åstadkommits av Propp, Bremond och av 
Greimas och hans skola. 

Enligt min mening är detta dock inte ett riktigt rimligt sätt att se på saken. Om 
Greimas och Bremond sysslar med "historien" så kan man knappast identifiera 
denna med ett verkligt förlopp – inte ens i de fall då berättelsen svarar mot något 
som faktiskt har hänt. För att göra detta tydligt behöver vi redan känna till något 
om innehållet i de modeller de utvecklar, men, grovt talat, kan man väl ge 
Greimas rätt när han säger att han beskriver hur den mänskliga fantasin organiser-
ar sin bild av verkligheten, snarare än verkligheten själv. 

Det mesta av det följande rör sig i själva verket på denna nivå "mellan" berät-
telsen och verkligheten, som är relativt oberoende av berättelsens språkliga mani-
festation, och tämligen neutral i förhållande till den skrivna, den filmade och t.o.m 
den mimade versionen av samma berättelse. Några riktigt goda skäl för att 

 Staffan Björks moderna klassiker Romanens formvärld skulle t.ex. höra hit.10
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fokusera just på den litteratur som behandlar denna nivå kan jag inte ge, annat än 
brist på tid och utrymme att göra en mera fullständig genomgång av det narratolo-
giska fältet. Möjligen är det ett relevant ursäkt att det mesta av den litteratur som 
vi kommer att täcka är ganska svårgenomskådad i original – de flesta läsare kän-
ner sig förmodligen på säkrare mark när de försöker läsa vad Genette själv har 
skrivit, än när de ger sig i kast med Lévi-Strauss eller Greimas. 

Propp om undersagans morfologi 
Den verkliga klassikern vad det gäller analysen av narrativa strukturer är alltså 
Vladimir Propps Undersagans morfologi från 1927. Ordet "morfologi" skall upp-
fattas som inom biologin: det morfologiska studiet av en företeelse försöker fast-
ställa av vilka delar den består och hur de är sammanfogade med varandra. Propp 
vill bestämma hur en rysk saga, av varianten "undersaga", är konstruerad.  11

Det första problemet är att urskilja en lämplig uppsättning element av vilka 
sagan kan sägas vara uppbyggd. Sin åsikt i den frågan introducerar Propp med 
följande exempel: 

Låt oss jämföra följande händelser:  
 
1. En tsar ger en örn till en hjälte. Örnen för bort hjälten till ett annat 
kungarike.  
 2. En gammal man ger Sucenko en häst. Hästen för bort Sucenko till 
ett annat kungarike.  
3. En trollkarl ger Ivan en liten båt. Båten för bort Ivan till ett annat 
kungarike 
4. En prinsessa ger Ivan en ring. Unga män som framträder ur ringen 
för bort Ivan till ett annat kungarike.  
 
Det finns både konstanter och variabler i de föregående exemplen. 
Namnen på personerna skiftar (liksom deras attribut), men varken 
deras handlingar eller deras funktioner förändras. Av detta kan vi dra 
slutsatsen att sagan ofta tillskriver identiska handlingar till olika per-

 Vad är en undersaga? – kan man naturligtvis fråga sig. I själva verket framställer Propp 11

problemet att åstadkomma en vettig klassifikation av olika typer av sagor som själva 
upprinnelsen till sina undersökningar. Vi skall inte fördjupa oss i de problemen här, utan 
förlitar oss på att varje läsare kommer att få en ganska klar bild av vad det handlar om från 
själva analysen.
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soner. Detta möjliggör ett studium av sagan i enlighet med funktion-
erna hos dess personer.  12

Det visar sig att den gemensamma strukturen hos sagorna kan beskrivas i termer 
av en sekvens av handlingsfunktioner  och en uppsättning agentroller. Propp 13

urskiljer 7 olika roller och 31 olika handlingsfunktioner. Talet om en sekvens av 
handlingsfunktioner skall uppfattas bokstavligt. Enligt Propp finns det en enda 
möjlig linjär ordning av handlingsfunktionerna – man kan utesluta vissa funktion-
er men man kan inte kasta om ordningen. Detta betraktar han som ett av sina vik-
tigaste och mest förvånansvärda resultat. 

Sagan 

Riktig konkretion får inte Propps teori om man inte räknar upp de olika handlings-
funktionerna. Själv gör han detta på så sätt att varje funktion får a) en beskrivande 
rubrik, b) en benämning, c) en symbol som möjliggör en effektiv beskrivning av 
strukturen hos olika sagor, och d) en uppsättning varianter av funktionen, som 
också tjänar som exempel. 

Utrymmet medger inte att vi räknar upp samtliga handlingsfunktioner i denna 
form utan vi får i stort sett nöja oss med att presentera en "generisk" variant av 
själva sagan. Propps rubriker för handlingsfunktionerna är skrivna med fetstil – de 
är ibland lätt omformulerade för att passa i kontexten. 

Sagan börjar med en initialsituation, vi befinner oss i en familjekrets – antin-
gen offrets eller hjältens. Vi börjar med Propps fullständiga version av den första 
handlingsfunktionen: 

I. EN FAMILJEMEDLEM AVLÄGSNAR SIG HEMIFRÅN. (Defin-
ition: avlägsnande. Symbol: beta.) 

1. Den person som avlägsnar sig kan tillhöra den äldre genera-
tionen (beta1). Föräldrar ger sig av till arbetet. "Prinsen måste fara på 
en lång resa, och lämna sin hustru i främlingars vård". "En gång, for 
han (en köpman) iväg till främmande land". Vanliga former av 
avlägsnande: bege sig till arbetet, till skogen, för att handla, ut i krig, 
"i affärer". 

 Propp (1927), sid. 20.12

 Jag använder den otympliga termen "handlingsfunktion" i stället för "handling" därför att de 13

visar sig att man ibland måste skilja vad som är intuitivt är samma typ av handling från 
varandra p g a deras olika funktion i sagan.
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2. En intensifierad form av avlägsnande representeras av föräl-
drars död (beta2). 

3. Ibland är det medlemmar av den yngre generationen som 
avlägsnar sig (beta3). De beger sig på visit, ut och fiskar, på prome-
nad, ut och plockar bär. 

I samband med avlägsnandet riktas ett förbud till hjälten ("Du får inte titta i det 
här skåpet!", "Ta hand om din lillebror och gå inte utanför trädgården"). Förbudet 
bryts naturligtvis (överträdelse). Nu inträder en "skurk" (villain) i handlingen, 
vars roll är att störa friden och åstadkomma olycka eller skada. Skurken kan vara 
en drake, en häxa, banditer, en styvmor och så vidare. Skurken börjar med att 
rekognosera i syfte att få reda på lokaliseringen av ett dyrbart objekt, eller av ett 
barn som skall rövas bort. Informationen överlämnas också. Därefter försöker 
skurken lura sitt offer för att få det i sitt våld. Detta involverar normalt någon 
form av förklädnad eller förställning, samt antingen övertalning eller användandet 
av magiska hjälpmedel. Offret fogar sig i bedrägeriet. 

Denna sekvens på 7 funktioner är en sorts förberedelse till den egentliga sagan. 
Somliga sagor saknar den helt och hållet, och börjar i stället med den åttonde 
funktionen som inleder det parti som Propp kallar komplikationen. 

Komplikationen inleds med att skurken åstadkommer skada eller olycka för en 
familjemedlem. Denna skada kan ta sig mycket varierande form. Propp räknar 
upp 18 varianter av denna funktion, däribland: skurken för bort en person (t.ex. 
en prinsessa, en bondes dotter, en pojke, den yngre broderns brud); skurken läg-
ger beslag på ett magiskt föremål; skurken förstör skörden; skurken hotar 
med påtvingat giftermål eller med att äta upp någon (här har skurken form av 
en drake). Som resultat av den grundläggande skurkaktigheten uppstår en brist 
eller önskan hos någon medlem av en familj, denna brist förmedlas till hjälten, 
som nu inträder i handlingen. Hjälten kan vara av två olika huvudtyper och 
förmedlingsincidenten tar sig olika form i de båda fallen. Ibland är hjälten identisk 
med offret (en flicka eller pojke som gripits eller drivits iväg), och ibland är hjäl-
ten en person som söker efter offret (som då är en ung flicka som försvunnit från 
sin fader). Sagan kräver "till varje pris" att hjälten lämnar sitt hem, och för de fall 
då detta inte redan uppnåtts genom själva skurkstrecket så utnyttjas förmedlings-
funktionen till detta. Här förekommer också vanligtvis en "avsändare" (antingen 
offrets eller hjältens far eller mor) – om offret är en prinsessa så kan avsändandet 
föregås av ett upprop efter hjälp från kungen. sökarhjälten accepterar sitt uppdrag, 
och hjälten lämnar hemmet. Med detta är komplikationen avslutad. 
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I nästa fas inträder en ny person på scenen: givaren, vars uppgift är att förse 
hjälten med något magiskt föremål som behövs för att undanröja den uppkomna 
olyckan. Hjälten stöter i allmänhet på givaren helt oförhappandes, varpå hjälten 
testas, utfrågas eller attackeras som förberedelse för mottagandet av det magiska 
föremålet eller hjälparen. Här kan förekomma olika uppgifter som hjälten ombeds 
utföra, gåtor som han skall lösa, eller andra önskemål som riktas till honom. Hjäl-
ten reagerar på givarens handlingar, varpå han erhåller det magiska föremålet. 
Det magiska föremålet (eller "agenten") kan vara av olika slag: det kan vara ett 
djur; ett föremål ur vilket en magisk hjälpare kan emanera (en flintsten som in-
nehåller en häst, en ring som innehåller unga män); ett föremål (t.ex. ett svärd) 
med magiska egenskaper; eller någon magisk förmåga eller kvalitet (t.ex. förmå-
gan att förvandlas till ett djur). Också själva överförandet av den magiska hjäl-
paren kan ta sig olika former: gåva, köp, byte, stöld, utpekande, plötsligt up-
pdykande o.s.v. 

Därefter förs hjälten till den plats där det sökta objektet finns, vilket nor-
malt är "ett annat kungarike". Det andra kungariket ligger antingen mycket långt 
borta, eller mycket högt upp, eller mycket lång ner. Den magiska hjälparen spelar 
ofta stor roll för själva transporten av hjälten. Sedan strider hjälten med skurken 
– striden kan ta formen av ett våldsamt intermezzo, men kan också bestå i någon 
annan form av tävlan, eller t.o.m. kortspel. Under striden får hjälten ett märke 
antingen i form av ett sår eller annat kroppsligt märke, eller i form av ett föremål 
som han erhåller (en ring, eller ett tygstycke med vilket ett sår förbinds). skurken 
besegras, varpå den ursprungliga bristen eller olyckan omintetgörs. 

I många varianter av sagan återstår nu bara tre funktioner: hjälten återvänder 
hem, och hjälten förföljs, samt hjälten räddas undan förföljelse. En annan möj-
lighet, som Propp anser vara grundläggande, är dock att sagan innehåller ytterli-
gare en sekvens ("move") som delvis upprepar samma funktioner på nytt. Den nya 
sekvensen inleds med ett nytt skurkstreck som drabbar hjälten, där det funna ob-
jektet berövas honom, där han bortförs, dödas, etc. Till denna andra sekvens hör 
några speciella skurkar, nämligen hjältens äldre bröder. Efter det nya skurkstreck-
et upprepas de funktioner som har att göra med hjältens sökande: han erhåller en 
ny magisk hjälpare och han förs på nytt till det eftersökta objektets ort (vilket nu 
betyder till sitt eget eller det första offrets hem). En uppsättning nya funktioner tar 
sin början med att hjälten oigenkänd återvänder hem. Han konfronteras då med att 
en falsk hjälte presenterar ogrundade anspråk på att själv ha utfört den riktige hjäl-
tens dåd. Sagan fortsätter med att en svår uppgift föreslås hjälten – det kan röra 
sig om fysiska bedrifter som kräver övernaturlig styrka, uthållighet eller skick-
lighet, men också om gåtor som skall gissas eller liknande. uppgiften löses och 
hjälten blir igenkänd – igenkänningen sker tack vare det märke eller tecken som 
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hjälten erhöll i samband med att han besegrade den första skurken. Därefter följer 
avslöjandet av den falske hjälten, vilket kan ske antingen genom att denne inte 
kan lösa en "svår uppgift" eller genom någons berättelse ("prinsessan berättade 
allting som det var") – det kan t.o.m hända att hela historien återberättas varvid 
den nye skurken avslöjar sig genom minspel eller på annat sätt. Därefter ges hjäl-
ten ett nytt utseende – han får nya kläder, blir stiligare genom magiska 
hjälpmedel, eller bygger sig ett underbart palats. Så straffas skurken och sagan 
avslutas med att hjälten gifter sig och uppstiger på tronen. 

Rollerna och deras innehavare: Greimas aktantmodell 

De grundläggande handlingsfunktionerna hör samman med en bestämd uppsät-
tning agentroller, som definieras i relation till handlingsfunktionerna. Dessa roller 
kan sedan fyllas av olika innehavare i olika sagor. Propp urskiljer 7 olika agen-
troller, kopplade till varsin handlingssfär. Listan ser ut sår här:   14

1. Skurkens handlingssfär. Består av: (A) att skada en medlem av ini-
tialfamiljen, (B) en strid eller annan form av kamp med hjälten, 
(H) förföljelse. 

2. Givarens handlingssfär: (D) förberedelse för överförandet av det 
magiska föremålet, (F) att förse hjälten med det magiska 
föremålet. 

3. Hjälparens handlingssfär: (G) rumslig förflyttning av hjälten, (K) 
utplåning av den urspungliga bristen eller olyckan, (Rs) Räddning 
undan förföljelse, (N) lösningen av en "svår uppgift", (T) förvan-
dling av hjälten. 

4. Prinsessans (en eftersökt person) och hennes faders handlingssfär: 
(M) uppställandet av svåra uppgifter, (J) märkning (av hjälten), 
(Ex) avslöjande (av den falske hjälten), (Q) igenkänning (av den 
sanne hjälten), (U) bestraffning (av den andre skurken), (W) 
Giftermål. 

5. Bortsändarens handlingssfär: (B) bortsändande 

 Beteckningarna inom parentes är handlingsfunktionernas symboler, ur den engelska 14

upplagan.
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6. Hjältens handlingssfär: (C) (bortfärd för) sökande, (E) reaktion på 
givarens krav, (W) giftermål. (Det finns två slags hjältar: sökar-
hjälte och offer-hjälte, endast den förra utför naturligtvis (C)). 

7. Den falske hjältens handlingssfär: består av samma (C) och (E) 
som under hjälten, dessutom tillkommer (L) framförande av 
oberättigade anspråk. 

Propp erhåller sina agentroller genom en fortsättning av den abstraktionsprocess 
som lett honom till handlingsfunktionerna. För honom hör de samman med den 
genre han studerar, undersagan. Han gör inte anspråk på att rollerna kan gener-
aliseras till andra genrer – eftersom hans grundläggande projekt är att definiera 
undersagan "hoppas" han rent av att de skall vara specifika för denna sagotyp. 

Icke desto mindre har Propps agentroller bildat utgångspunkt för strävanden att 
hitta en mera generell rollstruktur för alla, eller de flesta, typer av berättelse. Mest 
välkänd är Greimas aktantmodell.  Propps agentroller motsvaras här av sex sty15 -
cken parvis ordnade aktanter, som, liksom hos Propp, noga måste skiljas från ak-
törerna, de personer (eller personifikationer) som konkret personifierar aktanterna 
i berättelsen. 

Det grundläggande aktantparet är Subjekt och Objekt. I Propps schema 
motsvaras de av sökarhjälten, respektive prinsessan. De binds samman av en 
begärsrelation – objektet är föremål för subjektets begär eller strävan. Det andra 
paret står i en kommunikativ relation till varandra, som Avsändare (déstinateur) 
och Mottagare (déstinataire). I själva verket ingår de i en treledad struktur, där 
Objektet dubblerar som det kommunicerade föremålet. Hela den resulterande 
strukturen, med alla de fyra hittills införda aktanterna ritar Greimas så här: 

!  

Avsändaren motsvaras hos Propp av fadern eller kungen, medan hjälten karak-
täriseras av att han är både Subjekt och Mottagare. För ett exempel där de fyra 
aktanterna är fördelade på fyra olika aktörer hänvisar Greimas till berättelsen om 
Graalsökarna. Där är den heliga Graal själv Objekt, medan hjältarna, Graalriddar-
na, är Subjekt. Avsändare är Gud, medan Mottagaren är mänskligheten – Subjek-
tet begär alltså inte Objektet åt sig själv. 

 Greimas (1966) sid. 172-91.15
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De båda återstående aktanterna betraktas av Greimas som något mindre vikti-
ga, deras uppgift är att bistå eller motarbeta subjektet i dess ansträngningar, och 
kallas Hjälpare (Adjuvant) respektive Opponent (Opposant). Opponenten 
motsvarar naturligtvis Skurken hos Propp, medan Greimas Hjälpare förenar 
Propps agentroll med samma namn med dennes Givare. Diagrammet över den 
fullständiga aktantmodellen blir alltså: 

!  

Ett par av Greimas mera oväntade tillämpningar av modellen förtjänar att återges. 
En kunskapsteoretiskt inriktad filosof från den klassiska epoken, som Descartes, 
kan exempelvis ha sett sin uppgift i enlighet med följande schema: 

Subjekt: Filosofen 

Objekt: Världen 

Avsändare: Gud 

Mottagare: Mänskligheten 

Opponent: Materien 

Hjälpare: Anden 

På motsvarande sätt kan enligt Greimas den marxistiska ideologin, på den militan-
ta aktivistens nivå, beskrivas genom följande distribution av aktörer över aktan-
terna: 

Subjekt: Människan 

Objekt: Det klasslösa samhället 

Avsändare: Historien 

Mottagare: Mänskligheten 

Opponent: Borgarklassen 

Hjälpare: Arbetarklassen 
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Andra inslag i sagan 

Sagans innehåll är inte uttömt med de 31 handlingsfunktionerna, utan Propp räk-
nar med ytterligare några typer av element som är mindre "pålitliga" med 
avseende på sin närvaro och sin placering i berättelsen. Dit hör förbindelser. När 
nästa steg i berättelsen skall tas av en ny person måste denne få reda på vad som 
har hänt. Den nödvändiga informationsöverföring kallar Propp en "förbindande 
incident" – det kan handla om så enkla saker som att någon som blivit bestulen på 
ett undangömt föremål måste få veta detta för att kunna ta upp förföljelse. 

Ett annat varierande inslag utgörs av de motiveringar som ges för personernas 
handlingar. Alla handlingar motiveras inte – drakens vilja att bortföra prinsessan 
kräver inget särskilt motiv – men andra kan få en mer eller mindre utarbetad förk-
laring. Så kan exempelvis bortsändandet av hjälten motiveras av en styvmors il-
lvilja, gräl om ett arv mellan bröder, avundsjuka, misstankar om otrohet; men ock-
så av egenskaper hos hjälten själv, t.ex. att han är dum eller bråkig (rycker av ar-
mar och ben på förbipasserande!). 

En tredje extra typ av element hör samman med det fenomen som på engelska 
kallas "trebling": många element i sagan kan tredubblas (istället för en gåta får 
hjälten gissa tre, istället för att möta en häxa möter han tre efter varandra). Här 
uppkommer behov av extra material som binder samman de olika instanserna i 
triaden med varandra. 

Ett ytterligare viktigt område är det som Propp kallar personernas attribut: de-
ras namn, utseende, boplats, o.s.v. Ur handlingsfunktionernas synvinkel är at-
tributen i viss mening oväsentliga: vem som spelar en viss roll, och därmed roll-
figurens attribut, kan variera utan att det påverkar sagans struktur. Liksom i fråga 
om andra egenskaper som kan variera mellan olika sagor tenderar Propp att upp-
fatta attributen som liggande inom området för berättarens artistiska frihet: det är 
attributen som "förser sagan med dess lyster, charm och skönhet" (s 87). Men han 
förutspår också att ett komparativt studium av attributen skall avslöja att valen av 
de olika personernas attribut inte varierar godtyckligt, utan enligt bestämda mön-
ster, och han säger att 

Studiet av attributen möjliggör en vetenskaplig tolkning av myten. 
Från en historisk synpunkt betyder detta att undersagan till sin mor-
fologiska grund representerar en myt. (s 90). 

Detta utvecklas dock inte vidare, och vi får inte reda på vilken slags "tolkning" 
Propp har haft i tankarna. Passagen om attributen spelar viss roll i Lévi-Strauss 
diskussion av Propps teori. 
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Form och innehåll 

Propps teori ger upphov till en sorts distinktion mellan "form" och "innehåll" i 
sagan. Formen utgörs av de drag som genren "tvingar på" den enskilda versionen, 
medan innehållet utgörs av de variationer som är möjliga utan att man frångår 
formen – innehållet är fältet för berättarens "artistiska frihet". 

Till innehållssidan kan man t.ex. föra valet av konkreta innehavare för de olika 
rollerna (skall skurken vara en drake, en häxa, eller en äldre broder? Skall den 
magiska hjälparen vara ett djur, och i så fall av vilket slag?) och deras attribut. Till 
den artistiska friheten hör också möjligheten att utesluta vissa handlingsfunktion-
er. 

Hit kan man foga två kommentarer. Den ena är att distinktionen mellan form 
och innehåll blir relativ till den abstraktionsnivå man valt – eller, om man så vill, 
hur "grov" genreindelning man har utgått ifrån. Hade Propp försökt beskriva 
strukturen hos alla ryska folksagor, snarare än bara undersagorna, så hade han 
rimligtvis funnit en "fattigare" struktur, och en motsvarande större frihet för in-
nehållsliga variationer. Om han omvänt hade valt att betrakta sagor med 
sökarhjälte respektive offerhjälte som representerande två olika genrer hade han 
fått en rikare, och mera restriktiv form, och mindre "artistisk frihet”.  16

Den andra kommentaren är att Propp själv finner ytterligare formella begrän-
sningar, utöver det grundläggande schemat med handlingsfunktioner och roller. 
Vissa funktioner är t.ex. ordnade parvis, så att man inte kan utesluta den ena utan 
att utesluta den andra. Delvis handlar det om triviala samband: en svår uppgift 
kräver sin lösning. Men också intressantare begränsningar av liknande slag finns, 
till exempel den som föreskriver formen på den andra sekvensen om en saga 
består av två "moves". Hit kan man också räkna det ovan antydda sambandet mel-
lan olika personers attribut. Sens moralen är enkel: det kan alltid visa sig finnas 
ytterligare strukturella begränsningar på den "artistiska friheten". 

Ytterligare ett enkelt påpekande kan var värt att göra. Propps metod är till sitt 
väsen komparativ, och låter sig inte appliceras på enstaka verk. Metodens resultat 
är en beskrivning av en genre och den fordrar tillgång till ett representativt urval 
verk som tillhör denna genre. Formen hos ett verk är det som det har gemensamt 
med andra verk inom samma genre, och om denna begränsas till ett enda "unikt" 
arbete så finns inget utrymme för distinktionen mellan form och innehåll. 

Inte heller lämnar Propps metod någon "tolkning" av den ryska undersagan 
som resultat. Man får veta hur den är ihopsatt men inte vad den betyder – om den 

 Av detta skall man inte dra slutsatsen att valet av abstraktionsnivå, och därmed distinktionen 16

form/innehåll, är helt godyckligt. Det är en empirisk fråga på vilka nivåer man kan finna 
intressanta generaliseringar, och ju intressantare generaliseringar man finner ju mer "realitet" 
verkar det rimligt att tillskriva den underliggande genreindelningen.
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betyder något utöver det som rättframt berättas i varje version av den. Detta bety-
der naturligtvis inte att metoden inte lämnar material för funderingar över sådant 
som ofta räknas som "tolkning", både av genren som helhet och av enstaka in-
stanser av den. 

Vad det gäller de enstaka verken inom en genre är det uppenbart att en 
kännedom om genrelagarna kan vara väsentliga för tolkningen av det. Enligt den 
semiotiska princip som säger att det kan finnas mening bara där det finns val mel-
lan olika möjligheter, bör tolkningen inrikta sig på "innehållet" i den antydda 
meningen, snarare än på formen eftersom den senare inte lämnar utrymme för al-
ternativ. 

Man kan ju också ställa sig generella frågor om "innebörden" i genren själv. 
Gör man det så uppfattar man formen som "vald" ur en uppsättning alternativa 
möjligheter, och frågar efter "betydelsen" av detta val – en fråga som tenderar att 
handla om genrens "funktion" i relation till en grupp läsare eller andra adressater. 
Också sådana frågor förutsätter en föregående beskrivning av genrekaraktäristika, 
till exempel enligt Propps modell. 

Lévi-Strauss 
Claude Lévi-Strauss var den förste franske strukturalist som "slog igenom" utan-
för sitt fackområde, antropologin. Hans vetenskapliga arbeten fördelar sig huvud-
sakligen på tre studieområden: (1) släktskapssystem, (2) myter, och (3) "primiti-
va" klassifikationssystem. Här skall vi koncentrera oss på de modeller för myt-
analys som Lévi-Strauss i olika sammanhang har föreslagit. Åtminstone en av 
dessa modeller är dock nära förbunden med den teori om klassifikationssystem 
som han utvecklar i Totemismen och Det vilda tänkandet – den teorin måste alltså 
också beröras i någon mån. 

Lévi-Strauss huvudverk på mytanalysens område är den fyra band stora 
Mythologiques – första bandet heter Le cru et le cuit och innehåller, förutom själ-
va mytanalyserna, en ofta citerad metodologisk inledning. Få har förmodligen läst 
hela Mythologiques, och framställningar av Lévi-Strauss teorier brukar i bästa fall 
bygga just på Det råa och det kokta, samt på några kortare uppsatser – denna 
metod kommer också att följas här. Allra oftast citeras uppsatsen "The Structural 
study of Myth" som är skriven i pedagogisk avsikt och som innehåller en berömd 
analys av Oidipusmyten – annars är det för det mesta amerikanska indianmyter 
som blir objekt för Lévi-Strauss undersökningar. Innehållsrikast och mest "verk-
lighetstrogen" av de kortare framställningarna är "Myten om Asdiwal". Båda finns 
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i uppsatssamlingarna Anthropologie Structurale, den förra i band 1 den senare i 
band 2.   17

Mytens element: binära motsättningar 

En myt möter läsaren (eller åhöraren) i första hand som ett språkligt objekt, en 
följd av "textelement" (ord och liknande). I andra hand är det naturligt att uppfatta 
myten som en berättelse – där förekommer ett antal mänskliga eller förmänskli-
gade agenter som utför handlingar, händelseförloppet utspelar sig i tiden med en 
början och ett slut, och så vidare. Ingen av dessa nivåer står dock i centrum för 
Lévi-Strauss intresse. För honom ligger mytens väsentliga struktur på ett annat 
och mer abstrakt plan, där både den konkreta språkliga utformningen och berät-
telsens tidsdimension är av underordnad betydelse. 

Det mest iögonenfallande resultatet av en mytanalys à la Lévi-Strauss är att 
den resulterar i en uppsättning binära oppositioner, motsatspar. Här återfinns uni-
versella oppositioner som hög:låg eller liv:död, men lika ofta mera speciella vari-
anter som motsättningen mellan överskattade familjerelationer och underskattade 
familjerelationer (Oidipusmyten), eller matrilokal:patrilokal bosättning (Myten 
om Asdiwal). Hit hör naturligtvis också rå:kokt som gett namn åt Le cru et le 
cuit.  18

Sådana enheter kallar Lévi-Strauss "mytem” , och det är de som bär upp 19

mytens struktur. De står i en helt annan relation till mytens text än vad Propps 
handlingsfunktioner och roller gör. Medan Propps enheter utvinnes genom en 
sorts abstraktion över objekt, egenskaper och relationer som faktiskt förekommer 
i berättelsen, så är relationen mellan mytemen och mytens mera konkreta 
beståndsdelar snarare en representationsrelation.   20

En annan olikhet mellan Propp och Lévi-Strauss är att den förre intresserar sig 
för mytens syntagmatiska struktur – den ordning i vilken enheter följer på varan-

 Praktiskt taget hela Lévi-Strauss produktion finns översatt till engelska, och en hel del finns 17

också på svenska. "Myten om Asdiwal" finns t.ex. i en volym av Zenith-serien som heter 
Claude Lévi-Strauss och strukturalismen (red. Anward & Olofsson, Kristianstad 1969).

 En annan volym av Mythologiques heter Från honung till aska – även den titeln anspelar på 18

en binär opposition, vilket antyder att vad som uppfattas som en opposition kan vara nog så 
kulturbundet.

 Huruvida hela oppositionen är ett mytem, eller om varje led för sig bär denna beteckning, 19

vet jag inte – det spelar knappast heller någon roll.

 Helt glasklar är väl inte denna distinktion, men jag tror att den är viktig ändå. För att ta ett 20

skönlitterärt exempel: visst är riddar Cato i Mio min Mio ond, och visst är prins Mio god, men 
de har inte bara dessa abstrakta egenskaper, de representerar också Ondskan respektive 
Godheten. Det som mest liknar en teori om denna sorts representation i den strukturalistiska 
traditionen är väl Barthes (och Hjelmslevs) lära om konnotationen.



!101

dra – medan Lévi-Strauss (nästan) helt och hållet koncentrerar sig på rent be-
greppsliga relationer mellan mytem.  Hur dessa relationer ser ut återkommer vi 21

till. 
Men det finns också viktiga likheter mellan Propps och Lévi-Strauss ansatser. 

Precis som Propp är Lévi-Strauss intresserad av den enskilda texten bara som ex-
empel på en struktur – han söker langue snarare än parole. Han skriver t.o.m ofta 
som om huvudobjektet för hans undersökningar vore den universella grammatiken 
för mänskliga myter överhuvudtaget. Men även på en mindre grandios nivå är in-
riktningen på langue tydlig: hans metod är "komparativ" och fordrar tillgång till 
många olika versioner av "samma" myt.  Den uppsättning oppositioner som han i 22

varje enskilt fall kommer fram till är gemensam för alla versioner, och erbjuder en 
sorts schema för att generera ytterligare varianter. 

Första modellen: homologisering 

Att göra en lista på de binära oppositioner en viss myt innehåller är analogt med 
att förteckna det ordförråd som utnyttjas i en text. Det skulle naturligtvis kännas 
litet otillfredsställande att inte kunna säga någon mer om innebörden i en text än 
att räkna upp de begrepp som kommer till användning i den – texten säger ju ock-
så något med hjälp av dessa begrepp. Analogt tycker man att det borde finnas 
mytiska utsagor eller påståenden som formuleras i termer av mytemen, och att 
analysen av en enskild myt, eller mytversion, borde utmynna i en sådan utsaga. 

Det är ett problem i den semiologiska traditionen, med dess utgångspunkt i 
Saussures teckenlära, att Saussure aldrig formulerade någon semantik för större 
enheter än tecknet, med dess motsättning mellan signifiant och signifié. Redan 
satsnivån lyser med sin frånvaro i Cours. Det är frestande att hänvisa till detta fak-
tum som förklaring till varför Lévi-Strauss har så påtagliga problem med att förk-
lara vad myten gör, utöver att blott uppvisa ett antal mytem – den är väl inte bara 
ett narrativiserat lexikon? Väsentligen åstadkommer han, tror jag, tre olika mod-
eller för hur man skall föreställa sig meningen eller funktionen hos en myt som 
helhet. 

 Det är litet vilseledande att, som ibland sker, sammanföra Propps och Lévi-Strauss enheter 21

under beteckningen "storsyntagm". Namnet avser att framhålla att narratologins enheter är 
"större" än lingvistikens (fonem, morfem, sats), men dels är det oklart i vilken dimension de 
verkligen är "större", dels integreras Lévi-Strauss enheter inte annat än tillfälligtvis i någon 
syntax.

 Lévi-Strauss talar ibland om en enstaka myt som ett språksystem, precis som andra 22

strukturalister ibland talar om en text som ett sådant system. Mot detta har man ofta invänt att 
den enskilda texten uppenbarligen måste betraktas som parole snarare än langue, och att ett 
langue måste tillåta flera olika yttranden. Vad gäller Lévi-Strauss är detta mest en 
terminologisk motsättning – det enstaka mytologiska yttrandet är för honom en version av en 
myt som i sig tillåter många mycket olika realiseringar.
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Enligt den första modellen är poängen med myten att att den relaterar flera oli-
ka binära motsättningar till varandra. Analysen utmynnar i en formel av utseendet: 

A:B :: C:D 

Formeln utläses: A förhåller sig till B som C förhåller sig till D. Greimas har tagit 
fasta på denna modell och givit den en mera precis tolkning. Enligt honom har de 
båda grundläggande oppositionerna karaktären av "kontradiktioner", de är av for-
men A:-A ("A förhåller sig till icke-A"), medan varje led i de grundläggande op-
positionerna är "konträrt" motsatt motsvarande led i den andra oppositionen. 

Låt oss använda analysen av Oidipusmyten som exempel. Enligt Lévi-Strauss 
innehåller denna exakt två grundläggande motsatspar. Det ena är den förut nämn-
da motsättningen mellan överskattade familjerelationer (Oidipus gifter sig med 
sin mor, Antigone begraver sin bror trots förbud) och underskattade familjerela-
tioner (Oidipus dödar sin far, Eteokles dödar sin bror). Låt oss låtsas att de kan 
betraktas som kontradiktoriska motsatser, och beteckna dem "+familj" respektive 
"-familj”.   23

Den andra grundläggande motsättningen framstår som betydligt mera ad hoc 
än den första, men det saknar ju betydelse ur exemplets synvinkel. Det handlar om 
ett förnekande respektive bejakande av mänsklighetens "autoktona" ursprung, d v 
s uppfattningen att människan "fötts" ur jorden. Bejakandet är knutet till de egen-
namn som Oidipus och hans manliga förfäder begåvats med. Enligt Lévi-Strauss 
är dessa etymologiskt knutna till "svårigheter att gå eller stå upprätt" ("Oidipus" 
har t.ex. den hypotetiska ursprungsmeningen "svullen-fot"). Det är, återigen enligt 
Lévi-Strauss, ett universellt drag i mytologier att varelser som föds ur jorden har 
svårigheter att gå. Förnekandet av det autoktona ursprunget representeras av 
framgångsrika strider med "monster" (Kadmos dödar draken, Oidipus dödar 
sfinxen) – monstren får representera jorden (ktoniska varelser). Låt oss represen-
tera de båda motsatserna som "+jordfödd" respektive "-jordfödd". 

Med denna bakgrund kan vi nu representera analysen av Oidipusmyten med 
följande formel: 

+familj : -familj :: +jordfödd : -jordfödd 

Och, som förutskickades, kan man uppfatta de båda oppositionerna inte bara som 
formellt analoga, utan också som stående i sin tur i ett motsatsförhållande till 
varandra. Hypotesen att människor föds direkt ur jorden är, i någon mening, mot-
satt åsikten att de kommer till genom sexuell förening av man och kvinna. 

 23
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Som vi skall se i avsnittet om Greimas har vi här ett exempel på vad denne 
kallar en "semantisk kvadrat". I hans version av Saussures teori om "skillnaden" 
som den grundläggande semantiska relationen utgör sådana kvadrater en sorts 
atomer i varje begreppssystem – han menar också att en sådan kvadrat utgör den 
"djupaste" nivån i varje berättelse. 

Andra modellen: förmedling 

Den första modellen kan tyckas ge en innebörd åt myten som är i tunnaste laget. 
Här finns forfarande ingen mytisk utsaga, annat än möjligen konstaterandet av en 
mycket trivial formell analogi. Myten säger ingenting om de mytem den relaterar, 
den värderar inte och försöker inte legitimera det ena eller andra ställningstagan-
det – det handlar bara om att exercera de begreppsliga motsättningarna.  24

Tittar man mera traditionellt på Oidipusmyten så förefaller det rimligt att tala 
om ett ställningstagande åtminstone till den första oppositionen. Det går ju illa för 
Oidipus som dödar sin far och gifter sig med sin mor – antyder inte det att man 
varken bör undervärdera eller övervärdera sina blodsband utan i stället välja "mit-
ten"? 

Denna ledtråd för oss över till Lévi-Strauss andra analysmodell, som han inte 
själv tillämpar på Oidipusmyten, men på många andra exempel. Enligt denna 
modell söker myten efter ett tredje led som kan förmedla eller försona en prob-
lematisk motsättning. Det visar sig då inte vara väsentligt att myten innehåller 
precis två binära oppositioner, utan i stället kan den spela med en hel serie mot-
satspar som den relaterar till varandra. 

Relationen mellan de successiva paren begränsar sig inte längre till den formel-
la analogin, utan olika motsättningar representerar nu också varandra.  Nu får 25

också den ordning i vilken oppositionerna uppträder i myten viss betydelse. Man 
startar, tycks Lévi-Strauss mena, med en motsättning med stor "amplitud" och 
övergår till sådana med allt mindre amplitud tills man når en motsättning som 
tillåter en förmedlande länk. 

I "The Structural Study of Myth" finner man följande exempel, i relation till en 
familj av indianska myter. Den ursprungliga motsättningen är den mellan liv och 
död. Denna "avbildas" först på den svagare motsättningen mellan jordbruk och 
krig – som förmedlas av jakten (i vilken man dödar för att livnära sig). Här finns 

 Helt absurd är inte en sådan uppfattning. Givet strukturalismens uppfattning om språkets 24

betydelse för världsuppfattningen så kunde en allmän "inskolning" i kulturellt centrala 
semantiska kategorier vara en nog så väsentlig funktion hos myten.

 Ungefär som motsättningen mellan den svarta färgen hos riddar Catos borg, och den vita 25

färgen hos Miramis, prins Mios häst, kan sägas representera oppositionen mellan det Onda och 
det Goda.
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också en andra triad med ännu mindre "amplitud" som relateras till den ursprung-
liga motsättningen: 

liv:död :: växtätare:rovdjur 

Motsatsen växtätare/rovdjur förmedlas av asätare (de äter kött, men dödar inte 
vad de äter). 

Motsvarande struktur återfinner Lévi-Strauss i myten om Asdiwal, där motsät-
tningar som hög/låg och himmel/underjord avbildas på bergstopp/dal – som up-
penbarligen tillåter rumsliga mellanlägen. 

Här finns en antydan till en teori om myters funktion, som går utöver det rena 
framvisandet av element i ett mytlexikon. Om man tänker sig att det finns 
oförmedlade motsättningar i en kultur som upplevs som problematiska, av "exis-
tentiella" eller andra anledningar, så kan myten tänkas "förlösa" spänningar som 
är knutna till dessa oppositioner genom att förmedla dem via andra och "svagare" 
motsättningar. Någon explicit sådan hypotes formuleras, så vitt jag vet, inte av 
Lévi-Strauss. 

Tredje modellen: klassifikationsteori 

I Le cru et le cuit laborerar Lévi-Strauss med en tredje modell som är mycket olik 
de båda första. Den är i hög grad inspirerad av hans arbete med klassifikationssys-
tem i Totemismen och Det vilda tänkandet, och här spelar binära motsättningar 
inte samma dominerande roll som i de tidigare analyserna.  För att förstå denna 26

modell måste man känna till litet om Lévi-Strauss teori om totemistiska klassi-
fikationer. 

Vad är totemism? För våra syften räcker det att definiera fenomenet som 
principen att ge djurnamn åt grupper av människor inom ett samhälle. Mot bak-
grund av det föregivna faktum att denna vana är så spridd att det inte kan bort-
förklaras som tillfälligheter, och inte heller förklaras genom historisk påverkan 
från några få ursprungsorter, uppkommer frågan: varför just djurnamn? Vad gör 
sådana beteckningar särskilt lämpade att överföras på samhälleliga klassifikation-
er? Lévi-Strauss svar har blivit berömt: djur är bra att tänka med. 

Det speciella försteg Lévi-Strauss tillskriver djurnamnen i detta avseende kan 
lättast förstås i termer av Saussures distinktion mellan det amorfa och det ar-
tikulerade, eller, vilket för Lévi-Strauss är samma sak, det kontinuerliga och det 

 De båda böckerna om klassifikation kommer i tiden mellan de kortare mytanalyser som den 26

hittillsvarande framställningen byggt på, och Mytologiques. Detta skall dock inte tolkas som 
att Lévi-Strauss tagit avstånd från de tidigare modellerna – han har i andra sammanhang 
återkommit till dem och byggt ut dem med nya exempel. Jfr t.ex. Myth and Meaning, en bok 
som bygger på radioföredrag från 1977.
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diskreta. Låt oss tänka kvasi-historiskt på saken. Ett samhälle som vill införa en 
uppdelning av sina medlemmar i klaner står inför problemet att dessa inte av sig 
själva "faller isär" i olika grupper, det finns ingen påtaglig sinnlig grund för indel-
ningen. I djurriket står det annorlunda till. Väljer man lämpliga djur så får man lätt 
urskiljbara klasser, utan problematiska gränsfall. Vem tar till exempel fel på örn, 
björn och lax? Lösningen på problemet blir att överföra de välbestämda djurk-
lasserna på samhället, och rent konventionellt fördela människor på örnarnas, 
björnarnas och laxarnas klan. 

Vad har detta med myter att göra? Lévi-Strauss konstaterar i Det råa och det 
kokta att många myter handlar om uppkomsten av sådana här samhälleliga klassi-
fikationssystem, och att dessa myter har vissa gemensamma drag. Speciellt tycks 
de involvera en social utstötning av någon "negativt kvalificerad" individ. En myt 
kan t.ex. berätta om hur en stam får besök av sex stycken gudar eller gudaliknande 
heroer. En av dessa beter sig underligt – han kanske kan döda människor med sin 
blick, eller lägger sig till med de gemensamma matförråden för egen räkning. Den 
avvikande stöts då ut ur gemenskapen; han jagas bort eller dödas av de övriga 
fem. Dessa ger sedan upphov till uppdelningen av stammen i fem olika klaner. 

Lévi-Strauss tolkning av dessa myter är att de just behandlar villkoren för upp-
komsten av en artikulerad klassifikation ur en amorf och kontinuerlig verklighet. 
Där verkligheten är för "tät" för att ge fäste åt språket måste man stöta ut något 
element för att "bereda plats" för en artikulation av de övriga. Myten illustrerar 
inte bara, som i de tidigare analysmodellerna, de strukturalistiska principerna för 
ett teckensystems uppbyggnad – den är själv en lätt beslöjad strukturalistisk 
språkteori! 

Denna tankegång har, i motsats till de båda tidigare, inte spelat någon roll för 
narratologins vidare utveckling. Den har däremot kritiserats av René Girard i en 
uppsats  som kanske kan kasta litet ljus över en princip som hyllats av franska 27

strukturalister: vad man kan kalla “immanenspostulatet”. 
Enligt detta postulat får tolkningen av en text inte överskrida texten och förut-

sätta att den till någon del har en verklig referent. Vi kommer till exempel att möta 
principen hos Barthes när han diskuterar berättarfunktionen i en text – en sådan 
diskussion får inte förväxla den immanente berättaren, som texten själv kon-
stituerar, med den verklige författaren, som den semiologiska analysen inte har att 
göra med. 

För Girard rymmer detta postulat en giltig metodologisk princip: att tolkningar 
måste stödjas på drag i texten själv, snarare än på "extern" information. Men Lévi-

 "Violence and Representation in the Mythical Text" i essäsamlingen To Double Business 27

Bound, Baltimore and London 1978.
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Strauss analys av utstötningsmyterna exemplifierar en absurd turnering av 
principen när den inte tillåter texten att överhuvudtaget ha någon utomtextuell ref-
erens. Texter får bara handla om sig själva eller om de språksystem de är for-
mulerade i. 

Girard själv menar att det finns en mycket naturlig tolkning av utstöt-
ningsmyterna i termer av en social mekanism som förefaller att vara lika uni-
versell som myten själv. Det handlar om lynchningar sedda ur lynchmobbens per-
spektiv. Myten rationaliserar en verklig social utstötning som i sin tur varit föran-
ledd av någon social kris för vilken den lynchade fått skulden. Girard menar att de 
"negativa kvalifikationer" utstötningsmyterna tillskriver de utstötta uppvisar klara 
likheter t.ex. med de historier som berättats om judar i samband med pogromer, 
eller med anklagelser för att besitta det "onda ögat" som tagits till intäkt för so-
ciala sanktioner i vissa kulturer och så vidare. 

Min mening är inte att försvara Girards tolkning, men den illustrerar ganska 
väl en begränsning som Lévi-Strauss apriori lagt på vilken typ av hypoteser som 
kan kandidera som förklaringar av mytiska strukturer.  28

Transformationer 

En ytterligare aspekt av Lévi-Strauss perspektiv på myten som langue är kanske 
värd att nämna. Han karaktäriserar ofta en (version av en) myt som en transforma-
tion av en annan, och tycks betrakta detta som ett av de viktigaste inslagen i sin 
teori.  Någon utförlig redogörelse för de transformationella samband som Lévi-29

Strauss menar kan finnas mellan olika myter är jag inte kapabel till, utan jag får 
nöja mig med ett par enkla exempel. 

En transformation som Lévi-Strauss ofta appellerar till är "inversion" av en 
eller flera oppositioner. De analysmodeller som utnyttjar binära oppositioner up-
prättar sådana samband mellan representanterna för motsättningarnas olika led, 
och mellan olika motsättningar, att egenskaper hos dessa representanter inte kan 
variera utan att föra med sig variationer på andra ställen i myten. 

Här är ett enkelt exempel, som bygger på en av Lévi-Strauss analyser, men 
som i övrigt är en fri uppfinning. En av de Winnebago-myter som Lévi-Strauss 
analyserar skildrar ett förhållande mellan en pojke och en flicka som är motsatta 

 Den moraliska glöd med vilken Girard tar sig an återupprättandet av de utstötta påminner en 28

också om liknande självvalda begränsningar i perspektivet i andra diskussioner om kulturers 
"rationalitet". Jfr t.ex. Peter Winch, som i "Understanding a Primitive Society" förväntar sig 
att vi skall inse att det är orättmätigt och etnocentriskt att karaktärisera tron på häxor hos 
Azande-folket som irrationell – utan att han säger oss ett ord om hur "häxorna" behandlas.

 En annan av hans kortare mytstudier, "Four Winnebago Myths" i Structural Anthropology II, 29

ägnas t.ex. åt att demonstrera att några på ytan delvis mycket olika myter hör samman via 
strukturella transformationer.
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varandra i två dimensioner: natur och kultur. Pojken är kulturellt missgynnad (han 
är föräldralös och tillhör det lägsta sociala skiktet), men har tumme med naturen 
(han är exempelvis en storartad jägare). Flickan är kulturellt gynnad (hon är en 
hövdings dotter) men betraktas på något oklara grunder av Lévi-Strauss som 
naturligt missgynnad. Vi får följande matris: 

!  

Antag att någon får för sig att den här historien skulle göra sig bättre med en so-
cialt missgynnad flicka som hjältinna. Då förutsäger Lévi-Strauss teori att också 
de övriga oppositionerna måste kastas om, "inverteras". Pojken måste exalteras 
kulturellt, medan flickan får överta hans gynnade position i förhållande till na-
turen. 

En ännu enklare "transformation" är utbyte av semantiska ekvivalenter mellan 
olika versioner av "samma" myt. Eftersom företeelser i myten inte har någon an-
nan funktion än att representera mytem kan de bytas ut mot andra företeelser som 
representerar samma abstrakta innehåll. Vi har implicit stött på detta i analysen av 
Oidipusmyten, där berättelsen om Antigone och hennes två bröder representerar 
samma struktur med avseende på familjerelationer som den egentliga Oidipus-
myten. Denna upprepning av en mytisk struktur genom olika generationer av 
mytiska agenter är vanlig enligt Lévi-Strauss: på motsvarande sätt finns det myter 
om Asdiwals son som repeterar myten om Asdiwal. Andra exempel på denna ut-
bytbarhet är den mytiska ekvivalensen mellan harar och tvillingpar i många indi-
anmyter: de kan båda tjäna som förmedlare av motsättningar genom sin på en 
gång enhetliga och kluvna natur. 

Lévi-Strauss kritik av Propp 
Som avrundning på detta avsnitt kanske en kritisk synpunkt ur Lévi-Strauss 
diskussion av Propp, i hans recension av Undersagans morfologi, kan passa. Hans 
huvudsakliga invändning mot Propps metod är att den är för abstrakt, och inte 
förmår göra reda för den enskilda sagans konkreta innehåll – detta sägs också ut-
göra en skillnad mellan formalism och strukturalism. 

Detta kan tyckas vara ett frapperande exempel på stenkastning i glashus, men 
det är inte så svårt att förstå något av vad Lévi-Strauss menar. Propp finner sina 
handlingsfunktioner och agentroller genom att bortse från skillnader i hur dessa 
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realiseras i olika sagor. Men just härigenom blir dessa skillnader oåtkomliga för 
teorin; de hamnar inom den artistiska frihetens sfär.   30

I Lévi-Strauss bästa analyser är det däremot slående hur han ofta åstadkommer 
förklaringar av element i myten som i förstone verkar fullständigt godtyckliga. I 
början av myten om Asdiwal möts till exempel en mor och hennes dotter på en 
viss plats, och delar på ett ruttet bär som enda måltid. Varför just ett ruttet bär? 
Därför, menar Lévi-Strauss, att detta bär kontrasterar i flera dimensioner mot en 
festmåltid på nyfiskad lax som förekommer långt senare i myten. Bäret utgör ett 
minimum av vegetabilisk och skämd föda, medan festmåltiden utgör ett överflöd 
av animalisk och färsk mat. På motsvarande sätt förklaras varför kvinnorna möts 
precis på den plats där de möts, varför Asdiwal räddas i en valrossmage från en 
öde ö där han strandsatts och inte med något annat transportmedel, och så 
vidare.  31

Greimas narrativa grammatik 
Trots likheterna representerar Propp och Lévi-Strauss delvis motsatta sätt att när-
ma sig berättelser. Propps teori är till sin kärna en berättelsesyntax. Funktionerna 
är element varav man kan bygga (temporala) sekvenser; vissa sådana sekvenser 
utgör undersagor.  Lévi-Strauss däremot bygger atemporala modeller av mytens 32

begreppsstrukturer. Ur hans synvinkel är tidsordningen mellan händelser i myten 
en tillfällighet som inte har att göra med dess struktur. 

Greimas har skisserat en narrativ grammatik som förenar de båda ansatserna i 
en teori om hur en berättelse "genereras" i olika steg, där den "djupaste" nivån 
svarar mot Lévi-Strauss atemporala relationer mellan mytem, medan Propps han-
dlingsfunktioner återfinns på en "ytgrammatisk" nivå.  33

 Detta är en kraftig överförenkling av Propps teori, som bortser från många komplikationer – 30

den är inte bara orättvis mot Propp utan också mot Lévi-Strauss diskussion av Propp som är 
betydligt mera nyanserad. Icke desto mindre illustrerar den en poäng.

 Hos Propp är det alltså rikedomen på funktionella ekvivalenter som hindrar honom att ge 31

den här typen av detaljförklaringar. På motsvarande sätt skulle en större betoning av 
semantiska ekvivalenter hota Lévi-Strauss förmåga att förklara det konkreta innehållet i 
myten.

 Det rör sig om en syntax på historiens snarare än på berättelsens nivå, även om distinktionen 32

inte aktualiseras av sagorna, där allting berättas i den ordning det inträffar. Man kan säga att 
Propp försöker karaktärisera begreppet "välbildad undersaga" på ett sätt som är analogt med 
det på vilket en vanlig grammatik försöker karaktärisera begreppet "välformad sats" på ett 
visst språk.

 De grundläggande uppsatserna återfinns i Du Sens. Allra viktigast är uppsatsen "Élements 33

d'une grammaire narratif" – den definierar den allmänna ramen, innanför vilken andra artiklar 
försöker fylla i detaljerna.
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I själva verket urskiljer Greimas åtminstone fyra olika analysnivåer: den fun-
damentalsemantiska, den djupgrammatiska, den ytgrammatiska och manifestatio-
nen. Den sistnämnda är den nivå där berättelsen formas i ett visst uttrycksmedium 
– alla de tidigare nivåerna är neutrala i detta avseende, och kan vara gemensamma 
för den litterära, den filmade och den mimade versionen av samma historia. Här 
lämnar vi manifestationen därhän, men de övriga nivåerna skall vi behandla i tur 
och ordning.   34

Möjligen är det på sin plats med ett ord om Greimas framställningssätt innan vi 
börjar på allvar. Greimas är förtjust i abstrakta resonemang och formaliseringar – 
en förtjusning som han delar med en stor del av den strukturalistiska traditionen. 
Det är långt mellan exemplen, och när de kommer känns det ofta som om de dras 
fram av en trollkarl, som kaniner ur en hatt. Man skall dock inte föreställa sig att 
de formler med vilka Greimas kryddar sin diskurs fungerar som de skulle göra i 
en vanlig logisk eller matematisk framställning. Här finns inget formellt språk 
med en på förhand definierad syntax och en preciserad tolkning, utan intrycket är 
snarare att han improviserar formler efterhand som behov uppstår, och när det 
kommer till mera komplexa fall så avstår han i allmänhet från dem helt och hållet. 
Möjligen skulle det vara bättre att framställa teorin alldeles utan denna apparat, 
men eftersom en del av målsättningen med det följande är att underlätta för 
läsaren att gå vidare i Greimas egna skrifter så har jag valt att inkludera en del 
även av det formella. 

Fundamentalsemantik; den semantiska kvadraten 

Den av Lévi-Strauss modeller som Greimas anknyter till är den första och en-
klaste, där analysen utmynnar i en "homologisering" av två binära oppositioner. 
Uppställda på ett visst sätt bildar dessa oppositioner en "semantisk kvadrat". 
Grundstenen i en sådan kvadrat utgörs av två konträra termer, sådana som svart/
vit eller ond/god. Var och en av dem ger också upphov till en kontradiktorisk mot-
sats, och vi får en uppställning av typen: 

 Greimas antyder två olika tolkningar av sin modell. Ibland tycks han vilja ge den en 34

"realistisk", "generativ", tolkning – modellen beskriver då hur en berättelse produceras genom 
narrativisering av ett atemporalt fundamentalsemantisk innehåll. Ibland antyder han en mera 
instrumentalistisk läsning: de olika nivåerna svarar mot olika "metaspråk" som kan användas 
för att beskriva samma berättelser.
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!  

Själva figuren är inte ny, den härrör från den medeltida logiken och är känd under 
namnet "Motsatskvadraten" ("Square of oppositions"), och systematiserar vissa av 
Aristoteles iakttagelser rörande motsatsbegreppet. Naturliga instanser ges t.ex. av 
många modala begrepp: 

!  

De klassiska beteckningarna och definitionerna av de olika relationerna i kvadrat-
en lyder som följer: 

• Diagonalerna: Kontradiktorisk motsats. Exakt en av termerna måste vara sann 
om varje ting. Diagonalerna kallas av Greimas för "scheman". 

• Övre horisontalen: konträr motsats. Båda termerna kan inte vara sanna om 
samma ting – däremot kan de båda vara falska. 

• Undre horisontalen: subkonträr motsats. Båda termerna kan inte vara falska 
om samma ting – däremot kan de båda vara sanna. I det här fallet motsvaras 
den subkonträra axeln av en term i språket: att vara möjlig och icke-nöd-
vändig är att vara kontingent. Greimas egen terminologi är något vacklande, 
och det händer att han kallar även den undre horisontalen för "konträr". 

• Vertikalerna: subalternering. Om den övre termen är sann om någonting så är 
den undre det också, men inte omvänt. Alternativa benämningar för den rela-
tion de symboliserar är "implikation" eller "presupposition" – att någonting är 
nödvändigt implicerar (eller presupponerar) att det är möjligt.  En annan 35

benämning som Greimas använder om vertikalerna är "deixer", och ibland 

 Av någon anledning säger Greimas att det är en öppen fråga i vilken riktning implikationen 35

går. Möjligen beror detta, som Bremond föreslår, på önsketänkande: en av operationerna i den 
narrativa djupgrammatiken förefaller naturligare om implikationen gick från icke-ond till god, 
snarare än omvänt. Greimas terminologi är även i övrigt ibland osäker och vacklande.
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talar han dessutom om den vänstra vertikalen som den "positiva" deixen, och 
om den högra vertikalen som den "negativa" deixen. 

Varje konträrt motsatspar ger som sagt upphov till en semantisk kvadrat, och 
Greimas föredrar oftast att formulera sig i termer av en abstrakt modell: 

!  

Denna modell kan sedan "investeras" med olika innehåll. I praktiken visar det sig 
ofta att de olika investeringarna inte har den logiska struktur som modellen förut-
sätter; i stället för "riktiga" konträra motsatspar tänks det handla om kulturellt ac-
cepterade oppositioner, sådana som honung och aska. Motsättningen mellan över-
skattade familjerelationer och autoktont ursprung, som får spela rollen av konträrt 
par i analysen av Oidipusmyten, får väl också uppfattas som en sådan kulturellt 
definierad opposition. Somliga applikationer av modellen kan alltså synas vara 
ganska godtyckliga – vilket antyder att någon är litet väl fäst vid den. Men vem? 
Är det Greimas som godtyckligt påtvingar det material han analyserar en viss 
struktur? Eller är det – som Greimas själv naturligtvis tror – det mänskliga medve-
tande som från början format analysmaterialet som inte kan frigöra sig från struk-
turen ifråga? 

Sådana frågor kan inte besvaras apriori, och diskussionen av dem skjuts 
lämpligen tills man sett mer av vad Greimas får ut av sin modell. Innan vi går vi-
dare till den narrativa grammatiken i egentlig mening skall vi dock bekanta oss 
litet ytterligare med den fundamentalsemantiska kvadraten, genom en liten utvikn-
ing. 

Mera om kvadrater 
Det naturliga sättet att uppfatta Greimas lära om den semantiska kvadraten är som 
en mera elaborerad version av föreställningen om att “binära oppositioner" är de 
grundläggande byggstenarna för ett begreppssystem. Och i många fall kan man 
också se hur den något mer komplicerade modellen ger en mer realistisk bild av 
hur olika "subjekt" delar in världen, än vad som är möjligt med enkla binära mot-
sättningar. I vilka kategorier "artikulerar" till exempel den främlingsfientlige 
svensken mänskligheten? Knappast i svenskar och utlänningar – för många av 
hans viktigaste negativa attityder är inte tillämpliga på exempelvis tyskar och en-
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gelsmän. Och knappast i svenskar och svartskallar – för han inser fuller väl att den 
dikotomin inte uttömmer möjligheterna. Den här kvadraten förefaller mera verk-
lighetstrogen: 

!  

Här finns plats för den mest känsloladdade motsättningen på den konträra axeln, 
men man ser också hur stora grupper av utlänningar får sin mera flytande och 
tvetydiga karaktär: de kan alltefter sammanhanget räknas till den positiva eller 
den negativa deixen, samtidigt som den subkonträra axeln i sin helhet utgör en 
sorts neutral kategori som är irrelevant för huvudmotsättningen. 

Modala begrepp ger, som sagt, naturliga exempel på Greimas semantiska 
grundstruktur, och detsamma gäller, som man kunde vänta sig, för deontiska be-
grepp. Begrunda t.ex. den här kvadraten: 

!  

Denna struktur kan uppfattas som ramen för en samhällelig klassificering av han-
dlingsalternativ i moraliska termer. En motsvarande "ekonomisk" klassifikation 
kan se ut så här: 

!  

Nedanstående kvadrat, slutligen, ger utkast till en individuell motivationspsykolo-
gi: 
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!  

Dessa olika klassifikationer, som ju var och en på sitt sätt är värderande, kan an-
vändas för att klassificera samma företeelser. Beroende på hur de olika struktur-
erna korreleras med varandra uppkommer olika relationer av förstärkning och 
konflikt. Ett beteende som är påbjudet behöver inte vara lönande eller (subjektivt) 
önskat. Ett semantiskt universum (hos en kultur, eller en författare) präglas, enligt 
Greimas, inte bara av vilka semantiska grundelement det innehåller, utan också av 
hur det ordnar dem hierarkiskt och hanterar konflikter mellan dem. Han menar, 
exempelvis, att Balzac beskriver en värld i vilken de ekonomiska motiven alltid 
väger över de moraliska och de subjektiva. 

Något annat som ofta intresserar Greimas är att hitta sammanfattande termer 
för de olika axlarna i en kvadrat – vi såg ovan hur den subkonträra axeln i nöd-
vändighetskvadraten kunde benämnas "kontingent". Den sammanfattande 
benämningen definieras i det fallet som konjunktionen av axelns båda termer. 
Som exempel på ett fullständigt genomförande av denna strategi kan vi betrakta 
kvadraten: 

!  

Tanken är, tror jag, att sanning är det som är vad det synes vara, lögn är det som 
synes vara vad det icke är, falskhet (till skillnad från lögn) är det som icke är och 
icke heller synes vara, medan det som är och icke synes vara är det som är dolt 
eller hemligt. Problemet för den analytiska petimetern är att det faktum att det går 
att forma en konjunktion av Vara och Sken visar att de inte är konträra motsatser. I 
det fall den övre axeln åtskiljer och förbinder verkliga konträra motsatser brukar 



!114

Greimas istället tänka sig att det sammanfattande begreppet för hela axeln är den 
dimension eller "kategori" i vilken de båda konträra motsatserna är extrema – t.ex. 
säger han på ett ställe att svart och vitt är extremer i kategorin "frånvaro av färg". 
Som synes är konstruktionen och tolkningen av en semantisk kvadrat långt ifrån 
alltid en mekanisk verksamhet som kan utföras av vem som helst, utan en kreativ 
akt som fordrar både fantasi och improvisationsförmåga! 

Den narrativa djupgrammatiken 

För att en semantisk kvadrat skall bli en berättelse måste den sättas i rörelse, "nar-
rativiseras". Första steget i den riktningen tas inom den narrativa djupgram-
matiken. Den statiska begrepsstrukturen tolkas där i termer av två stycken "riktade 
syntaktiska operationer". Den ena av dem är helt enkelt en sorts negation: 

!  

eller omvänt: 

!  

Motsvarande operation kan naturligtvis tillämpas på S2, och vi får alltså fyra olika 
möjligheter att spela med. Den andra syntaktiska operationen formaliseras inte av 
Greimas, utan han säger helt enkelt att övergången till den negativa termen ~S1 
följs av en "presuppositionsoperation" som sätter den konträra motsatsen S2. Med 
analogt beteckningssätt får vi alltså: 

!  

Hur skall detta uppfattas? Den naturligaste tolkningen är väl att Greimas helt 
enkelt påpekar att berättelser är uppbyggda kring motsatser av typen rik/fattig; 
och att de antingen handlar om hur den som är rik blir fattig, eller om hur den som 
är fattig blir rik. "Presuppositionsoperationen" svarar alltså mot den icke orimliga 
empiriska hypotesen att en berättelse inte kan nöja sig med rörelsen från rik till 
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icke-rik, utan måste kompletteras med övergången till fattig.  Berättelsen 36

beskriver följande rörelse i kvadraten: 

!  

Greimas förbigår med tystnad det motsatta fallet när den "första" operationen går 
från ~S1 till S1. Eftersom den "vertikala" relationen inte är symmetrisk så finns 
det ingen exakt motsvarighet till presuppositionsoperationen i det fallet. Att den 
berättelse som börjar med icke-rik och går till rik måste kompletteras med en 
rörelse till icke-fattig känns ju inte speciellt troligt. Snarare verkar det rimligt att 
postulera att varje berättelse måste börja och sluta i någon av ändarna på den kon-
trära axeln. 

Den narrativa ytgrammatiken 
Uppenbarligen måste det till ytterligare transformationer innan dessa "syntaktiska 
operationer" har förvandlats till någonting som vi skulle känna igen som en berät-
telse. Nästa nivå utgörs av den narrativa ytgrammatiken. Färdiga berättelser är, 
säger Greimas, "figurativt" manifesterade – där finns mänskliga eller personifier-
ade aktörer som "löser uppgifter, undergår prövningar, uppnår mål". Den ytgram-
matiska nivån är dock inte så konkret. Den innehåller "antropomorfa" men ännu 
inte "figurativa" representationer. Det är här vi återfinner aktanterna, Greimas nå-
got mer abstrakta motsvarighet till Propps agentroller. 

Den narrativa ytgrammatiken omfattar i sin tur tre olika nivåer: (1) de 
grundläggande elementen, som á la Propp utgörs av funktioner och aktanter, (2) 
de narrativa yttrandena, som kombinerar elementen till "elementära syntaktiska 
former", och (3) de narrativa enheterna, som utgör syntagmatiska serier av narra-
tiva yttranden. Det är först på den tredje nivån som vi får återknyta kontakten med 
den fundamentalsemantiska kvadraten och de djupgrammtiska operationerna, men 

 I det standardrecept för tillverkning av Hollywoodfilmer som brukar kallas "den 36

dramatologiska modellen" svarar det mot kravet att huvudpersonen måste gå "från 0 till 100", 
eller "från 100 till 0".  
Bremond klagar över att "presuppositionsoperationen" inte kan motiveras, och inte är något 
nödvändigt inslag i alla berättelser. Möjligen hänger motsättningen på en skillnad i 
målsättning. Bremond vill ge en apriorisk teori om alla möjliga berättelser, medan Greimas 
fortfarande har kontakt med Propps ambition att redogöra för en, visserligen mycket 
obestämd, empirisk korpus.
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vi börjar med de båda första nivåerna, d.v.s. med Greimas typologi över narrativa 
yttranden och de element av vilka de är uppbyggda. 

Narrativa yttranden 

Ett narrativt yttrande har formen F(A), där F är en funktion och A är en eller flera 
aktanter. Aktanten ifråga definieras utifrån den korrelerade funktionen – när vi 
fyller i med en konkret agent som ikläder sig rollen så går vi över på den figurati-
va nivån. 

Greimas inför en komplicerad typologi över narrativa yttranden. Eftersom det 
är lätt att tappa sikte på skogen för alla träd så börjar vi med en bild av hela den 
hierarkiska typologin, innan vi övergår till förklaringar och exempel. 

!  

Deskriptiva yttranden är så enkla att Greimas inte finner det värt besväret att ex-
emplifiera dem, annat än som komponenter i mera komplexa modala yttranden, 
men här är några exempel i alla fall, både som vanliga satser  och i Greimas-ar37 -
tad formalisering (som ganska tydligt avslöjar rötterna hos Propp): 

Göra:   Peter ger sig iväg  F: avlägsnande;  A: Peter  
Ha:      Peter får ett äpple  F: erhållande;     A: Peter; O: äpple  
Vara:    Peter blir god        F: erhållande;     A:Peter; O: godhet 

Skillnaden mellan att ha och att vara ligger alltså, enligt Greimas, inte på funk-
tionsplanet utan bestäms av huruvida attributionens objekt är "externt" eller "in-
ternt". Det intressanta med attributiva yttranden är att deras objekt är loci för 
"värden", som kan eftersträvas eller undvikas av de olika agenter som figurerar i 
berättelsen. Parallelliteten mellan de "interna" och de "externa" attributionerna 

 Greimas ger själv sådana exempel, men de får rimligtvis tas med en nypa salt. "Riktiga" 37

satser som innehåller vanliga ord bör inte dyka upp förrän på manifestationens nivå. Ett 
intuitivt sätt att begripa de narrativa yttrandenas status är i termer av de "expansioner" och 
"kontraktioner" som Barthes menar hör till berättelsens väsen.
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spelar också en roll för applikationen av det djupgrammatiska schemat på den yt-
grammatiska nivån: de djupgrammatiska "negationerna" behöver inte motsvaras 
av att någon mister ett "inre" attribut (den som är god upphör att vara det), utan 
kan lika gärna ta sig formen av att någon mister ett objekt (den som har ett äpple 
upphör att ha det). 

Innan vi återkommer till detta skall vi dock titta på de olika typerna av modala 
yttranden. Den kategori av modala yttranden som får mest uppmärksamhet av 
Greimas är önskningarna. Ett enkelt önskeyttrande kan se ut så här: 

(1) John vill att Peter skall ge sig iväg 

F: vilja [S: John, O: (F: avlägsnande; A: Peter)] 

Greimas är dock mest intresserad av de fall där subjektet för viljandet och det in-
bäddade deskriptiva yttrandet sammanfaller. I dessa fall talar han om det inbäd-
dade yttrandet som ett "program" som berättelsen kan "aktualisera". Låt oss bädda 
in vart av ett av våra deskriptiva yttranden i ett modalt önskeyttrande enligt denna 
modell: 

(2) Peter vill ge sig iväg 

F: vilja [S: Peter; O(F: avlägsnande; A: Peter)] 

(3) Peter vill ha ett äpple 

F: vilja [S: Peter; O(F: erhållande; A: Peter; O: äpple)] 

(4) Peter vill vara god 

F: vilja [S: John; O(F: erhållande; A: Peter; O: godhet)] 

Två ytterligare typer av modala yttranden återstår att nämna innan listan är kom-
plett: sådana som är korrelerade med funktionerna kunna och veta. Greimas ex-
emplifierar dock, precis som med de deskriptiva yttrandena, inte dessa i ren form, 
utan bara inbäddade i önskeyttranden. Inte heller orkar han genomföra den for-
malisering han annars är så angelägen om – och nu har även vi tröttnat på formler, 
så här är hans egna exempel: 
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(5) Peter vill veta (någonting)  38

(6) Peter vill kunna (göra någonting) 

Teorin om de narrativa yttrandena innehåller en sorts kärna till en teori om berät-
telser om händelseförlopp. En berättelse tar sin utgångspunkt i ett modalt önskeyt-
trande som innehåller ett "virtuellt" program som berättelsen kan "aktualisera". 
Denna aktualisering tar sig ytterst formen av ett "görande", men på vägen kan det 
vara nödvändigt för subjektet att aktualisera "kunnanden" och "vetanden" för att 
bli i stånd att skaffa sig det eftersträvade attributet.  Riktig berättelsestruktur får 39

vi dock inte förrän på ytgrammatikens tredje nivå – teorin om de narrativa en-
heterna. 

Berättelsesyntaxen – serier av yttranden 

För att åstadkomma en berättelse räcker det dock inte med att rada upp narrativa 
yttranden efter varandra, inte ens om de binds samman som aktualiseringar av 
virtuella program. Berättelsesyntaxen måste respektera den ytgrammatiska 
motsvarigheten till de "logiska" rörelser vi såg på den djupgrammatiska nivån. För 
att representera motsatsförhållandena i den semantiska kvadraten i en berättelse 
måste vi, enligt Greimas, fördela dess olika termer på olika antagonistiska subjekt 
som kan komma i konflikt med varandra. 

Konflikten består i att det som den ena parten önskar och vinner i berättelsen 
måste den andra parten önska och förlora. Berättelsen kan inte nöja sig med att ett 
eller flera subjekt erhåller eller förlorar olika attribut, utan måste skildra hur 
värdeladdade attribut-objekt överförs mellan olika subjekt – berättelsesyntaxen är 
en "kommunikationssyntax”.  Lättast förklaras detta med ett exempel. Går vi till40 -

 En gissning om formen, trots allt: 38

  F: vill {S: Peter; O [F: veta; S: Peter; O(X)]} 
där det innersta objektet X rätteligen också är ett yttrande, som i sin tur antingen är modalt 
eller deskriptivt. I sina exempel favoriserar Greimas exempel på vetanden av typen "veta hur 
man åstadkommer .." – han tänker sig att sådana vetanden är förutsättningar för vissa 
kunnanden som i sin tur är förutsättningar för vissa göranden.

 Också här ges enkla exempel av undersagorna, där hjälten t.ex. först måste skaffa sig 39

tillgång till ett magiskt hjälpmedel för att kunna erövra prinsessan.

 Vart tar de narrativa yttrandena vägen i detta perspektiv. Enligt en tolkning, som är det 40

naturliga om man utgår ifrån "Élements d'une grammaire narratif", så menar Greimas att 
kravet på konflikt återspeglas som en uppsättning semantiska restriktioner på den serie av 
narrativa yttranden som utgör berättelsen – t.ex. restriktionen att det attribut som det ena 
subjektet önskar och erhåller skall vara identiskt med det attribut som det andra önskar och 
förlorar. På andra ställen tycks Greimas i stället mena att det finns två grundläggande former 
av narrativa yttranden. Den ena skriver han F(Subjekt→Objekt) och den är gemensam för alla 
de yttranden vi stiftade bekantskap med i det förra avsnittet. Den andra skriver han 
F(Sändare→Objekt→Mottagare), och det skulle i så fall vara den senare som hade 
huvudrollen i analysen av den kommunikationsstruktur som är berättelsens hjärta.
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baka till Propps undersagor, så är det prinsessan som är det kommunicerade och 
eftersträvade attribut-objektet. Låter vi överföringen av prinsessan symboliseras 
av en pil, så får sagan följande struktur: 

!  

Formellt – eller kanske snarare diagrammatiskt – sett så har vi här en dubblering 
av den elementära rörelse som vi såg på den djupgrammatiska nivån. Skriven på 
linje får vi berättelsestrukturen: 

!  

Nog är det suggestivt och snyggt, men visst behövs det en del god vilja för att be-
gripa varför kungens slott  och drakens håla är "konträra" motsatser medan drak41 -
en är slottets "kontradiktoriska" motsats. Knepet består, tror jag, i att låta sig fån-
gas av den spatiala metaforik som ligger i själva diagrammet. Två konträra mot-
satser – som svart och vit – kan uppfattas som ändpunkterna på en viss sträcka. 

!  

Den kontradiktoriska motsatsen till vit (d.v.s. icke-vit) innefattar däremot inte bara 
den motsatta ändpunkten utan hela sträckan utom den vita ändpunkten, och vice 
versa för den kontradiktoriska motsatsen till svart. Tänker vi nu på den "begrepp-
sliga" motsatsen mellan slottet (eller "samhället") och drakens håla som represen-
terad av det rumsliga avståndet mellan dem, så ser vi hur både hjälten och draken i 
analogi med icke-svart och icke-vit kan röra sig över hela den mellanliggande 
sträckan, men från var sin bas: 

!  

 I sin formulering av exemplet talar Greimas om "samhället" istället för "kungens slott" – 41

dymedelst antydande en slags tolkning av sagan.
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!  

Sammanfattning av Greimas 
För tillfället måste vi tyvärr lämna denna fascinerande teori. I ett stort antal ar-
beten har Greimas vidareutvecklat olika aspekter på sin modell: han har skrivit om 
objekt och deras värdeladdning, elaborerat teorin om aktanterna och deras rela-
tioner till sina figurativa manifestationer, förfinat typologin över de modala 
omdömena, etc. 

Det är inte lätt att samla sig till ett sammanfattande omdöme om modellens 
värde. Förmodligen känner varje läsare av Greimas ibland en stark irritation över 
godtyckligheten och formaliseringsraseriet. När Propps undersagor ständigt 
återkommer som de enda realistiska exemplen (nästan) så infinner sig ibland den 
hädiska tanken att alltsammans bara är ett oerhört komplicerat sätt att säga vad 
Propp redan har sagt mycket enklare. 

Men i andra stunder glimtar det till av insikt, och man kan inte undgå att 
fängslas av idén att den mänskliga fantasin oupphörligt envisas med att stöpa allt 
erfarenhetsmaterial i ständigt samma simpla logiska form – accepterar man den 
idén så blir ju själva godtyckligheten hos analyserna en bekräftelse på män-
niskoandens envishet, och inte bara på Greimas egen tjurskallighet. 

Roland Barthes 
Roland Barthes arbete är kanske det idérikaste och mest mångfacetterade inom 
hela den semiologiska traditionen. Här är inte platsen att referera ens alla de delar 
av hans produktion som rör text- och litteraturteori, utan vi skall bara plocka upp 
några synpunkter på narrativitet och narrativa strukturer. Två texter av Barthes är 
speciellt viktiga i detta avseende: (1) S/Z från 1969, som lägger fram en sorts 
modell för textanalys och tillämpar den på en novell av Balzac, och (2) "Introduc-
tion a l'analyse structurale du récit", från 1966 som inleder ett specialnummer av 
Communications (8/1966) om den strukturella analysen av "berättelser”.  Det är i 42

första hand den senare artikeln följande framställning bygger på.  43

 Detta nummer innehåller en mängd klassiska "narratologiska" artiklar – av Greimas, 42

Bremond, Eco, Metz, Todorov, Genette och andra – och vi får anledning att återkomma till det 
i det följande. Barthes artikel är en introduktion till hela numret med uppgift både att 
presentera själva fältet och att anknyta till innehållet i de övriga uppsatserna.

 Detta uttrycker inte någon värdering av de båda arbetena – anledningen till att jag inte 43

skriver om S/Z är helt enkelt att den behandlats i annan form på kursen.
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Inledande distinktioner 

En berättelse är ett språkligt objekt som kan analyseras på flera olika nivåer. 
Barthes påminner om att den klassiska retoriken analyserade de framställningar 
den behandlade på åtminstone två plan: under rubrikerna "dispositio" och "elocu-
tio". Elocutio behandlar de språkliga uttrycksmedlen, medan dispositio utreder 
framställningens organisation med avseende på "större" innehållsliga delar: teser, 
argument och så vidare. I analogi med detta bör man för berättelsens del skilja 
mellan "diskurs" och "historia”.  Diskursen rör, återigen, den språkliga ut44 -
formningen, medan historien, grovt talat, innehåller sådant som kan vara gemen-
samt för en skriven och en filmad version av samma berättelse. Hela Propps 
analys av undersagan ligger på historiens nivå, liksom de flesta av Barthes egna 
synpunkter – detsamma gäller för övrigt det mesta av det som kan betecknas som 
Narratologi även hos andra.   45

Barthes gör även en "finare" indelning i tre olika beskrivningsnivåer, med vars 
hjälp han strukturerar sin egen framställning. Han urskiljer (1) funktionernas nivå, 
(2) aktionernas nivå, och slutligen (3) narrationens nivå. De två första är direkt 
relaterade till Propps teori, medan den tredje rör några aspekter på "diskursen" 
som har att göra med själva berättandet av historien, framförallt berättarens rela-
tion till det hon berättar – det rör också "diskursen" snarare än historien. 

Funktionsnivån upptar Barthes motsvarighet till Propps handlingsfunktioner, 
men Barthes konception skiljer sig en hel del från Propps och han har mycket av 
självständigt intresse att säga om olika typer av "funktioner" i berättelser. Aktion-
snivån hänger samman med Propps handlingsroller, och borde egentligen ha hetat 
"aktörs-" eller "aktantnivån" – här lägger Barthes ingenting till det Propp och 
Greimas har att säga, och jag kommer att lämna aktionsnivån utan avseende här. 
Narrationens nivå tycker jag dock är värd ett särskilt avsnitt. 

Funktionerna 

Det finns flera olika funktionsbegrepp hos Barthes. Han utgår från en mycket 
generell idé enligt vilken varje element i berättelsen är funktionellt.  Funktionen 46

hos någonting är dess relation till andra saker i berättelsen: funktionen är "ett frö 

 Både terminologin och parallellen med retoriken anknyter till Todorovs "Les catégories du 44

récit littéraire" i samma tidskriftsnummer.

 Det är signifikativt att nästan alla analyser av poesin inom den strukturalistiska traditionen, 45

uppfattat dess särart som liggande på den språkliga nivån, medan berättelsens viktigaste drag 
ligger "före" den språkliga formuleringen. Observera att detta begrepp "historia" inte är 
identiskt med det som kontrasterades mot "berättelsen" och "berättandet" i inledningen till det 
här avsnittet.

 Han likställer också någots funktion med dess "mening" (sens) i berättelsen.46
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som sås i berättelsen och som mognar innan den är slut". I konsten, säger Barthes, 
finns inget "brus". Berättelsen är ett perfekt system i vilket ingenting går förlorat – 
hur lång den tråd än är som binder ett element till ett annat, eller till någon annan 
av berättelsens meningsnivåer. 

Mera konkret blir detta när Barthes börjar skilja på olika typer av funktioner. 
Till att börja med måste man hålla isär "distributiva" och "integrativa" funktioner. 
De distributiva funktionerna är de som närmast svarar mot Propps handlingsfunk-
tioner (fast Barthes säger sig betrakta dem på "oändligt mer detaljerat" sätt än 
denne). De utmärks av att de har ett "korrelat" på samma nivå som funktionen 
själv: inköpet av en revolver svarar mot avfyrandet av den, lyftandet av telefon-
luren svarar mot att man lägger den tillbaka.   47

De integrativa funktionerna kallar Barthes "index". De binder inte ett element 
till ett annat på handlingarnas nivå, utan indikerar ett "mer eller mindre diffust be-
grepp" som är nödvändigt för berättelsens mening. Valet av whisky eller vin kan 
indicera ett karaktärsdrag hos den väljande, en stämning, ett socialt sammanhang, 
etc. I fortsättningen håller sig Barthes till beteckningen "index" för dessa funk-
tioner, och reserverar termen "funktion" för de distributiva funktionerna.  48

De egentliga funktionerna fördelar sig i sin tur på två huvudgrupper: kardinal-
funktioner (eller "kärnor") och katalyser. En handling tillhör kardinalfunktionerna 
om den "öppnar, vidmakthåller eller stänger ett alternativ som har betydelse för 
historiens fortsättning". Barthes exemplifierar med en telefon som ringer: den 
öppnar alternativen att svara eller inte svara, och valet mellan dem "förfelar inte 
att leda berättelsen in på olika spår". 

Katalyserna har inte kärnornas direkta betydelse för handlingstråden, utan tjä-
nar som en sorts utfyllnad mellan och omkring kärnorna: "Bond lyfter luren 
medan han tar fram en cigarrett". Katalyserna är fortfarande funktionella, menar 
Barthes – dels upprättar de egna kortare handlingstrådar, dels är de korrelerade 
med sina kärnor – men deras funktionalitet är "uttunnad, ensidig, parasitär”.  49

 De exempel på egentliga funktioner Barthes ger i (1966) tillhör alla den kod som han i S/Z 47

kallar den "proaretiska". Beskrivningen av dem passar dock även på vad han i S/Z kallar den 
"hermeneutiska" koden. Denna kod relaterar "gåtor" som texten ställer till deras svar: i början 
på Balzacs novell ställs t.ex. frågor om familjen de Lantys ursprung, om källan till dess 
förmögenhet, etc. Det är en vanlig åsikt bland franska narratologer att handlingssekvenser och 
kunskapssökande är de viktigaste medlen att hålla ihop en berättelse "på längden". Dessa 
"koder" spelar ju också en stor roll i genrer som "driver" läsaren från början till slutet på 
berättelsen – med deckare och thrillers som emblematiska exempel.

 Vi känner igen strukturen. Indexen "konnoterar" begrepp på en annan nivå än den där de har 48

sin "första" mening.

 En katalys kan naturligtvis också ha en indexikal funktion.49
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Även indexen sönderfaller vid närmare betraktande i två grupper. Förutom de 
egentliga indexen som tidigare exemplifierades så har vi "informationer", som 
tjänar till att "identifiera, och placera i rummet och tiden". Vi får alltså följande 
hierarki av funktionstyper: 

!  

Den funktionella syntaxen 

Ett särskilt avsnitt ägnar Barthes åt den funktionella syntaxen – d.v.s. problemet 
med ordningsföljden mellan funktioner. Det mest innehållsrika han har att säga 
under denna punkt rör ordningsföljden mellan kardinalfunktioner. 

Det grundläggande begreppet för denna teori är idén om en sekvens av han-
dlingsfunktioner, där leden binds samman av ömsesidig "solidaritet". Ett exempel 
är mera klargörande än en förklaring: 

att beställa en förfriskning, att ta emot den, att förtära den, att betala 
den – dessa funktioner bildar alldeles tydligt en sluten sekvens, ty 
ingenting kan föregå beställningen eller efterfölja betalningen utan 
att man lämnar den homogena helheten "Förfriskning". (s 13f) 

Uppfattandet av sådana sekvenser är, enligt Barthes, väsentligt förbundet med att 
man kan namnge dem. Att uppfatta handlingsstrukturen i en berättelse är att finna 
och namnge handlingssekvenser.  Dessa namn tillhör ett "metaspråk" som läsaren 50

för med sig till berättelsen: "att läsa är att ge namn; att lyssna (écouter) är inte 
bara att uppfatta ett språk, det är också att konstruera det" (s 14). 

Beteckningen är viktig också därför att det möjliggör för sekvensen att själv bli 
element i en sekvens av högre ordning. Ta i hand, trycka den, släppa den bildar 
tillsammans sekvensen Hälsa. Denna kan i sin tur ingå i en sekvens Mötas - t.ex. 
med elementen närma sig, stanna, hälsa, slå sig ner. Barthes illustrerar med ett 
diagram över handlingsstrukturen i första episoden i Ian Flemings Goldfinger: 

 I S/Z analyseras också "gåtorna" i sådan sekvenser".50
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!  

Vissa berättelser, kunde man tänka sig, uppvisar en "handlingens enhet" som 
består i att alla deras kardinalfunktioner är samlade i en enda hierarki under en 
enda toppnod. Men handlingssekvenser kan bidra till en berättelses globala ko-
herens också på andra sätt, t.ex. genom att de griper i varandra så att "nya" 
sekvenser hinner börja innan de gamla avslutats. 

Handlingssekvensernas hierarkiska ordning är också förbunden med en annan 
väsentlig egenskap hos berättelser: att de kan resumeras och expanderas. Genom 
att stryka de lägsta nivåerna i ett sekvensträd får man en kortare berättelse med 
samma huvudstruktur, genom att fylla i detaljerna får man en längre.  51

Narrationen 

Den narrativa nivån har att göra med relationen mellan berättelsens "Givare" och 
"Mottagare". I enlighet med det strukturalistiska "immanenspostulatet" får man 
naturligtvis inte tänka på dessa storheter som "verkliga" personer mellan vilka 
berättelsen passerar: 

problemet är inte att introspektera berättarens avsikter eller de effek-
ter berättandet producerar hos läsaren; det är att beskriva den kod 
genom vilken berättaren och läsaren betecknas utmed berättelsen 
själv. (s 19) 

Tyvärr avstår Barthes från att reflektera över den immanente läsaren, utan nöjer 
sig med några påpekanden om berättarfunktionen. Han börjar med att återge tre 
konceptioner som är vanliga i litteraturen: 

1. Berättaren är en "psykologisk" person som bär författarens namn, och som 
har gripit pennan för att berätta en historia. Berättaren i Fieldings Tom Jones 
är förmodligen ett exempel. 

2. Berättaren är ett opersonligt och totalt medvetande, som avger berättelsen 
"från Guds synpunkt" – han är både innanför sina personer (han vet allt om 

 Katalyserna utgör en annan form av expansion.51
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dem) och utanför dem (han identifierar sig inte med någon av dem). Tolstojs 
Krig och Fred berättas, kan man tänka sig, på detta vis. 

3. Berättaren begränsar sig till sådant som de ingående personerna själva vet 
eller kan observera: "allt sker som om varje person i tur och ordning vore 
berättelsens avsändare". Så skriver, menar Barthes, t.ex. Henry James och 
Sartre. 

Alla dessa konceptioner är, enligt Barthes, realistiskt motiverade, utifrån den "pin-
samma litterära myt" som ser berättaren och berättelsens personer som "levande" 
individer, medan de i själva verket är "pappersvarelser". Dock förmodar jag att 
själva beskrivningen av de tre berättarpositionerna behåller en del av sin giltighet 
också utifrån strukturalistens mera upplysta perspektiv. 

Det finns naturligtvis mycket mer att säga om berättarpositionen, men Barthes 
nöjer sig med en reflektion över de medel som står till buds för att markera 
denna.  Väsentligast är distinktionen mellan "personligt" och "a-personligt" ut52 -
tryckssätt. Dessa motsvarar i viss mån vad man brukar kalla ett "första persons" 
perspektiv, respektive ett "tredje persons" perspektiv – men är inte knutna till nå-
gon syntaktisk markering, via pronomen eller verbböjning. Även en berättelse i 
(grammatisk) tredje person kan vara personlig. Kriteriet är att den kan skrivas om 
till första person bara genom att man byter pronomen.  Många moderna berät53 -
telser, särskilt de "populära", utmärks enligt Barthes av en extremt snabb växling 
mellan personligt och opersonligt perspektiv. Han exemplifierar med en fras ur 
"Goldfinger". Översatt så att strukturen bevaras blir det så här: 

Hans ögon,   personligt 

gråblå,  apersonligt 

var fästa på Du Ponts som inte visste hur  
han skulle vända sig personligt 

för den fasta blicken uttryckte en blandning  
av uppriktighet, ironi och självförringande.  apersonligt 

 Genette (1972), särskilt kap. 5, innehåller en noggrann och subtil utredning av många 52

aspekter på förhållandet mellan berättaren och berättelsen .

 Flera av Hemingways romaner (t.ex. For Whom the Bell Tolls) är skrivna i första person; 53

utbytet av "jag" mot "han" sker inte förrän alldeles före utgivningen.
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Claude Bremond: de möjliga berättelsernas logik 
Claude Bremonds narratologiska arbete är kanske det klaraste exemplet på ett 
försök att ge en rent "logisk" beskrivning av de möjliga former en berättelse kan 
ta sig. Hans utgångspunkt kan förefalla mager intill trivialitet, men han lyckas 
ändå avvinna ämnet en del intressanta iakttagelser. Vi börjar med en definition av 
berättelsen: 

Varje berättelse utgör en diskurs som integrerar en följd av händelser 
med mänskligt intresse i enheten hos en enda handling.   54

Berättelsen kräver alltså tidsföljd, enhet och mänskligt intresse. Det senare precis-
erar Bremond så att det måste finnas ett mänskligt projekt i relation till vilket hän-
delser och handlingar får mening och struktur. 

Allteftersom händelser i berättelsen främjar eller motverkar realiserandet av 
detta projekt kan de delas in i två huvudklasser: förbättringar (améliorations) och 
försämringar (dégradations). Varje handling beskrivs i tre stadier ett utgångssta-
dium (virtualité) som innehåller en möjlighet (ett mål att uppnå eller en olycka att 
undvika); en process som aktualiserar eller inte aktualiserar möjligheten ifråga; 
och ett resultat. De senare stadierna lämnar vardera två alternativ öppna: att "ly-
ckas" eller "misslyckas". Så här ser Bremonds grundschema ut: 

!  

Schemat för försämringar är analogt. Bremonds huvudintresse är hur handlingar 
enligt grundschemat kan kombineras till komplexare strukturer. En enkel möj-
lighet är den rent cykliska berättelsen, där varje förbättring ger upphov till en 
möjlig försämring etc. Två andra möjligheter är "inbäddning" (par enclave) och 
"bredvidställning" (par accolement). Den senare är den mera intressanta, eftersom 
den involverar konflikt och perspektivförskjutning mellan flera intressenter. 
Grundidén är enkel: den enes förbättring kan vara den andres försämring. Här är 
schemat:  

Förbättring att uppnå vs Möjlig försämring  
Förbättringsprocess vs Försämringsprocess  
Uppnådd förbättring vs Realiserad försämring 

 "Tout récit consiste en un discours intégrant une succesion d'événements 54

d'intérêt humain dans lúnité dúne même action". Bremond (1966) s 62.
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Det är intressekonflikter som bildar utgångspunkten för definitionen av agen-
troller och aktanter, men Bremonds abstrakta perspektiv leder till en annan gener-
alisering än Greimas av Propps idé. Roller sådan som "hjälten", "skurken", "hjäl-
paren" etc. relativiseras till de olika agentperspektiven. "Varje agent är sin egen 
hjälte" – och runt henne organiserar sig övriga personer i de andra rollerna.  Det55 -
ta möjliggör också en mera abstrakt tolkning av Bremonds modell. Medan Propp 
och Greimas "bara" gör anspråk på att beskriva strukturer hos berättelser, så vill 
Bremond också ge en teori om handlingar. I verkligheten kan man rimligtvis inte 
urskilja "hjältar" och "skurkar", etc., på samma vis som i berättelser, en svårighet 
som undanröjs med Bremonds relativisering av agentrollerna. 

De andra agenterna dyker upp när vi analyserar de möjliga variationerna i fin-
strukturen hos de grundläggande processerna. Bremond börjar med förbättring-
sprocessen. Vill man beskriva den närmare så involverar de ytterligare två 
treledade delstrukturer. Där finns ett hinder att eliminera (genom en eliminations–
process, etc.) och där finns ett antal möjliga medel (som skall sättas i arbete etc.) 

Ännu så länge behöver vi bara en agent: förmånstagaren (le bénéficier), men 
situationen förändras om förbättringen åvägabringas genom någon mänsklig 
agent. Då förvandlas förbättringen till ett mål (tache) och den verkande agenten 
utgör en allierad till förmånstagaren.  Införandet av denne introducerar en myck56 -
et viktig "ekonomisk" balansprincip i berättelsen – den tjänst som den allierade 
gör förmånstagaren måste balanseras av en likvärdig gentjänst. I enlighet med tid-
sordningen mellan tjänst och gentjänst uppkommer tre olika typer av allians-
förhållande. (a) Solidaritet: de båda parterna bistår varandra ömsesidigt i ett 
gemensamt projekt. (b) Den allierade är Gäldenär: hon har tidigare fått hjälp och 
återgäldar sin skuld. (c) Den allierade är Kreditör: hennes hjälp sätter förmånsta-
garen i en skuld som måste gäldas senare. Schemat för den sistnämnda möj-
ligheten ser ut så här: 

 I anslutning till Bremonds språkbruk, och för att skilja hans konception från Greimas och 55

Propps, kommer jag att använda termen "agent" för hans motsvarighet till aktanterna.

 Man kan naturligtvis tänka sig att förmånstagaren åvägbringar förbättringen genom eget 56

målinriktat handlande. Detta betyder dock inte att den allierades roll saknas, utan bara att den 
sammanfaller med förmånstagarens (som "hjälper sig själv").
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!  

Reglerandet av affärsförhållandet kan vara underförstått genom konvention (sonen 
hjälper fadern som "gett honom livet"), men den kan också vara resultatet av en 
förhandling. 

På samma sätt som medlen kan förkroppsligas i den allierades gestalt kan hin-
dret ta formen av en agent – motståndaren. Denna måste elimineras för att förbät-
tringen skall kunna uppnås, och detta eliminerande tar sig två former: förhandling 
eller aggression. 

Förhandlingens mål är att förvandla motståndaren till allierad, vilket i sin tur 
kan ske på två sätt: genom förförelse (séduction) eller hot (intimidation). I båda 
fallen handlar det om att producera någon "valuta" i vilken man kan köpa den 
tjänst man vill ha. Förförelsen erbjuder motståndaren något denne begär, medan 
hotet erbjuder att man avstår från att tillfoga motståndaren en skada han fruktar. 

Aggressionen avstår från att förvandla motståndaren till allierad, och försöker 
istället förinta honom (som hinder). Den ger upphov till sina egna sammanvävda 
strukturer av angrepp och skydd: 
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Kan angriparen inte bryta ner motståndarens skydd hänvisas han till en annan 
struktur: fällan. Denna går ut på att lura motståndaren att inte aktivera något sky-
dd, och kan ta sig tre former. Bedragaren (le trompeur) kan simulera avsaknad av 
relation till den som skall luras (låtsas sova, vara vansinnig etc.); han kan simulera 
fredliga avsikter; eller han kan låtsas planera en annan typ av aggression än han 
gör, och därmed få den lurade att rikta sitt skydd åt fel håll. 

Bremond tydliggör ett tema som figurerar också hos Lévi-Strauss, och som kan 
sägas ligga implicit i Greimas användning av kommunikationskategorien, nämli-
gen analysen av berättelser i ekonomiska termer. Det ligger i begreppsapparaten 
med dess debet och kredit, förhandlingar och kontrakt; men viktigast i samman-
hanget är den ekonomiska jämviktsprincipen som styr relationen mellan förmån-
stagaren och hennes allierade. En berättelse, eller handlingssekvens, som inte 
utjämnar anspråk och skulder befinner sig i obalans, den är inte "färdig". Det är 
svårt att säga hur pass allmängiltig en sådan princip är, men att den spelar en stor 
roll för vanliga läsares kompetens att bedöma "var man är" i en berättelse, och hur 
den kommer att utveckla sig, tvivlar jag inte på. 
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Tolkning 

Denna del skall handla om texttolkning. Som förut är målet i första hand att pre-
sentera ett problemområde och några av de försök som gjorts att lösa problemen 
på området. Problemområdet är dock föga väldefinierat och det är ofta oklart hu-
ruvida olika teorier och teoriansatser konkurrerar om att svara på samma frågor, 
eller tvärtom kompletterar varandra genom att besvara olika frågor. Förvirring 
råder således och en hel del begreppsanalys, med ty åtföljande exakta terminolo-
giska stipulationer, vore önskvärd för att råda bot på oklarheten. En del försök i 
den riktningen göres också i det följande – att de skall leda till den fullkomliga 
klarhet som Wittgenstein menade var filosofins mål är dock att hoppas för myck-
et. Jag nöjer mig med den blygsammare förhoppningen att de inte skall ytterligare 
öka förvirringen – eller, om även detta hopp visar sig fåfängt, att de åtminstone 
inte skall öka den mycket. 

Litet om språkbruk 
Ordet "tolkning" är polysemt i många dimensioner.  En av de enklaste tvety1 -
digheterna är den mellan process och produkt som ju vidlåder många av språkets 
ord. Med tolkning kan jag avse en typ av aktivitet – tolkandet – eller jag kan avse 
en produkt av denna aktivitet – tolkningen. För oss kommer i allmänhet produkt-
betydelsen att stå i centrum, även om tolkningsprocessen också kommer att aktu-
aliseras, speciellt när vi talar om tolkningsregler. 

Att ordet tolkning är mångtydigt utesluter inte att man kan ge en verbal defini-
tion som täcker det överväldigande flertalet av ordets användningar. Att tolka nå-
gonting (process) är att försöka fastslå vad detta något betyder, eller vilken 
mening det har; en tolkning (produkt) är en specifikation av denna betydelse.  En 2

sådan definition lär oss dock inte mer än att ordet "tolkning" lånar sin mångty-
dighet från ord som "mening" och "betydelse". Tydligen blir vi tvungna att säga 
något även om dessa ords olika innebörder, men vi börjar med några iakttagelser 
som kan göras utan att de preciseras. 

 Litet mer noggrant uttryckt handlar det naturligtvis inte om ordet "tolkning", utan om verbet 1

"tolka" med alla dess böjningar och avledningar. För att spara möda och utrymme kommer jag 
dock att fortsätta på samma slarviga fason.

 Dock används inte ordet alltid på detta sätt. Särskilt när det handlar om litteraturtolkning 2

används ordet "tolkning" ofta som synonymt med "analys" och man underförstår att 
tolkningen inte bara skall beskriva verkets innebörd, utan alla dess estetiskt eller litterärt 
relevanta egenskaper. I själva verket har väl många dikter, exempelvis, en ganska enkel 
innebörd och deras estetiska värde ligger på ett annat plan. Detta betyder naturligtvis inte att 
deras värde är orelaterat till deras mening: den enkla klassiska tanken är att diktaren kanske 
inte säger bättre saker än andra, men att han säger dem bättre.
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Vilket är tolkningens objekt? Vad är det som tolkas? Om en tolkning specifi-
cerar någontings mening eller betydelse, så kunde man vänta sig att allting som 
kan sägas ha mening eller betydelse också kan bli objekt för tolkning: en han-
dling, ett ord, ett yttrande, en text, en bild etc. Och sådant är väl också språk-
bruket. 

Å andra sidan tycks det naturligt för oss att begränsa oss till tolkningar av tex-
ter, eftersom det är sådana som är vårt ämne.  Så kommer det också att låta i fort3 -
sättningen, även om tolkning av andra typer av objekt ibland kommer att spela in. 
En viktig, och omstridd, fråga är hur pass enhetlig klassen av texter är. Hur viktig 
är, exempelvis, skillnaden mellan fiktiva texter och texter som gör ett mera direkt 
och "vanligt" sanningsanspråk? Är tolkandet av en roman och tolkandet av en 
filosofisk traktat principiellt likartade verksamheter, styrda av samma regler, eller 
är de väsenskilda? I olika sammanhang kan man ju också läsa en och samma text 
utifrån helt olika intressen: att läsa en bibeltext, exempelvis, som religiös urkund 
eller som skönlitteratur eller som historisk källa är, intuitivt, ganska olika saker 
och det är på intet sätt självklart att det finns någon teori om texttolkning i all-
mänhet som på ett intressant sätt täcker dem alla tre. 

Ofta kommer vi också att betrakta själva tolkningen, resultatet av tolkning-
sprocessen, som en text. Detta är naturligtvis litet artificiellt – min tolkning av en 
viss text behöver inte vara nedskriven, eller ens verbalt formulerad. Dock bör det 
vara möjligt att formulera varje tolkning som en text och vi uppfattar alltså, åt-
minstone provisoriskt, tolkningsrelationen som en relation mellan två texter, låt 
oss kalla dem A och B eller, mera målande, originalet och tolkningen.  4

Vi vill, bland annat, ha svar på frågor som: Vad krävs för att B skall räknas 
som en tolkning av A? Som en bra tolkning av A? Som en korrekt (eller felaktig) 
tolkning av A? 

För att B skall räknas som en tolkning av A krävs först och främst en viss typ 
av tillkomstrelation mellan dem. B måste vara tillkommen med anledning av A 
och närmare bestämt vara avsedd att vara en tolkning av A. För tillfället skall vi 
dock ignorera denna aspekt och koncentrera oss på de innehållsliga relationerna 
mellan A och B. 

 I anslutning till Anders Pettersson gjorde vi, som den minnesgode läsaren erinrar sig, i del I 3

en distinktion mellan texten och det yttrande som representerar denna text, samt vågade 
hypotesen att det är yttranden snarare än texter om är de adekvata objektet för tolkning. Av 
vissa skäl (bland annat, men inte uteslutande, lättja) kommer jag en stund att ignorera denna 
distinktion.

 Detta ansluter kanske i någon mån till ett humanvetenskapligt språkbruk, men normalt tänker 4

man naturligtvis inte på en tolkning som en text – även om en text kan uttrycka en tolkning. 
För tillfället skall uttryckssättet uppfattas som dikterat av bekvämlighetsskäl – det finns dock 
tolkningsteoretiker, exempelvis Jacques Derrida, för vilka det rymmer en djupare sanning.
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En första grovgallring gör vi genom att dela in tolkningar i parafraser och 
kommentarer. Parafrasrelationen består (bl.a) i en (avsedd) likhet mellan innebör-
den hos B och innebörden hos A – ett extremfall är det där A och B är synonyma, 
har samma mening. Till skillnad mot en parafras är en kommentar en metatext: B 
handlar om A och beskriver A:s mening. Eftersom A (normalt) inte handlar om sig 
själv så kommer A och B att ha mycket olika mening, även om B ger en noggrann 
och korrekt beskrivning av A:s innebörd. Naturligtvis kan en kommentar innehålla 
parafraser. 

Parafraser 

En extrem typ av parafras är, som sagt, den där B skall ha samma mening som A. 
Till denna klass av extremt meningstrogna parafraser hör ju A själv – möjligen är 
A den enda medlemmen i klassen. 

Att man normalt inte är beredd att räkna en text som sin egen bästa tolkning 
antyder att meningslikhet mellan A och B inte är det enda kriteriet på lyckade 
tolkningar. För att en tolkning skall ha någon poäng måste det också finnas 
olikheter mellan original och tolkning. Dessa olikheter behöver dock inte ligga på 
betydelsesidan. Helt meningstrogna parafraser eftersträvar man då man vill 
förmedla innehållet i en text till en publik som inte är fullt kompetent i originalets 
språk (i vidare eller trängre bemärkelse). Hit hör översättningar mellan olika 
"naturliga" språk, men också, exempelvis, sådana tolkningar av äldre texter som 
försöker överbrygga skillnader i språk- och uttrycksvanor genom att parafrasera i 
modernare termer. 

Låt oss kalla alla parafraser som siktar på fullständig meningslikhet för över-
sättningar.  Även om man ibland använder ordet "tolkning" om en översättning – 5

särskilt när det rör sig om lyrikoriginal – så är det klart att i en central bemärkelse 
så eftersträvar en översättare att inte tolka sitt original: idealet är att översättnin-
gen är öppen för samma tolkningar som originalet.  6

Men alla parafraser är inte översättningar. En andra huvudgrupp består av pre-
ciseringar. En precisering avser inte att täcka samma spektrum av möjliga in-
nebörder som sitt original, utan ett snävare område.   7

 Med detta är naturligtvis ingenting sagt om möjligheten att uppnå fullständig meningslikhet.5

 Och att lyriköversättningar ofta får bära namnet "tolkning" beror kanske på att just i det fallet 6

så är det redan från början klart att fullkomlig meningstrohet är omöjlig och att översättaren 
måste välja mellan olika möjliga innebörder.

 Jfr Arne Naess Empirisk semantik för en diskussion av begreppet precisering, utifrån ett 7

personrelaterat meningsbegrepp.
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Utgångspunkten är här att originalet tänks vara mångtydigt eller obestämt till 
sin innebörd. Preciseringen reducerar denna mångtydighet genom att välja ut nå-
gra, men inte alla, av de möjliga innebörder som originalet lämnar öppna. 

Begreppet "mångtydig" måste naturligtvis bestämmas närmare. I allmänhet är 
det ett personrelaterat mångtydighetsbegrepp som är det intressanta: en text är 
mångtydig för någon, till exempel för en viss grupp av läsare. Ett vanligt fall är 
det där man tänker sig att texten är mångtydigare för läsaren än för författaren. 
Preciseringen kan då avse att närmare klargöra vilken innebörd författaren avsett. 

Några inledande exempel 
Att tolka en text är att försöka fastställa dess betydelse. De flesta tolkningsteo-
retiska problem cirkulerar kring vilket begrepp betydelse som är relevant i sam-
manhanget. Nästan alla är eniga om att den rent språkliga, eller verbala, bety-
delsen inte spelar huvudrollen i tolkningsdiskussioner. Med detta negativa medgi-
vande är dock enigheten slut och vi skall längre fram stifta bekantskap med några 
förslag till vilket betydelsebegrepp som istället är det viktiga. För att få litet 
konkret bakgrund börjar vi dock med att titta på några hemmagjorda exempel på 
texttolkningar – av praktiska skäl håller vi oss till lyrikexempel.  8

Exempel 1 

Bel Marduk har mördat sin son Ivoklys.  
Ren likvakans talgdankar flämta.  
På den väg som av vilda kentaurer skys,  
sarkofagen jag sändes att hämta.  
Av blödande fingrar skall svepningen sys,  
när Bel Marduk har mördat sin son Ivoklys.  
 
Bel Marduk han sitter så stel som en bild.  
Han har dräpt, han har räddat sin ära.  
Giv mig rödaste vin till att supa mig vild.  
Detta liv blev för tungt till att bära.  

 Jag gör naturligtvis inte anspråk på att säga något märkligt, originellt, eller ens särskilt 8

intressant om de dikter jag valt som exempel. Snarare tvärtom: det handlar om att lyfta fram 
några saker som hör till en ganska "normal" läsning av dikterna ifråga – även om detta är en 
nog så problematisk föreställning. Jag hoppas att läsaren skall känna igen det mesta, men 
hävdar naturligtvis inte att man bör eller måste läsa enligt de linjer jag för exemplens skull 
framhäver. Jag har också eftersträvat en viss rättframhet – brutalitet kanske någon vill säga – i 
presentationen av tolkningarna.
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Kan det finnas en gud som är tålig och mild,  
När Bel Marduk är hård som en stenhuggen bild? 

Den här dikten står i Harriet Löwenhjelms Dikter. Behöver den tolkas? En knivig 
fråga redan det. 

Antag att det finns en verbal betydelse som är åtkomlig för varje (tillräckligt) 
svensktalande läsare, utan "tolkning". Hur ser den betydelsen ut? Någon vid namn 
Bel Marduk har dödat sin son. Historien berättas av någon som befinner sig i till-
räckligt underordnad ställning för att kunna "sändas" på ett uppdrag i samband 
med begravningen och som känner motvilja mot dådet, etc. 

Var och när utspelas historien? I Mesopotamien för länge sedan. Är detta en 
tolkning? Det utsägs inte i dikten, utan uppfattas via vissa kulturella konnotation-
er, framförallt knutna till namnet "Bel Marduk”.  Dessa konnotationer är inte när9 -
varande för alla läsare – stickprov visar att för många moderna läsare konnoterar 
namnet inte mer än en viss grad av exotism och en antydan att historien utspelar 
sig i det avlägsna förflutna. Mer exakt, så var Bel Marduk stadsgud i Babylon och 
sedermera det babyloniska rikets högsta gudom – kunskapen om detta, eller åt-
minstone om att han har gudomlig status, påverkar i hög grad tolkningen av dik-
ten, om det tillåts att "spela med" vid läsningen. 

Hur avgör man vilken bakgrundsinformation om Bel Marduk som är relevant 
för tolkningen av dikten? Den klassiska idén är att gå via författaren och koncen-
trera sig antingen på vad Harriet Löwenhielm själv visste, eller vad hon förvän-
tade sig att läsaren skulle veta.  Två andra möjligheter är att nöja sig med vad 10

läsaren faktiskt känner till – diktens innebörd kommer då att variera med läsarens 
bildning – eller att tillåta alla historiskt givna konnotationer, oberoende av om de 
kan tänkas vara aktuella för vare sig författaren eller läsaren utan omfattande 
efterforskningar. Något bestämt val mellan dessa möjligheter måste givetvis inte 
alltid träffas: en metod är exempelvis att starta från en ganska fattig bakgrund-
skunskap och en relativt immanent läsning, för att sedan undersöka hur denna 
förändras när man tillför ytterligare information. 

Ser man bara på dikten själv så ger den utan tvekan Bel Marduk en upphöjd 
social position, närmare bestämt den högsta – att han tillhör det allra översta skik-

 Termen "konnotation" antyder att läsaren förväntas ha tillgång till en "kod" med vars hjälp 9

hon tolkar "Bel Marduk". Ett mindre belastat sätt att uttrycka saken är kanske att säga att 
läsaren förväntas besitta vissa bakgrundskunskaper, helt enkelt veta en del om Bel Marduk. 
Finns det någon anledning att föredra den semiologiska terminologin? Ja, kanske. Vad läsaren 
behöver känna till är att vissa föreställningar är knutna till namnet "Bel Marduk" – hon 
behöver däremot inte veta, eller ens tro, att dessa föreställningar är sanna.

 Förekomsten av den från andra källor helt okände Ivoklys antyder kanske att hon inte tänkte 10

sig att några detaljkunskaper i Tvåflodslandets mytologi och historia skulle spela med i dikten.
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tet vet man om inte annat genom att t.o.m. hans egenhändigt mördade son skall 
begravas i en sarkofag. Så långt är det naturligt att ge "mordet" en ganska konkret 
tolkning och läsaren är fri att spekulera över hur det kan rädda mördarens "ära". 
För man in Bel Marduks gudomliga ställning i bilden så kompliceras saken. 
Möjligen kan man tänka sig honom som kung med den speciella ställning mellan 
det mänskliga och det gudomliga som utmärker härskaren i en teokrati. I så fall är 
det naturligt att tänka sig mordet som ett rituellt offer, även om den mördade 
Ivoklys fortfarande i alldeles vanlig mening kan vara mördarens son. Tar man 
steget fullt ut och gör Bel Marduk till en ren gudagestalt så får rimligtvis relatio-
nen mellan honom och Ivoklys tänkas i mera symboliska banor, även om mordet 
fortfarande kan vara verkligt. 

Det finns konnotationer av annat slag i dikten också. Varför frågar berättaren 
efter "rödaste" vin, snarare än efter vitt vin eller någon annan alkoholhaltig dryck? 
Därför att det röda vinet är associerat till blodet som spillts och den eftersträvade 
vildheten. Är en sådan förklaring av ett inslag i dikten en tolkning? Knappast – 
den har att göra med diktens mekanismer, snarare än dess innebörd.  11

Varför är fingrarna som syr svepningen "blödande"? Flera alternativa förk-
laringar anmäler sig. Den naturligaste är kanske att det rör sig om vad Horace En-
gdahl kallat "infärgning" – ordet står i dikten enbart för sitt associationsfält, utan 
att bidra till, eller ens nödvändigtvis vara förenligt med, själva berättelsen.  Men 12

man kan också tänka sig en mera bokstavlig läsning: blodet på kroppen är ännu 
färskt och kladdar av sig på dem som hanterar den. Eller en metaforisk: de som 
syr svepningen är medansvariga för dådet och har därför "blod på händerna”.  13

Detta är, liksom frågan om Bel Marduks exakta sociala och metafysiska status, 
typiska "tolkningsfrågor" i den meningen att läsaren har att välja mellan olika al-
ternativ som texten lämnar öppna. Att fylla sådana "hål" i diktens struktur är en av 
de aktiviteter som förtjänar att kallas att "tolka" den.  Å andra sidan verkar inte 14

alla sådana frågor speciellt väsentliga för diktens innebörd som helhet – som 
läsare är man exempelvis fullt beredd att lämna den exakta innebörden hos "blö-

 Jag är alltså böjd att säga att dikter som inte är avsedda att förmedla någon explicerbar 11

innebörd inte heller kan tolkas – däremot kan deras effekter på läsaren förklaras.

 12 Engdahl (1986), 112ff.12

 Den bokstavliga och den metaforiska tolkningen utesluter ju inte varandra och vi har alltså 13

ett exempel på en "twice true sentence" i Ted Cohens mening.

 Om jag inte tar fel är det ungefär detta (åtminstone en av de saker) som Mats Furberg avser 14

med "signifikansförståelse". Jfr Furberg (1982).



!138

dande" öppen – och vi får alltså tolkningsfrågor som är tämligen oväsentliga för 
tolkningen av dikten.  15

Hur då "tolkningen av dikten"? Ja, det är svårt att värja sig för tanken att 
Löwenhjelms dikt har en enhetlig innebörd som går utöver själva berättelsen. Den 
har en "sens moral", till yttermera visso tämligen oblygt fastslagen i slutraderna. 
Dikten, eller snarare den berättade historien, fungerar som exemplum i den aris-
toteliska meningen – här ställs ett generellt problem i anslutning till ett konkret 
exempel. Den läsare som inte lyckas generalisera exemplet och inse att dikten be-
handlar teodicéproblemet har missat poängen. 

Att tala om sens moral i samband med litteratur är, milt uttryckt, föga modernt. 
Icke desto mindre tror jag att verkets funktion som exemplum spelar en oerhört 
stor roll i många, för att inte säga de flesta, tolkningsdiskussioner. Är furst 
Myskjin i Idioten en idealmänniska, mot vilken världens småskurenhet och onds-
ka blir tydlig? Eller visar han tvärtom hur missriktad en viss föreställning om det 
goda är och är det i så fall någon annan figur i romanen som är den verkliga hjäl-
ten (Lisaveta Prokofevna, min egen favorit, till exempel)? Är madame Bovary, i 
Flauberts roman, en förebild eller ett avskräckande exempel? 

Låt oss kalla denna dimension av ett litterärt verk för verkets exemplariskhet. 
Det är inte svårt att förstå varför diskussioner som rör exemplariskhet kan fortgå i 
det oändliga. Det finns alltid flera och oftast oräkneliga sätt, att generalisera ett 
givet exempel. Bel Marduk gör inte bara det onda i största allmänhet; hans brott är 
att döda sin egen son. Kanske är det bara till detta brott man skall generalisera och 
är dikten i så fall en kommentar till den religion som dyrkar en gud som "utgav 
sin enfödde son"? 

Man kan fråga sig ifall exemplariskhet har något med textmening att göra. Den 
hänger ju på den berättade historien, snarare än på berättelsen eller berättandet. 
Samma frågor kring rätt och fel som man ställer i samband med texten kan ju stäl-
las inför motsvarande verkliga händelseförlopp.  Texten fungerar bara som en 16

utvidgning av den vanliga erfarenheten. 
Något ligger det naturligtvis i detta, men exemplariskheten har ytterligare di-

mensioner. Den orator som argumenterar med exemplum visar inte bara fram ett 
verkligt eller uppdiktat fall för att åhörarna skall dra sina egna slutsatser. Han läg-
ger sina ord så att den önskade generaliseringen skall framgå och helst verka 

  Ett problem vid dikttolkning är att finna den adekvata "upplösningsgraden" i analysen. 15

Löwenhjelms dikt lever i hög grad på klanger och ordassociationer som de flesta läsare helt 
enkelt accepterar vid läsningen. Allt för närgångna frågor om blödandet och kentaurerna 
kanske bara är malplacerade, dikten är helt enkelt inte avsedd (eller lämpad) för så närsynt 
konsumtion.

  Det måste naturligtvis inte vara ett moraliskt exemplum, lika väl som om rätt och fel, eller 16

gott och ont, kan det handlla om vad som är möjligt och omöjligt, nyttigt och skadligt, o.s.v.



!139

oundviklig. Visserligen kan en skicklig opponent ofta vända exemplet till sin egen 
fördel, men det hindrar inte att man brister i förståelse om man inte fattar vilken 
som är den avsedda poängen. Historieberättaren markerar med språkliga medel 
och genom "faktaurval" (om man får generalisera uttrycket att även omfatta fikti-
va texter) sina egna attityder till det berättade. Dechiffrering av sådana attityd-
markeringar är också ett slags tolkning: vilken är den avsedda 
exemplariskheten?  17

Redan när det gäller "vanlig" språklig kommunikation är frågor kring avsedd 
exemplariskhet besvärliga. När det handlar om fiktion tillkommer ytterligare di-
mensioner. "Mellan" författaren och läsaren finns diverse fiktiva adressater och 
mottagare instoppade. I Harriet Löwenhjelms dikt ligger detta i öppen dag: det är 
inte författarinnan som skickas att hämta sarkofagen.  Eftersom den språkliga 18

framställningen inte ligger i författarens mun så kan de markeringar den in-
nehåller inte automatiskt uppfattas som indikerande författarens attityder. Ändå 
bör ju även det litterära verket som produkt av en mänsklig agent ha sin poäng 
och man kan naturligtvis ställa sig frågor om hur författaren själv vill generalisera 
sitt exemplum – huruvida detta bör kallas texttolkning är delvis en smaksak. 

Exempel 2 

In genom gallerfönstret flög en fågelfjäder  
Vinden förde den hit  
eller någon annan förde den  
Den fick ligga på golvet, länge  
innan jag tog den i handen  
– en vanlig duvofjäder  
Nu vill jag säga dig en fånges hemlighet:  
Alla duvor är inte vanliga! 

Den här dikten är av Gunnar Ekelöf, och står i Diwan över fursten av Emghion. 
Också den berättar en tämligen enkel historia, om en fånge och en fågelfjäder. 
Även den här dikten behöver diverse utfyllnader för att historien skall konkretis-

 Vanlig läsning, till skillnad från vetenskaplig, nöjer sig sällan med att uppfatta den avsedda 17

exemplariskheten hos en text, utan går vidare till ett ställningstagande. En del av vad Gadamer 
fordrar när han vill att varje tolkning skall innehålla ett moment av applikation är väl att 
läsaren egen hand skall generalisera till egna situationer, att han skall göra texten till sitt eget 
exemplum – så som juristen gör med prejudikatet och predikanten med bibelstället.

 Det finns visserligen tolkningar som går mycket långt för att finna figurativa referenter (t.ex. 18

självbiografiska) för snart sagt vilken framställning som helst, men den sortens försök att 
återupprätta identiteten mellan textsubjektet och författaren och därigenom utsudda gränsen 
mellan faktiska och fiktiva framställningar intresserar oss inte här.
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eras, men till skillnad från Löwenhjelms dikt så härrör dessa utfyllnader mindre ur 
en uppsättning allmänt bekanta kulturella koder, och mer ur den omgivande kon-
texten. Diktsamlingen bildar en sammanhängande helhet, och dessutom lämnar 
författaren i ett efterord diverse upplysningar om dikternas tänkta bakgrund och 
sammanhang. 

Vi skall dock inte fördjupa oss i den berättade historien i denna mening. Det är 
förmodligen uppenbart för de flesta lyrikläsare att den här dikten kräver en sorts 
tolkning som inte aktualiseras av Löwenhjelms dikt: den är symbolisk. Hur vet 
man det? Väsentligen på två sätt, tycks det mig. För det första genom en genr-
eregel: "moderna" dikter kan inte handla om vad som helst. De handlar om livet, 
döden, kärleken, diktandet, och kanske om några saker till. Men de handlar inte 
om fågelfjädrar, snickeri, bilverkstäder eller en dag på kontoret.  Om de ser ut att 19

handla om sådana trivialiteter så säger regeln att en symbolisk läsning bör sökas.  20

För det andra kungör dikten sin symboliskhet genom att använda vanliga och 
konventionaliserade symbolobjekt: fåglar och fångar brukar stå för någonting an-
nat. I det här fallet är det också naturligt att anknyta till en konventionaliserad be-
tydelse hos symbolerna. I "orientalisk" poesi är fågeln en symbol för människos-
jälen, medan fången i sitt fängelse får beteckna själens obotliga ensamhet, dess 
instängdhet i kroppen. Läst med detta, av Ekelöf ofta utnyttjade, symbollexikon, 
handlar dikten om möjligheten och omöjligheten till kontakt mellan människor. 

Hur nödvändig är en sådan tolkning? Uppenbarligen skulle samma text i andra 
sammanhang kunna tolkas på andra sätt. Vore dikten skriven av en verklig fånge, 
som en tacksam hälsning till sin amnestygrupp, exempelvis, så behövde inte fån-
genskapen tolkas symboliskt och fjädern kunde helt handfast få beteckna ett brev. 
Det är intressant att ett fängslat fiktivt diktjag – som Ekelöfs furste – inte förmår 
avsymbolisera sin fångenskap på samma sätt. I stället blir den fiktiva avsändaren 
själv en del av symboliken.  Jag gissar att detta beror på ett annat genrekrav på 21

 Detta är naturligtvis osant om det hårddrages – dikter kan handla om alla dessa saker. Men 19

normalfallet är att de inte gör det och det krävs speciella kontexter för att blockera symboliska 
läsningar av sådana texter. Eller exemplariska: dikter med avvikande ämnen uppfattas ofta 
som metadikter, med budskapet att detta ämne visst är lämpligt för poetisk behandling.

 Gränserna för vad som är ett poetiskt ämne skiftar naturligtvis med tiden. Före romantiken 20

var distinktionen mellan prosa och poesi betydligt mera en fråga om form än vad den senare 
blev och nästan vilket ämne som helst kunde ges en poetisk, d v s metriskt bunden, form. Å 
andra sidan tycks även ett så universellt poetiskt ämne som kärleken inte alltid ha varit helt 
ohotat: under delar av medeltiden tycks det ha varit regel att kärleksdikter skulle ges en 
religiös, symbolisk interpretation.

 Även den verklige fången kan naturligtvis ge sin egen situation en symbolisk dimension – 21

"vi är alla fångar" – som i sin tur kan uppfattas på olika sätt (politiskt, metafysiskt, 
psykologiskt, etc.)
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modern poesi – den skall ha en personlig referens, och kräver därför en möjlig 
identifikation mellan diktjaget och författaren/läsaren. 

Detta illustrerar också hur problematisk gränsdragningen mellan den fiktiva 
avsändaren och den verkliga författaren ofta är – till och med i ett fall med så här 
tydligt utmejslad avsändarfiktion.  Och det är naturligtvis här som frestelsen att 22

söka biografiska referenter sätter in: hela Diwan kan uppfattas som en allegori, 
med furstens levnadshistoria som bildled och Ekelöfs som sakled. Själv har jag, 
exempelvis, svårt att inte koppla samman dikten med den välkända biografiska 
episoden med novisen i Spalato.  23

Att man ofta kan finna den här typen av biografiska referenter till fiktiva texter 
tycks mig ovedersägligt. Problemet är naturligtvis vilken roll de kan eller bör 
spela i tolkningen av en text. Det är i allmänhet orimligt och ofruktbart att uppfat-
ta ett diktverk som ett i huvudsak självbiografiskt dokument, samtidigt som den 
biografiska upplysningen åtminstone ibland är både intressant och berikande för 
läsupplevelsen. Det naturliga tycks mig vara att även här falla tillbaka på kate-
gorin exemplum. För att den egna erfarenheten skall förvandlas till dikt måste den 
generaliseras, uppfattas som i något avseende exemplarisk. Gestaltningen av den 
uppfattade allmängiltigheten behöver sedan inte utnyttja denna instans direkt, utan 
kan utnyttja andra, fiktiva eller faktiska, exempel. Ur läsarens synvinkel är det i 
allmänhet väsentligare att fylla på med egen erfarenhet än att gå tillbaka på för-
fattarens. Att det biografiska materialet ändå kan spela en roll vid tolkningen av 
dikten hänger på den ovan antydda "mångtydigheten" hos varje exemplum. När 
generaliseringen inte formuleras utan gestaltas så måste den rekonstrueras av 
läsaren; kunskap om dess erfarenhetsbakgrund hos författaren kan ge ytterligare 
material för en sådan konstruktion, en större "induktionsbas" om man så vill. 

Exempel 3 

Har Majus warit swår och bitter tijd för Runius,  
så ger wäl honom Gud en liuf och rolig Junius. 

 Ekelöf leker ju också gärna med dessa relationer; tänk exempelvis på det berömda 22

"självporträttet" i Diwan I:24.

 Jfr Landgren (1971), sid 299f. "Novisen i Spálato" är titeln på en avdelning i Vägvisare till 23

underjorden. Motivet går tillbaka på en upplevelse som Ekelöf hade i Dioclectianus palats i 
Split 1958, ett stumt möte med en ung flicka: "en liten leksyster i skrupulöst ren blå och vit 
dräkt. Den finaste hy , de vackraste blå ögon, det vackraste slaviska ansikte jag sett". Episoden 
bildar, enligt Landgren, bakgrund för flera dikter och diktutkast, här är t.ex. en passage ur 
Vägvisaren: "Han tänkte:/ – Två ögonkast mellan oss, undrande/ och förundrade, som två 
världar, är av en kärlek /för stor att fullbordas:/ Drömmens ögonblick, eller minnets, utan 
beröring/ utan en hälsning, bara med blicken – en fågel!"
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Här är en helt annan typ av dikt – en bagatell av Johan Runius. Den fungerar 
varken som exemplum eller symbol, och den har inte heller något tydligt markerat 
fiktivt diktjag – diktarens namn inne i dikten knyter den på det mest handfasta sätt 
till den verklige författaren. Det är det sistnämnda draget som intresserar mig här. 

Runius är, även för sin tid, mycket förtjust i att skriva dikter om sig själv, ofta 
dessutom med plats och datum för de skildrade episoderna tydligt utsatta. Tänk 
till exempel på "Friskens och Runii resa till Dalarön påskeafton 1712" eller "Märg 
i benen den 1 maj 1712". Delvis hänger detta naturligtvis på genrekonventioner – 
en tillfällighetsdiktare måste markera sitt tillfälle – men betyder det någonting för 
tolkningen av dikten? 

Man kunde tänka sig att så att säga per definition återupprätta skillnaden mel-
lan diktjaget och författaren: den Johan Runius som omnämns i dikterna, och i 
vars mun de ligger, är en fiktiv gestalt skapad av den verklige författaren med 
samma namn.  Rent fenomenologiskt blir väl denna idé naturligare ju längre avs24 -
tåndet (i tid och på andra sätt) blir mellan läsaren och författaren – en nutida 
läsare, som stöter på några dikter av Runius i en antologi, vet i allmänhet inte mer 
om honom än vad dikterna meddelar. 

Denna strategi blir dock problematisk om det finns uppgifter ur författarens 
biografi som är oundgängliga för upplevelsen och tolkningen av dikten, någonting 
som, enligt min mening, gäller för vårt exempel. Dikten är skriven i maj 1713, 
diktaren hade länge plågats av lungsot. I juni samma år dör Runius, enligt tradi-
tionen på sin trettiofjärde födelsedag, den 1 juni. Åtminstone för mig förändrar 
detta dikten i grunden – man kan nästan säga att den först med denna upplysning 
blir poesi.  25

Men vad betyder dikten? 
För att svara på det behöver man veta mer. Visste (eller trodde) Runius att han 

var döende? Eller skrev han dikten i tron att han var på bättringsvägen? 
Antag att han visste. Då blir dikten en kommentar till döden. Vilken sorts 

kommentar? Två möjligheter öppnar sig. Man kan ta dikten "som den står": ljus 
och förtröstan blir nyckelorden för en sådan tolkning. Eller man kan uppfatta den 
som ironisk: en desillusionerad eller förtvivlad Runius värjer sig med galghumor. 
Kan man välja mellan läsningarna? Bör man välja mellan dem? 

 Rent filosofiskt, och i ett annat sammanhang, kan man naturligtvis argumentera för att vi alla 24

i någon mening är fiktiva gestalter. Även om jag har en viss sympati för denna ståndpunkt så 
måste den rimligtvis lämna plats för någon ontologisk distinktion mellan Cervantes och Don 
Quijote

 Att jag inte är ensam om denna upplevelse antyds av att dikten sällan eller aldrig citeras utan 25

att informationen om författarens dödsdatum bifogas.
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Det tycks som om den som prompt vill välja måste skaffa sig ytterligare kun-
skap om den verklige Runius och hans sinnesstämning när dikten skrevs. Låt oss 
bortse från problemet ifall man någonsin kan veta sådana ting om andra män-
niskor, och antag att vi bestämmer oss för att den förtröstansfulla läsningen bäst 
svarar mot författarens intention. Annullerar det den andra? För mig känns det inte 
så. För en läsare som inte delar Runius förtröstan behåller dikten sin dubbla in-
nebörd, men ironin är inte längre verbal utan "tragisk". Den är av samma slag som 
den åskådaren till Sofokles Kung Oidipus upplever så länge hon, men inte Oidi-
pus, känner till den rätta innebörden av hans handlingar och vad som väntar hon-
om. 

Något motsvarande gäller, tror jag, ifall vi uppfattar författarintentionen som 
ironisk medan läsaren är förtröstansfull. Endast om läsarens och författarens atti-
tyder sammanfaller plattas dikten ut, och bara den ena möjligheten återstår. 

Antag att Runius inte visste att han var döende. Återgår dikten då till sin status 
som bagatell? Nej, tycks det mig. Den verkliga döden kastar sin skugga över dik-
tarens illusioner, och dikten får även då sin laddning av den tragiska ironin, kon-
flikten mellan illusion och verklighet. 

Jag har argumenterat för att vårt exempel lever på sin relation till den verklige 
Johan Runius och hans verkliga död. Men kan man inte i det här fallet säga sam-
ma sak som apropå den eventuella relationen mellan Ekelöfs dikt och hans bi-
ografi: att Runius liv blir dikt när det generaliseras och förvandlas till exemplum? 
Själv tycker jag inte det – även om jag gärna medger att sådana här distinktioner 
för en osäker tillvaro på gränsen mellan det subtila och det verbala. Dikten lever 
på att den är skriven av och handlar om denna verkliga, varmhjärtade och gladlyn-
ta Johan Runius – inte på vad den säger om livet, döden och människan öde i all-
mänhet.  26

Exempel 4 

Månget sällsynt försök har pröfvats och vågats.  
Det förnämsta är ögats. 

 Ett fenomenologiskt faktum som hör hemma i diskussionen om författarintentionen är att 26

nästan alla läsande människor har favoritförfattare och att relationen till en favoritförfattare 
påminner om ett, om också ensidigt, vänskapsförhållande. Läsaren omfattar dessa vänner med 
en varm sympati som kan gränsa till kärlek. När man stöter en författarbiografi ifrån sig är det 
ofta inte för att man inte önskar lära känna "personen bakom verket", utan därför att man 
tycker att man redan genom verket självt känner personen ifråga bättre än den okänslige 
biografen någonsin kommer att göra.
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Aforismen är av Vilhelm Ekelund, och står i Saltet och Helichrysus.  Ännu mer 27

än den Ekelöfdikt vi förut diskuterade så ropar den här texten på tolkning. Också 
dess innebörd är, om också i något annorlunda bemärkelse, symbolisk. Två viktiga 
skillnader slår en dock. För det första är symboliken koncentrerad till en enda 
punkt, t.o.m ett enda ord: "ögats". För det andra finns det inget konventionaliserat 
symbollexikon att utnyttja vid dechiffreringen. 

Koncentrationen av problemet till ett enda ord antyder att vi har att göra med 
en trop – men vilken? Ett första steg är enkelt. Ögat står metonymiskt för seendet, 
och aforismen kan parafraseras så här: 

Månget sällsynt försök har pröfvats och vågats.  
Det förnämsta är att se. 

Två problem återstår dock. Å ena sidan vill man veta vilken roll metonymin 
spelar: varför är "ögats försök" bättre än "försöket att se"? Å andra sidan vill man 
veta vad seendet i sin tur betecknar – det handlar ju knappast om den verksamhet 
som (i vanlig mening) blinda alltid är sämre på än andra. Om vi lämnar den första 
frågan åt sidan för ett ögonblick, så kan vi knalla på med den andra i samma stil 
som förut. Seendet står i sin tur, i enlighet med en av de mera slitna metaforerna, 
för insikt, förståelse etc. 

Något ligger det väl i detta, men "analysen" lämnar oss tyvärr med den första 
frågan obesvarad, och, vilket är ännu värre, med en mer än lovligt platt aforism. 
Vad gör vi åt det? 

Alla som känner till något om Ekelund vet svaret. Ordet "öga" tillhör hans 
egna kryptologismer, den uppsättning ord och uttryck som han genom sitt förfat-
tarskap undan för undan laddar med en personlig innebörd, utan att helt släppa 
kontakten med deras normala användning. Man får gå till kontexten, undersöka 
ordets funktion på andra ställen i författarens verk, och sedan försöka låsa upp den 
aktuella passagen med de på så sätt vunna nycklarna. 

Betyder det att enda skillnaden mellan Ekelöfs dikt och Ekelunds aforism är att 
den senares symbollexikon är privat, medan den andres är offentligt? Möjligtvis, 
svarar jag gåtfullt, men i så fall snarare tvärtom! Ytterst kan man aldrig försvara 
en texttolkning genom att hänvisa till ett lexikon, eftersom lexikonet i sin tur byg-
ger på tolkningar av texter. Detta ser man tydligt i "riktiga" ordböcker som ger 
belägg för de innebörder de räknar upp, men det är naturligtvis lika sant även om 
andra. Vad "öga" betyder hos Ekelund måste vi alltså visa genom att tolka pas-

 Det är dock inte därifrån jag citerar den, utan från Sven Lindqvists Ekelund-antologi Skoltal 27

(FIB:s lyrikklubb 1961) som en gång var det första jag läste av Ekelund. Lindqvist använder 
aforismen som exempel i sin inledning; ända sedan jag först läste den har den bitit sig fast som 
ett emblem för Ekelunds författarskap.
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sager där ordet förekommer. Detta är naturligtvis inte platsen att genomföra detta i 
stor skala, men några antydningar bör vi väl kosta på oss. 

… Den som tror på erfarenhet tror, eo ipso, på det rena ögat. Ty er-
farenhet i högsta mening är nåd, är uppenbaring.  28

Här får vi en pusselbit. Ögat som symbol för insikt och erfarenhet konnoterar en 
viss passivitet. Ögat frambringar eller åstadkommer inte det sedda – dess bidrag 
till seendet är att vara öppet och mottagligt, att inte sluta sig för vad som gives det 
att se. So far, so good – men vad blir det då av den strävan och möda som ligger i 
"försök"? Här är en passage till: 

Där du sannt, i ögas kärlek, skiljer dig, där i öfveranlednings syn an-
lednings fjättrar falla från dig – där är äfven den enda möjliga för-
soningen med hvad du skiljer dig ifrån.  29

Här vävs ögats passivitet samman med försökets ansträngning och möda, typiskt 
nog med hjälp av ett annat ekelundord som måste begripas ur kontexten: "anled-
ning". Anledning har att göra med motivation, drivkraft – mycket hos Ekelöf 
handlar ju om den alkemiska process i vilken låga motiv förvandlas till själens 
guld – men anknyter också till den rumsmetafor som ligger i etymologin: att leda 
fram till. Utan anledning når du aldrig den punkt där du förunnas att se – där lig-
ger mödan. Men i "öfveranlednings syn" faller anledningen bort – där ligger pas-
siviteten, mottagligheten för det givna. Det är svårt att nå till utsiktspunkten, men 
själva seendet är utan ansträngning. 

Redan i de här tre korta texterna finns ju mycket mer att fundera över – hur 
färgas ögats försök av sammanställningarna "rena ögat" och "ögas kärlek"? – och 
man kan successivt föra in nya textställen som belyser den ursprungliga aforis-
men. Man kan knappast tänka sig ett tydligare exempel på den "hermeneutiska 
cirkeln" än Ekelunds aforistik: hur bilden av det hela växer fram i det successiva 

 Elpidi s 204. En principiellt viktig fråga i det här sammanhanget är naturligtvis vad det är 28

som berättigar valet av en viss kontext för tolkningen av en viss passage. Även om man bara 
håller sig till Ekelunds eget författarskap så har den frågan en betydande komplexitet. Jag 
tänker naturligtvis i första hand på vad som "tillåter" en att använda en viss passage som 
referenspunkt (en mindre principiell fråga, som i praktiken måste lösas med visst godtycke, är 
vilka av de tillåtna referenserna man faktiskt skall utnyttja). Här finns t.ex. en viss kronologisk 
asymmetri: att Elpidi är tidigare än Saltet och Helichrysus gör det mindre problematiskt 
använda den som kontext för den senare, än tvärtom. Ännu mera problematisk är användandet 
av andra författare – Ekelunds egna källor – som kontext. Det är omöjligt att skriva om 
Ekelund utan att dra in Platon, Plutarchos, Höijer, Emerson etc. – men Ekelunds personliga 
tolkning av dessa författare gör att man i detta sammanhang måste läsa dem i kontexten av 
Ekelunds verk, så att man får en säregen variant av den hermeneutiska cirkeln. Till alla dessa 
problem återkommer vi.

 Elpidi s 65.29
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tolkandet av ställe efter ställe, samtidigt som förståelsen av det redan lästa hela 
tiden revideras i ljuset av den nya bilden av det hela.  30

Manifest och latent 
Det är dags att dra samman en del av de observationer våra exempel ger upphov 
till, innan vi beger oss tillbaka ut i de teoretiska rymderna. Det första som slår en 
är kanske att det är så många olikartade ting man kan försöka utröna när man 
tolkar en text, så många olika saker som i olika sammanhang kan utgöra den sökta 
"innebörden" hos texten, eller hos en del av texten.  

(1) Vi har till att börja med utredningen av den rent språkliga innebörden hos 
ord och fraser. Tydligast används ordet "tolka" på detta sätt när man talar om att 
"tolka kilskriften", och dylikt. I tolkning av äldre texter spelar detta moment ofta 
stor roll – den försiktige uttolkaren av Runius tvårading skulle, exempelvis, 
gardera sig mot att man tolkar "rolig" som synonymt med "skojig" eller "kul".  

(2) Både lik och olik den rent språkliga explikationen är tolkningen av olika 
typer av krypterad innebörd. Hit hör tolkningen av Ekelunds "öga", och av 
Ekelöfs fågelsymbolik.  

(3) En tredje typ av tolkning är den sorts ifyllnader som vi gjorde i Löwen-
hjelms och Ekelöfs dikter. Alla texter lämnar förmodligen "hål" i framställningen 
som måste fyllas av läsaren med hjälp av bakgrundskunskap, konnotationskoder 
och kontext. Ofta fungerar den processen så automatiskt att man kan knappast är 
medveten om den, men ibland, särskilt när det tidsliga eller kulturella avståndet 
mellan text och läsare är stort, blir det ett medvetet arbete att finna de "rätta" 
kompletteringarna.  

(4) I ytterligare en annan mening kan man med "tolkning" avse explikation av 
exemplariskheten hos verket. Denna kan antingen fattas som den avsedda, eller 
den markerade exemplariskheten, eller som ställningstagande till den verkliga ex-
emplariskheten. Att tolka verket på denna nivå är att diskutera frågan om vad man 
kan lära sig av det.  

(5) Att tolka en text kan också vara att fatta den som uttryck för en attityd, 
känsla eller stämning, som när vi frågar oss ifall Runius tvårading uttrycker 
förtröstan eller förtvivlan.  

(6) Att tolka en text kan också vara att bestämma dess tema, eller att placera 
den i en genre. En tematisering är ju ofta inledningen till en symbolisk eller på 

 Ekelund ställer en också ovanligt tydligt inför problemet att avgränsa den relevanta helheten. 30

Nästan varenda aforism innehåller öppna eller förtäckta anspelningar på andra författare – 
tillhör deras verk den kontext i vilken Ekelund måste tolkas? Och hur är det med hans egna 
ekon i den senare svenska litteraturen – kan de skiljas ut från den ursprungliga klangen i hans 
egen text? Jfr Holmqvist (1953) om betydelsen av Stagnelius kronologi, s 41.
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annat sätt kryptologisk läsning av en text – fastställandet av ett tema kan blockera 
bokstavliga läsningar och tvinga fram symboliska, allegoriska, etc. Men den kan 
också påverka läsningen av texten på andra sätt: en och samma text kan ibland 
med mycket olika resultat läsas "som" en deckare, "som" en kärleksroman, "som" 
ett socialreportage, etc. 

Uppenbarligen kan en sådan här lista göras mycket längre, och de antydda kat-
egorierna kan i sin tur analyseras närmare och ge upphov till finare indelningar. 
Men man önskar sig gärna att det också skall finnas något mer abstrakt att säga 
om vad "tolkning" och "innebörd" är, något gemensamt som förklarar och berätti-
gar att man använder samma ord om de ytligt sett mycket olika processer och pro-
dukter som man kallar tolkningar. Och det gör det väl också: att tolka en text är att 
gå från någonting som är manifest i texten till någonting latent som på det ena 
eller andra sättet är knutet till detta manifesta. Termerna "manifest" och "latent" är 
här avsedda som paraplytermer under vilka mera konkreta par av termer kan 
sorteras.  Här är en provisorisk lista på sådana par: 31

Manifest Hidden

mark letter

letter sequence word

word concept

expression referent

literal meaning figurative meaning

stated presupposed

explicit implied

* *

example generalisation

generalisation example

rule application

application rule

part whole

* *

expression attitude, emotion,

behaviour action

action intention, motive

 Den bugning åt Freud som ligger i ordvalet skall inte tas alltför seriöst – jag tycker bara att 31

hans ord är lagom abstrakta för att vara lämpliga som paraplyer.
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Denna lista är naturligtvis inte uttömmande – i själva verket är den förmodligen 
"öppen" i den meningen att nya par kan läggas till när som helst – utan den in-
nehåller helt enkelt några av de varianter på temat manifest-latent som brukar fig-
urera i diskussioner om tolkning. Tanken är i första hand att betona det fruktbara i 
att varje gång man hör talas om "tolkning" fråga sig hur man i det särskilda fallet 
skall uppfatta det manifesta respektive latenta ledet i den underliggande relatio-
nen. 

Uppenbarligen kan begreppen manifest och latent inte ges en absolut innebörd 
i sammanhanget. Söker man den språkliga innebörden i Runius "rolig" så ligger 
det manifesta på syntaxplanet, söker man den krypterade innebörden i Ekelunds 
"öga" så får dess normalsvenska betydelse rimligtvis räknas till det manifesta, etc. 

Det gemensamma för de olika paren är helt enkelt att man uppfattar någonting 
som givet och använder det som ledtråd, i vidaste mening, för att sluta sig till nå-
gonting annat. I andra avseenden utgör de vid första anblicken en heterogen sam-
ling. Låt oss t.ex. tänka på arten av den relation som binder det manifesta med det 
latenta, och sortera de olika paren i några större familjer.  Vi har konventions32 -
familjen, avsiktsfamiljen, kausalitetsfamiljen, kontextfamiljen och kanske några 
till.  

När vi tolkar "rolig" hos Runius som att det betyder lugn eller rofylld så tänker 
vi oss i första hand att förbindelsen mellan ordet och begreppet är konventionell – 
bestämd av reglerna för tidig 1700-talssvenska. Eller kanske spelar konventionen 
en underordnad roll och det är Runius avsikt att uttrycka innebörden rofylld, etc., 
som är det väsentliga – i vilket fall som helst kommer vi knappast runt hans avsikt 
att uttrycka sig på sin egen tids svenska. Förbindelsen mellan hans tvårading och 
den attityd den uttrycker – förtröstan eller galghumor eller vad det nu kan vara – 
är däremot knappast konventionell utan ett "renare" exempel på en avsiktsrelation. 
I detta avseende är den kanske lik Ekelunds "öga", fast vi där också tycks ap-
pellera till vad man kunde kalla en "privat konvention", en mer eller mindre med-
veten vana. Klara exempel på tolkningar baserade på kausalrelationer utgörs av 
detektivens tolkningar av sina ledtrådar (den "tekniska bevisningen") eller his-

means ends

* *

structure function

effect cause

 Termen "familj" skall dels antyda att likheterna kanske inte är så stränga (jfr Wittgensteins 32

"familjelikhet") och dels att klasserna inte nödvändigtvis är disjunkta – olika familjer kan ju 
ha gemensamma medlemmar.
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torikerns tolkningar av "kvarlevor". Narrativa ifyllnader, av det slag vi diskuterade 
i samband med Löwenhjelms dikt tycks huvudsakligen bygga på någon kon-
textuell relation – man tolkar textens knapphändiga upplysningar genom att "bäd-
da in" dem i en fylligare berättelse. 

Dessa intuitioner är till stor del förteoretiska, och det finns en stark tendens hos 
de flesta teorier om tolkning att vilja reducera den intuitiva mångfalden av tolkn-
ingsgrundande relationer. Detta kan ske på två sätt. Antingen kan man helt enkelt 
utmönstra vissa fall genom att argumentera för att de inte har någon verklig 
förbindelse med de centrala fenomen man är intresserad av – detektivens eller his-
torikerns "tolkning" av icke-språklig evidens skulle t.ex. kunna hävdas falla i en 
helt annan kategori än de för texttolkning centrala exemplen. Eller också kan man 
försöka visa att någon eller några relationer är mera grundläggande än de andra, 
och att de mindre grundläggande kan "reduceras" till de mera fundamentala. Så 
har exempelvis strukturalistiska tolkningsteorier en stark tendens att favorisera 
konventionsfamiljen, medan talaktsteoretiska ansatser bygger sina analyser på be-
greppet avsikt. Hermeneutisk tolkningsteori, i Gadamers version, tenderar på 
motsvarande sätt att i viss mån uppfatta kontextfamiljen som den centrala, medan 
naturalister och behaviorister utgår från kausalrelationen. 

Vad är en teori om tolkning? 

Beskrivning och normering 

Vad är då en teori om tolkning? Vilken sorts frågor tänks en teori om tolkning 
svara på och vilken sorts svar tänks den ge på dem? Det finns många olika sorters 
teorier och tolkningsteorier kan ofta i sin tur tolkas på olika sätt. Låt oss pröva nå-
gra standardkategorier och se ifall de kan hjälpa oss på vägen. Här är tre adjektiv 
som man kan applicera på teorier: begreppsanalytisk, deskriptiv, normativ. De 
flesta faktiskt förekommande tolkningsteorier faller inte snyggt och enkelt i någon 
av dessa kategorier – det är förmodligen vanligare att de har inslag av alla tre 
typerna – men de kan vara upplysande i alla fall. 

1) En begreppsanalytisk tolkningsteori är en teori där frågor som "Vad är 
tolkning?", "Vad är mening?" uppfattas som syftande på innebörden hos ord som 
"tolkning", "mening" etc. 

Begreppsanalyser kan in sin tur vara av olika slag. De kan vara språkbruks-
analyser, syftande till att fånga den faktiska användningen av de relevanta ut-
trycken i någon mer eller mindre väl avgränsad grupp språkanvändare. Eller de 
kan vara stipulativa, syftande till att utforma en lämplig begreppsapparat för något 
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visst syfte – där syftet i sin tur kan vara att formulera en deskriptiv, fenomenolo-
gisk, eller normativ tolkningsteori. 

Mer eller mindre explicita begreppsanalyser ingår förmodligen som en del av 
varje någotsånär ambitiös tolkningsteori. Saken kompliceras dock av att även 
deskriptiva eller normativa teorier kan också formuleras som definitioner: "B räk-
nas som en tolkning av A endast om den uppfyller kriterierna x, y ,z." 

2) En deskriptiv tolkningsteori skulle vara en teori som ger en, sann eller falsk, 
beskrivning av hur det faktiskt går till att tolka texter. Man kan naturligtvis tänka 
sig många underarter; bland annat specificerade med avseende på vilken typ av 
text, läsare och tolkningssituation det handlar om. Psykolingvistiska tolkningste-
orier är av det här slaget och i någon mening kanske man kan säga att deskriptiv 
tolkningsteori är en del av psykolingvistiken – även om det betyder att man i an-
danom omlokaliserar många studier som bedrivs inom andra discipliner.  33

En typ av teori med huvudsakligen deskriptiva ambitioner som det finns skäl 
att uppmärksamma separat skulle vara en fenomenologisk tolkningsteori. Ut-
märkande för fenomenologiska teorier, i denna mening, är att de koncentrerar sig 
på det "subjektiva" perspektivet: i vårt fall beskrivs alltså tolkningsprocessen hu-
vudsakligen ur den tolkandes egen synvinkel. 

3) En normativ tolkningsteori är däremot en teori om hur man bör läsa, också 
här eventuellt med olika specifikationer av textgenre och tolkningssituation. En 
sådan normering kan antingen vara helt generell, eller avsedd för vissa begränsade 
sammanhang, till exempel litteraturvetenskaplig eller idéhistorisk texttolkning. I 
det senare fallet tar sig den normativa teorin formen av en “metodlära" och det är 
på detta vis, tycks det mig, som man i allmänhet uppfattar tolkningsteorier i den 
litteraturteoretiska debatten. Ofta tänker man sig en sådan lära formulerad som en 
uppsättning regler för tolkningsverksamhet och/eller som en uppsättning kriterier 
på goda tolkningar.  34

 I Sverige har Gunnar Hansson flitigast bedrivit deskriptiva studier på tolkning av litterära 33

texter och med olikartade läsargrupper.

 Litteraturvetare tycks ofta ta för givet att en tolkningsteori inte kan ha något annat 34

berättigande än inspirera goda tolkningar. Detta är ur vår synvinkel ungefär lika plausibelt som 
att en lingvistisk teori måste bevisa sitt värde genom att öka vår förståelse av yttranden på 
svenska.
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Det finns ett typiskt samspel mellan normering och beskrivning som utmärker all 
vetenskaplig metodlära. Den normativa metodologin går tillbaka på en beskrivn-
ing av hur intuitivt framstående tolkare faktiskt går till väga. Speciellt gäller att 
många av de mest framstående tolkningsteoretikerna, sådana som Gadamer och 
Derrida, också är framstående läsare och i stor utsträckning beskriver sin egen 
praktik. 

Det finns naturligtvis en mängd problem förknippade med transformationen av 
en framgångsrik praktik till en teori och en metodlära.  Ett är att det inte finns 35

någonting som garanterar att den som framgångsrikt utför en viss typ av verk-
samhet också kan leverera en informativ och korrekt beskrivning av den. Speciellt 
kan man gissa att sådana beskrivningar fokuseras på det som skiljer en viss prak-
tik från alternativa sätt att läsa och tolka, medan det som förenar tenderar att tas 
för givet och medvetandegöras i mindre grad.  Ett annat problem är att det inte 36

finns några garantier för att en praktik överhuvudtaget kan formuleras som ett sys-
tem av regler för hur man går tillväga. Vetenskapsfilosofer som Polanyi och Kuhn 
har, enligt min mening framgångsrikt, argumenterat för att all vetenskaplig verk-
samhet har inslag av icke regelstyrda färdigheter, "tyst kunskap", och det finns 
ingen anledning att tro att detta är mindre sant om texttolkning (inom olika disci-
pliner) än om andra vetenskapliga verksamheter. I enlighet med detta kan man 
också vänta sig att en forskare i sin praktiska verksamhet påverkas mer av de ex-
empel på forskning hon fått lära sig att uppskatta än av abstrakt formulerade 
metodologier. 

 Situationen är inte helt olik den som råder beträffande olika psykoterapier, som ju också i 35

allmänhet föds som rationaliseringar av specifika terapeuters praktik.

 När beskrivningen sedan konsumeras av personer utan den praktiska erfarenheten så löper 36

denna förgivettagna bakgrund risk att falla bort.
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Men beskrivning och normativitet samspelar också på andra sätt. Beskrivning 
av en mänsklig praktik, som texttolkning, inkluderar så gott som alltid en 
beskrivning av de normer som utövare av praktiken följer eller erkänner. 

Med detta sagt har det väl också framgått att det givna schemat inte skall upp-
fattas så att varje faktiskt given tolkningsteori kan placeras i exakt en av de up-
präknade klasserna. Tvärtom är de förmodligen så att alla de mera kända tolkn-
ingsteoretiska ansatserna (hermeneutik, nykritik, dekonstruktionism, etc.) inte 
bara rymmer inslag ur alla kategorierna, utan också på väsentliga punkter är fler-
tydiga, så att de antingen kan tolkas som att de gör begreppsanalytiska, empiriskt-
deskriptiva eller normativa anspråk. Speciellt vanlig är det, tycks det mig, att man 
oscillerar mellan att tala om hur texttolkning bör gå till och att beskriva hur den 
med nödvändighet måste gå till, antingen man vill det eller inte. Ur praktisk syn-
vinkel är dessa både förhållningssätt oförenliga – det är föga poäng att med mäk-
tigt buller kräva av någon att hon skall göra vad hon ändå inte kan undvika hur 
hon än gör – och en teori som skall fylla båda rollerna måste på väsentliga punkter 
tillåta mycket divergerande preciseringar. Icke desto mindre förefaller det mig 
vanligt att man ogenerat rör sig mellan dessa båda plan och icke sällan argu-
menterar på det ena för en slutsats som man önskar dra på det andra.  37

Utvikning; nomotetisk och idiografisk vetenskap 

Sedan mitten av 1800-talet har det – med början i en tysk, nykantiansk tradition – 
pågått en diskussion om vari den väsentliga skillnaden mellan naturvetenskap och 
humaniora (Geisteswissenschaft) består. Ett tidigt förslag var att naturvetenskapen 
var nomotetisk (ordagrant: "lagsättande"), med humanvetenskaperna var idio-
grafiska ("enskildskrivande"). Naturvetenskapernas huvudintresse var, menade 
man, riktat mot det generella, naturlagarna, medan humanvetenskaperna (man 
tänkte främst på de historiska vetenskaperna) intresserade sig för enskilda hän-
delser eller företeelser för deras egen skull. Visst måste även naturvetaren nog-
grant observera enskilda företeelser, men inte för deras egen skull, tänkte man sig, 
utan som exempel på allmänna regelbundenheter. 

Som definition av gränsen mellan naturvetenskap och humanvetenskap är den-
na distinktion uppenbart oduglig. Det finns grenar av naturvetenskapen som har 
en klart idiografisk inriktning – tänk exempelvis på kosmologin, eller evolution-
steorin. Och det finns studieområden inom humaniora för vilka enskilda fenomen 
har just den status av data, med vars hjälp generella teorier bekräftas eller falsi-

 Vad gäller Gadamer och Derrida, två exempel som faller en in i sammanhanget, så ligger 37

kanske problemet mera i receptionen än hos dem själva. Båda två strävar ganska konsekvent 
efter hålla sig på nödvändighetsplanet, medan deras beundrare är ute efter "metoder" och 
förhållningsregler.
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fieras, som utmärker nomotetisk vetenskap.  Men det hindrar inte att själva dis38 -
tinktionen har sitt värde vid beskrivningen av vetenskaplig verksamhet, och när 
man försöker skaffa sig en överblick över det tolkningsteoretiska fältet tror jag att 
den kan vara upplysande. 

Det går en ganska markant skiljelinje mellan å ena sidan dem som huvudsakli-
gen har ett teoretiskt, nomotetiskt, intresse för vad tolkning och förståelse är för 
någonting och å andra sidan dem för vilka en tolkningsteori har sitt huvudsakliga 
berättigande som verktyg vid tolkningen av enskilda texter eller verk. För den 
nomotetiska forskaren är det i allmänhet det "vanliga" eller "normala" som står i 
fokus, hon är intresserad av de processer som är involverade i den "vanliga" 
läsarens förståelse av en text, eventuellt en text av ett visst slag. I lingvistisk ter-
minologi handlar det om att specificera läsarens "kompetens", de kunskaper och 
förmågor som förklarar hur läsaren får ut det hon får ut av en text.  En sådan 39

teori skall naturligtvis inte lämna större, eller mindre, spelrum för olika tolkningar 
än vad den undersökta läsargruppen gör. Med en sådan forskningsinriktning ten-
derar man att börja med mycket enkla texter och gärna med förhållandevis os-
ofistikerade läsare, i förhoppning att man där skall finna någotsånär enkla 
principer att arbeta med.  40

Den idiografiska forskaren är däremot mindre intresserad av en teori som förk-
larar hur det går till att göra någonting som man redan kan och mera intresserad 
av en teori som utvidgar ens kompetens till att göra sådant man förut inte kunde. 
Finessen med en "tolkningsmetod" är ur detta perspektiv att den leder till förut 
oanade läsningar. (Och det värsta man kan tänka sig blir en "metod" som leder till 
läsningar som också är tillgängliga för vanliga "obeväpnade" läsare – den rycker 
ju undan grunden för hela den professionaliserade tolkningsverksamheten.) Den 
entusiasm med vilken hermeneutik, strukturalism, tematisk kritik, dekonstruktion 

 Den allmänna språkvetenskapen är kanske det tydligaste exemplet. Inom många 38

humanistiska discipliner är tillämpligheten av ett nomotetiskt perspektiv en inomvetenskaplig 
stridsfråga – överföringen av metoder och teorier från, exempelvis, sociologi eller psykologi 
till de historiska disciplinerna har varit förknippat med en förskjutning av intresset från 
idiografiska till nomotetiska frågeställningar. Bytet av suffixet "historia" mot "vetenskap" i 
beteckningen på somliga humanistiska ämnen sammanhänger ju delvis med denna 
förskjutning.

 I denna mening är de narratologiska modeller vi stiftade bekantskap med i förra kapitlet 39

redan en sorts tolkningsteorier, som försöker förklara läsares kompetens att uppfatta och 
organisera (olika typer av) berättelser.

 Man uppfattar väl ofta detta som en variant av den metod naturvetenskaperna framgångsrikt 40

har använt – att starta med enkla fall, för att med tiden kunna förklara det komplexa genom 
samspel mellan enkla principer. Det är ju inte säker att detta är den riktiga analogin. Ett annat 
sätt att beskriva det naturvetenskapliga tillvägagångssättet är ju att man börjar med 
synnerligen idealiserade och "extrema" fall – friktionslösa plan, fall i vacuum, etc. – för att 
successivt arbeta sig tillbaka till det "vanliga". Måhända är det i litteraturtolkningens eller 
källkritikens allra tunnaste luft man finner motvsraigheten till dessa upplysande idealiseringar.
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etc. hälsats av (många) litteraturvetare hänger samman med förhoppningen att 
dessa "metoder" skall förmå avlocka gamla välkända texter nya budskap.  41

En del av problemen med de mera kända tolkningsteoretiska ansatserna – så-
som hermeneutik och dekonstruktion – är att man önskat se dem uppfylla ofören-
liga målsättningar. De skall säga någonting som är sant om alla tolkningar, sam-
tidigt som de skall leda till sensationella och nya läsningar. Enda sättet att uppfylla 
båda målsättningarna samtidigt är att göra teorin själv dubbeltydig: att växla mel-
lan en mera trivial läsning av den, enligt vilken den säger sanna saker om exis-
terande praktiker, och en starkare läsning som är oförenlig med dessa praktiker 
och föreskriver nya grepp. En sådan vacklan präglar också, enligt min mening, 
ganska mycket av den tolkningsteoretiska diskussionen, särskilt inom litteraturte-
orin. 

Vad innehåller en tolkningsteori? 

Vi har talat om tolkningsteoriers metateoretiska status – som beskrivande, norma-
tiva, etc. – men vad innehåller, närmare bestämt, en tolkningsteori? Vilken typ av 
information ger den? Det är ju inte självklart att sådana frågor går att besvara 
generellt, på något informativt sätt, men det verkar faktiskt som om de flesta 
tolkningsteorier innehåller två huvudkomponenter: en ontologi och en uppsättning 
tolkningsregler. 

Med att en tolkningsteori innehåller en ontologi avser jag att den innehåller en 
uppräkning och en beskrivning av de entiteter som den anser att en teori om tolkn-
ing måste ta hänsyn till. I allmänhet inkluderas här standardaktörerna i våra vanli-
gaste kommunikationsmodeller: avsändare, mottagare, text, språk, mening, avsikt. 
Till de ontologiska antagandena i en teori måste också räknas de viktigare uppfat-
tningarna om relationerna mellan de entiteter som teorin förutsätter eller argu-
menterar för: speciellt hypoteser om att någon eller några komponenter är mera 
"grundläggande" än de övriga och i så fall på vilket sätt. 

Viktiga ontologiska stridsfrågor inom tolkningsteorin har, exempelvis, rört re-
lationen mellan å ena sidan de "subjektiva" momenten i kommunikationssituatio-
nen – avsändare, mottagare och deras föreställningar, avsikter, attityder, etc. – och 
å andra sidan de intersubjektiva, eller kanske t.o.m. "objektiva", faktorerna – 

 En annan turnering av samma grundsyn på litteraturvetenskapens uppgift – att producera 41

tolkningar av enskilda litterära verk – finner man hos många som beklagar, eller förvånas 
över, hur mycket möda som ägnas tolkningsteoretiska "metafrågor" av litteraturvetare, på 
bekostnad av den "egentliga" uppgiften att tolka litterära verk. Utifrån ett nomotetiskt 
perspektiv kastas prioriteringarna om: en tolkningsteori är en mer eller mindra generell 
hypotes om (vissa aspekter på) litterära texters natur, av en typ som det är 
litteraturvetenskapens uppgift att formulera. Tolkningar av enskilda verk blir, ur detta 
perspektiv, i första hand intressanta som test av sådana generella hypoteser.
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språket, genren och texten. Och allra hetast har striden stått kring avsändarens roll 
och hennes relation till det resultat som tolkningsprocessen utmynnar eller bör 
utmynna i. 
Den andra huvudkomponenten består alltså av en uppsättning regler som den 
tolkande antas följa, eller böra följa i sin verksamhet. Att specificera en uppsät-
tning regler är standardsättet att beskriva en viss praktik, även i andra samman-
hang. Det mest framgångsrika exemplet är väl beskrivningen av språkbeteende 
med hjälp av grammatikregler. 

Det är dock inte säkert att ett regelsystem är den bästa, eller fruktbaraste, 
beskrivningsmodellen för alla praktiker. Modern vetenskapsfilosofi har tvärtom 
framhållit att färdighet inom en praktik i allmänhet inte kan reduceras till regelföl-
jande, utan till stor del består i s.k. "tyst kunskap”.  Vad gäller de flesta av de 42

tolkningsteoretiker som spelat för den tolkande praktiken i olika vetenskaper så 
har väl deras exempel spelat större roll än explicita regelformuleringar. Ur vår 
synvinkel är dock motsättningen mellan dessa betraktelsesätt mindre väsentlig, 
något som ju också analogin med språkregler antyder. Ingen tror att man lär sig 
tala sitt modersmål med hjälp av explicita regelformuleringar, men detta hindrar 
inte att den teoretiska förståelsen av vad man har lärt kan ges formen av ett regel-
system. 

Bortsett från dessa komplikationer, så styrs metodologiskt orienterad tolkn-
ingsdiskussion, mer eller mindre oreflekterat, av idealet om en explicit uppsät-
tning praktikstyrande tolkningsregler. Det är dock förvånansvärt sällan som tolkn-
ingsteoretiker åstadkommer mera detaljerade uppräkningar av sådana regler. 
Snarare tar man för givet att det redan existerar någon mer eller mindre given up-
psättning tolkningsregler, inom ramen för vilken man diskuterar och eventuellt 
föreslår förändringar. Det är inte heller så att polemik mellan olika teorier alltid, 
eller ens i allmänhet, fokuseras på vilka regler man skall tillämpa. Striden rör 
minst lika ofta den ontologiska dimensionen eller, kanske ännu vanligare, det som 
(normativt) binder ihop ontologin och reglerna: nämligen de motiveringar man är 
villig att ge eller godta för att tillämpa en viss regel. Möjligen kunde man utnämna 
dessa motiveringar till en tredje väsentlig komponent i en komplett tolkningsteori. 

För att ha någon konkret bakgrund till den följande diskussionen behöver vi 
några exempel på tolkningsregler. Den lista som följer, i nästa avsnitt, är förstås 

 Termen tyst kunskap (tacit knowledge) härrör från Michael Polanyi, som utvecklar sina 42

tankar i ämnet t.ex. i (1958) och (1966).



!156

inte avsedd att vara uttömmande, utan bara att innehålla några någotsånär plausi-
bla och intressanta kandidater.  43

Tolkningsregler 

Det är naturligtvis inte alls självklart att det finns abstrakta tolkningsregler som är 
tillämpbara på all texttolkning, utan det finns åtminstone två typer av skillnader 
att ta hänsyn till. 

För det första så faller de texter som kan tolkas i olika, mer eller mindre ab-
strakta och välavgränsade, genrer. Vi har, exempelvis, skönlitteratur och vi har 
texter som gör mer "vanliga" sanningsanspråk (engelskans "fiction" och "fact"). 
Vi har filosofiska texter, religiösa urkunder, lagtexter, och så vidare. Och inom 
dessa stora kategorier har vi en hierarki av mera specifika genrer. Att det skulle 
finnas regler för hur man tolkar texter i allmänhet förefaller apriori betydligt min-
dre plausibelt än att det finns specifika regler som måste internaliseras av den som 
skall kunna tillgodogöra sig pusseldeckare eller medeltida versepos eller surrealis-
tisk poesi. Narratologin, exempelvis, kan uppfattas som ett försök att specificera 
den kompetens som en läsare av just berättelser måste besitta, för att tolka dem 
rätt. 

För det andra kan en och samma text läsas på mycket olika sätt i olika, mer 
eller mindre institutionaliserade, sammanhang. Både litteraturvetare och medeltid-
shistoriker intresserar sig, exempelvis, för de isländska sagorna. Men det är ju 
långt ifrån säkert att det finns en gemensam uppsättning regler som styr läsningen 
av en saga som litterärt verk och som historisk källa. Filosofen, idéhistorikern. 
psykologen och teologen kan alla ha anledning att intressera sig professionellt för 
den helige Augustinus självbiografi – men deras syften och intressen är kanske så 
olika att det inte finns någon uppsättning "tolkningsregler" som fångar något in-
tressant som deras tolkningar har gemensamt. 

Även om tolkningsteoretiker ofta uttalar sig helt generellt om texttolkning är 
deras teorier ofta grundade i någon ganska speciell tolkningspraktik. I äldre tid var 
det bibeltolkning som var huvudkällan, i nyare tid har det varit litteraturvetenskap 
och filosofihistoria som har stått för det mesta av erfarenhetsbakgrunden till tolkn-
ingsteorier med generella anspråk. 

Alla sådana subtiliteter skjuter vi dock för ögonblicket i bakgrunden. Den lista 
som följer upptar i första hand typer av regler, som kan tänkas specificerade på 
olika sätt i olika sammanhang. 

 De är hämtade från olika källor. En av de fåtaliga skrifter som innehåller en omfattande 43

uppräkning av tolkningsregler är Rabinowitz (1987).
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a. Fullkomlighetsregler 

En första typ av regler döper jag till fullkomlighetsregler.  Sådana regler handlar 44

om den dager i vilken tolkningen framställer sitt objekt – de föreskriver helt 
enkelt att tolkningen skall framställa texten som bra i vissa avseenden. Andra sak-
er lika så föredrar man tolkningar som gör texten motsägelsefri, sammanhän-
gande, sann, intressant, etc. 

Olika auktoriteter skiftar med avseende på den vikt de lägger vid fullkom-
lighetsregler. Gadamer står för en extrem uppfattning, men att fullkomlighetsre-
gler har någon roll att spela i tolkningssammanhang förnekar knappast någon: en 
tolkning föredrages ofta framför en annan enbart på den grunden att den ger "bät-
tre mening" åt texten. Vi skall dock inte orda mer om fullkomlighetsregler just nu 
– en utförlig diskussion av sådana regler finns i avsnittet om Gadamers hermeneu-
tik, nedan. 

b. Kontextinpassningsregler 

Alla tolkningsteorier anser att texter bör tolkas i sin kontext. Också i detta avseen-
det kan den hermeneutiska traditionen, med Gadamer i spetsen, uppfattas som ex-
trem när den gör relationen mellan del och helhet till tolkningsteorins grundsten, i 
läran om den hermeneutiska cirkeln. En delad övertygelse om kontextens bety-
delse lämnar dock plats för skiftande uppfattningar både om vad som är en 
lämplig kontext och om hur kontexten påverkar textens mening.  45

Klassiskt sett finns det en räcka "naturliga" kontexter att ta hänsyn till: förfat-
tarskapet, genren, epoken, etc. Det finns också ett "närhetsrum" som bestämmer 
hur viktiga olika typer av kontext är – tidsfaktorn spelar här en viss, men inte av-
görande roll – och det finns utrymme för subtila argument för och emot rele-
vansen av en viss kontext. Många sådana argument hänger på författarens 
kännedom om den föreslagna kontexten och på hans eller hennes kontextinpass-
ningsavsikter. Att två dikter står nära varandra i en av författaren komponerad dik-
tsamling är, tänker man sig i allmänhet, ett starkare skäl att tolka dem i ljuset av 
varandra, än att de har ställts tillsammans i en, av någon annan kompilerad, an-
tologi. 

 Beteckningen är inspirerad av Gadamers "Vorgriff der Vollkommenheit", men liknande 44

principer förekommer hos många andra författare. Den mets kända är kanske "the principle of 
charity" som figurerat i anglosaxisk tolkningsdiskussion sedan slutet av 50-talet.

 För de flesta har, under olika beteckningar, distinktionen mellan "inre" och "yttre" kontext 45

tyckts väsentlig. Den inre kontexten utgörs av det språkliga sammanhang i vilken en konkret 
text ingår, medan den yttre kontexten har att göra med dess relation till ett vidare historiskt 
sammanhang. I fortsättningen kommer jag att använda ordet kontext uteslutande om den 
"inre" kontexten, i den antydda om också föga preciserade meningen, medan den "yttre" 
kontexten kommer att benämnas "situation".
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Den centrala formen av kontextberoende är den som råder mellan delarna av 
en och samma text – en nog så problematisk föreställning – medan andra exempel 
på kontextinpassning rör relationer mellan olika texter. Hit hör till exempel de i 
varandra glidande fenomenen allusion, påverkan, dialogiskhet och intertextualitet. 
Även till detta återkommer vi senare. 

c. Uppmärksamhetsregler 

Sådana regler styr vad som uppfattas som väsentligt respektive oväsentligt i en 
text.  Det finns ganska generella sådana regler. Om en text har en titel eller rubrik 46

kan man i allmänhet räkna med att den är viktig. Början och slutet av en text, lik-
som slutet av kapitel är rimliga ställen att skärpa uppmärksamheten. En tolkning 
som inte har något att säga om slutet på en roman kan anses defekt enbart på den 
grunden, medan det inte är lika graverande att lämna någon episod mitt i oförk-
larad. Men det finns också genrespecifika uppmärksamhetsregler – som den att 
sympatiska och till synes oskyldiga personer i deckare bör bevakas noggrannare 
än de som förs in i handlingen med skurkfysionomi.  47

d. Tematiseringsregler 

 Att tolka en text består ofta till stor del i att avgöra vad den handlar om, vilket 
som är dess tema. Vi har redan varit inne på de tematiseringsregler som styr upp-
fattningen av (modern) lyrik, och som hjälper oss att avgöra vad som bör uppfat-
tas symboliskt, metaforiskt etc. och vad som kan tolkas bokstavligt. Motsvarande 
gäller i andra sammanhang, både genrer och tolkande discipliner har mer eller 
mindre uttalade tematiseringsregler som styr tolkningen av texten. 

e. Anakronismförbudet 

Här rör det sig om en mycket mera speciell regel, eller regelgrupp, som dock har 
sitt särskilda teoretiska intresse. Det anses i allmänhet att tolkningar av en text 
som tillskriver den eller dess upphovsman kunskaper, åsikter, attityder eller 
språkvanor som inte var tillgängliga vid tiden (eller platsen) för dess tillkomst kan 
underkännas enbart på denna grund. En sådan regel är nästan självklar för den 
som tillskriver avsändarintentionen en central roll som mål för texttolkning, men 

 Det är en spridd uppfattning att litterära texter utmärks av att allt i dem är väsentligt och 46

kanske t.o.m. lika väsentligt. Lyckligtvis är det inte så.

 En del av det nya med somliga "radikala" lässtrategier, som psykoanalys och 47

dekonstruktionism, är att de förespråkar radikalt annorlunda uppmärksamhetsstrategier. 
Tolkaren bör undvika det som markeras som viktigt och i stället uppmärksamma ställen där 
författaren i mindre grad är på sin vakt. Tänkvärd i sammanhanget är Lacans regel att 
psykoanalytikern bör lyssna på analysandens tal med "uppmärksamheten jämnt fördelad".



!159

upprätthålles i allmänhet, på mindre självklara grunder, även av dem som inte vill 
godta denna koppling. 

Tolkningsreglers normativa status 

Tolkningsteoretisk polemik handlar ibland om innehållet i, eller tillämpligheten 
av, speciella tolkningsregler. "Dekonstruktionister" profilerar sig, exempelvis, från 
hermeneutiker av Gadamers modell både vad det gäller fullkomlighetsantaganden, 
kontextinpassning och uppmärksamhetsregler. Men lika vanligt är att debatten inte 
gäller reglernas innehåll, utan snarare deras status. Vilken typ av regler rör det sig 
om? 

Vilka typer av regler finns det att välja på? Låt oss pröva några förslag. Kant 
skiljer, i sin diskussion av olika sorters normer, mellan hypotetiska och kate-
goriska imperativer. 

Ett hypotetiskt imperativ är en regel som har formen "Om du vill uppnå målet 
M, gör X". Hit hör allehanda "tekniska" regler, kokboksrecept etc. En sådan regel 
är ju inte i någon intressantare mening en norm – den föreskriver inte handlingar 
eller mål, utan ger bara råd om hur de mål man faktiskt har skall uppnås. Ett hy-
potetiskt imperativ värderas med avseende på hur pass effektivt det föregivna 
medlet faktiskt leder till målet. 

Kan tolkningsregler av de antydda slagen uppfattas som hypotetiska imperativ-
er? För att man skall kunna göra det så måste tolkningsverksamheten ha ett 
oberoende av reglerna definierat mål och reglerna uppfattas som anvisningar om 
hur detta mål bäst, eller åtminstone lämpligen, kan uppnås. Ett tänkbart sådant 
mål är att fastställa den av författaren avsedda innebörden hos texten och tolkn-
ingsregler ges ofta motiveringar som ansluter till en sådan uppfattning. Fullkom-
lighetsregler kan motiveras av antaganden om författarens intelligens och ambi-
tionsnivå ("det är troligare att tolkningen är fel än att Platon var så korkad"). Kon-
textinpassningsreglerna knyts till de av författaren avsedda kontexterna, eller till 
andra omständigheter som faktiskt kan tänkas ha spelat in i produktionen av tex-
ten. Mera genrebundna regler rörande tematisering och uppmärksamhet knyts till 
föreställningen om den av författaren avsedda genren och anakronismförbudet får 
en naturlig motivering genom hänvisning till vad författaren "kunde ha menat". 

Mot ett sådant synsätt kan naturligtvis allehanda invändningar riktas. Ontolo-
giska invändningar: att begreppet författarintention saknar referens, eller åtmin-
stone inte kan ges en av tolkningsreglerna oberoende definition. Kunskapsteo-
retiska invändningar: att vi inte har någon oberoende kunskap om författarinten-
tionen som tillåter oss att bedöma reglernas effektivitet och lämplighet. Normativa 
invändningar: att detta mål, även om det är välbestämt och uppnåeligt, inte är värt 
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besväret. Men vi lämnar för tillfället denna diskussion åt sidan för att fundera vi-
dare över alternativa sätt att uppfatta tolkningsreglers normativa status. 

Det går naturligtvis också att betrakta tolkningsregler som hypotetiska impera-
tiver, men ha andra uppfattningar än den nämnda om vilka mål de hjälper oss att 
uppnå. I intellektuella debattsammanhang hävdas ju ofta en fullkomlighetsregel 
som säger att man skall tolka motståndarens argument så att de blir så starka eller 
rimliga som möjligt och gärna förstärka dem med egna relevanta synpunkter in-
nan man försöker demolera dem. I detta ligger ju inte något antagande om att 
motparten nödvändigtvis är så klok som man gör honom, utan snarare en önskan 
om att debatten skall bli så intressant eller fruktbar som möjligt. Ett annat slags 
mål för textläsning, som leder till speciella förhållningssätt är det som ligger till 
grund för källkritiska läsningar inom historievetenskapen: här är målet att faststäl-
la textens relation till en historisk verklighet. 

Ett kategoriskt imperativ är en uppmaning som saknar det hypotetiska ledet: 
"Du skall inte ljuga". Sådana är, för Kant, de moraliska normerna: de påbjuder 
eller förbjuder vissa typer av handlingar helt oberoende av agentens mål och 
syften.  Kan tolkningsregler uppfattas som kategoriska imperativer, som 48

moraliskt bindande påbud? Det är väl inte den mest fruktbara vinkeln på dem, 
men visst har tolkningsdiskussioner ibland en intensitet som antyder att de av 
somliga deltagare upplevs ha en etisk dimension. Vardagliga versioner av ful-
lkomlighetsregler har väl i många sammanhang den pseudo-moraliska ställningen 
av artighetsregler, men viktigare är kanske att själva tanken att tolkningar bör söka 
avsändarintentionen av många uppfattas som moraliskt bjudande. Det är helt 
enkelt orätt att läsa in en annan mening i en text än den författaren ville uttrycka! 

Men den uppfattning om tolkningsreglers status som dominerat mycket av den 
radikala tolkningsteoretiska debatten är en tredje, som faller utanför det kantians-
ka schemat. Enligt denna uppfattas tolkningsregler som spelregler, i analogi med 
reglerna för schack eller fotboll. De definierar helt enkelt den verksamhet som 
kallas "texttolkning". I en viss mening är detta en slags minimalistisk position: 
reglerna kan inte motiveras, det är bara upp till var och en att bestämma ifall man 
vill vara med eller inte.  Den mest kände och explicite företrädaren för detta syn49 -

 Man möter ibland invändingen att även en kategorisk regel som "du skall inte ljuga" kan ges 48

en hypotetisk form, t.ex. "Om du vill göra det rätta så skall du inte ljuga". Detta är naturligtvis 
rent verbalt korrekt, men förbiser att detta "mål" inte kan definieras oberoende av "medlet". 
Att göra det rätta är helt enkelt, bl.a., att låta bli att ljuga. Att fortsätta att tala om mål och 
medel i ett sådant fall tycks mig föga klargörande.

 Det är naturligtvis en sanning med modifikation att spelregler inte kan motiveras, något som 49

tydliggörs av den ständigt pågående diskussionen om regeländringar i fotboll. Gör offside-
regeln fotboll roligare eller tråkigare? Borde målen vara större? Skall målvakten få ta upp 
bakåtpassningar med händerna? Men den grundläggande poängen återstår: det finns ingen 
grund för diskussionen ifall fotboll har "bättre" regler än schack.
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sätt är den amerikanske litteraturvetaren Stanley Fish, men det anknyter också till 
ett slags tidsanda.  50

Denna uppfattning ger ju en naturlig förklaring till förekomsten av vitt skilda 
regelsystem som "konkurrerar" med varandra om att beskriva texttolkning och 
bäddar väl för en i viss mening tolerant attityd till denna mångfald. Det rör sig helt 
enkelt om olika spel och valet mellan dem är varken en sannings- eller en moral-
fråga, utan en fråga om vad som roar och intresserar en. 

Är uppfattningen om tolkningsmetoder som spelregler rimlig? Här finns i själ-
va verket ett antal olikartade fenomen att ta hänsyn till. Det man först kommer att 
tänka på är väl metatextuella skolbildningar av den typ som avlöst varandra i de 
senaste decenniernas litteraturdebatt: nykritik, tematisk kritik, psykoanalytisk 
metod, marxistisk kritik, strukturalism, hermeneutik, dekonstruktion, etc. I många 
fall förefaller bilden av sådana "metoder" som spelregler rimlig: de tillåter en att 
göra olika saker med texter, utan att det verkar meningsfullt att mäta dem mot nå-
gon oberoende av tolkningsmetoden given "mening" hos texten och utan att de 
"motsäger" eller konkurrerar med varandra på ett teoretiskt plan. 

(Stanley Fish huvudexempel på olika spel, eller institutionella ramar, inom vil-
ka tolkning bedrivs är dock av ett mera oskyldigt slag. Där handlar det snarare om 
genrekonventioner, exempelvis av de slag som vi exemplifierade när vi talade om 
tematisering och uppmärksamhet. Även om man naturligtvis, eventuellt med ännu 
större rätt, kan tala om sådana konventioner som spelregler så leder detta inte rim-
ligtvis till någon tolkningsteoretisk relativism, ens av det oskyldiga slag som an-
tyddes ovan. Eftersom genrekonventionerna i lika hög grad styr produktionen som 
tolkningen av texterna så tycks den för varje text placera en viss uppsättning 
tolkningsregler i en privilegierad position, nämligen de som tillhör den genre i 
vilken texten är avsedd att ingå.) 

En annan typ av problem får man med "vanlig" läsning som inte på samma 
naturliga sätt tycks ingå i något väldefinierat "spel", men där läsare fortfarande 
kan bli oense, och ibland djupt oense, om vad en text betyder. 

Innan vi lämnar detta avsnitt skall vi nämna ytterligare ett alternativ. Vi har sett 
två möjliga uppfattningar enligt vilka tolkningsregler kan ges "absoluta" mo-
tiveringar: antingen som tekniska regler som motiveras utifrån ett oberoende mål, 
eller som ett slags moraliska imperativer. Och vi har sett den konträrt motsatta 
uppfattningen att tolkningsregler inte kan ges någon yttre motivering alls, att de är 
"godtyckliga" på samma sätt som spelregler. 

Flera av de mest kända och filosofiskt artikulerade tolkningsteoretikerna, som 
Gadamer och Derrida, tycks dock vilja placera sig i en tredje position, mellan ab-

 En bra introduktion till Fish synsätt ger uppsatssamlingen Is There a Text in this Class?.50
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solut godtycke och absolut motivering. Tolkningsregler, metoder och praktiker är 
med detta synsätt alltid förankrade i en tradition, ett historiskt och socialt sam-
manhang. En sådan tradition kan förändras, men inte hur snabbt och radikalt som 
helst, därför att varje nyordning måste kunna i viss utsträckning motiveras och 
begripas utifrån drag i den etablerade traditionen. Men om detta begränsar 
utrymmet för "godtyckliga" innovationer, så är denna form av motivering aldrig 
absolut och detta av två skäl. För det första därför att varje motivering går tillbaka 
på andra praktiker som i sin tur "bara" kan ges en historisk motivering. Och för 
det andra därför att traditionen aldrig entydigt bestämmer i vilken riktning den 
skall utvecklas, det ges alltid ett spelrum för mycket olika nyheter mot "samma" 
traditionsbakgrund
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