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INLEDNING 

J.D Salingers roman The Catcher in the Rye (1951) har väckt intresse i litteraturvärlden och 

det diskuteras mycket kring vad Holden egentligen är för berättare. Holdens unika språk och 

nonchalanta attityd har fått många att tveka på hans roll som protagonist samt berättare. 

Dessutom förekommer romanen som exempel då man talar om otillförlitligt berättande i 

fiktionella framställningar.  

    Otillförlitlighet är ett begrepp som flera teoretiker har diskuterat och som det visar sig inte 

är överrens om. Man är bland annat oense om vad det är som gör en berättare otillförlitlig och 

hur vi som läsare kan avgöra om det som berättas inom fiktionen är ”sanning” eller inte? 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera en eventuell otillförlitlighet hos berättaren Holden, i 

romanen The Catcher in the Rye (1951) av J.D Salinger, utifrån ett antal teoretikers syn på 

begreppet otillförlitligt berättande. Jag har valt att utgå från följande frågeställning: Är 

Holden en otillförlitlig berättare enligt de teoretiker som jag har valt att ta upp i mitt arbete 

och hur kan man, om så är fallet, enligt deras teorier se det i hans berättande? 

    Då begreppet berättare är ett centralt begrepp i mitt arbete har jag valt att inleda med en 

genomgång av det. Innan det följer en kort presentation av författaren och romanen.  

 

J.D Salinger 

Jerome David Salinger, som var hans fullständiga namn, föddes den första januari 1919 i 

New York. Han var son till en kristen mamma och en judisk pappa och växte, mestadels, upp 

på Manhattan i en överklassmiljö. Hans liv har, till viss del, likheter med karaktären Holden 

Caulfields i The Catcher in the Rye (1951)då t ex Salinger, precis som Holden, inte lyckades 

slutföra sina studier på en och samma skola utan blev relegerad från vissa och fick således 

byta skolor för att fortsätta sina studier. Precis som karaktären Holden, lyckades inte Salinger 

i skolan och han hade därmed inte heller några vidare bra betyg. Det finns fler händelser i 

The Catcher in the Rye som fått somliga att se boken som en självbiografi då Salinger, precis, 

som Holden t ex var ledare för skolans fäktningsteam samt att Salingers familj, precis som 

Holdens familj, hade ett sommarställe i Maine, men jag har valt att inte beakta den aspekten i 

mitt arbete.  
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    Salinger skrev mestadels noveller och de centrala teman som förekommer i hans verk är 

just ungdomar. Hans stora genombrott blev just The Catcher in the Rye som med sin 

nonchalanta ton och, för den tiden, annorlunda språk väckte reaktioner och kritik i 

litteraturvärlden, något som jag kommer att återkomma till längre fram i uppsatsen 

(Hamilton, 1989). 

 

Sammanfattning av verk 

Berättaren i romanen är protagonisten Holden Caulfield, en tonårspojke från Manhattan, New 

York. Holden har blivit relegerad från sin internatskola och ska återkomma hem till sina 

föräldrar. Istället för att åka direkt hem bestämmer han sig för att spendera tre dagar i New 

York. Det är innehållet i dessa tre dagar som utgör romanens handling och den person som 

Holden återberättar händelserna för är sin psykoterapeut.  

    Holden är en ensamvarg som, under hela berättandet, tycker att allt är ”phony”. Hans brist 

på vänner och tillit till människor utgör ett återkommande inslag i romanen och vi, som 

läsare, blir bekanta med det under berättandes gång.  

    Romanen baseras, som sagt, på att Holden återberättar tre händelsefulla dagar i New York 

med egna ord vilket ger romanen en ton av nonchalans och ungdomsslang, något som väckte 

reaktioner då romanen först publicerades.  

 

Romanens mottagande 

The Catcher in the Rye (1951) är, som tidigare nämnt, en roman som med sin nonchalanta ton 

och stil, bland annat, väckte kritik då den publicerades.  

    Hamilton (1989) sammanfattar, i sin biografi om Salinger, kritiken som romanen fick av 

olika tidskrifter då den först publicerades. Tidskriften Catholic World kritiserade bland annat 

romanen för dess bruk av svordomar och grova språk (Catholic World se Hamilton 1989). 

William Poster fortsatte att kritisera romanen i tidskriften Commentary:  

 

Ledan, bitterhet och den missmodiga avsmaken i The Catcher in the Rye är 

oundvikliga, inte hos en aldrig så desillusionerad yngling, men hos en välbetald 

satiriker med högt utvecklad teknik, ingen berättarsynvinkel och inget annat mål 

att sikta på än sig själv (Poster se Hamilton 1989, s. 127). 
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    Dock var det inte bara kritik som romanen fick utan i, bland annat, tidskrifterna New York 

Times och San Fransisco Chronicle skrevs det att The Catcher in the Rye bland annat var en 

ovanligt lysande debut och att en protagonist som Holden Caulfield inte skulle vara lätt att 

överträffa (Hamilton 1988, s. 123). I Listener skriver John Russel om romanens författare, 

Salinger:  

 

Hans konst är en konst som förnekar konsten; men kvickheten, den lätta 

samtalstonen och de listiga ellipserna i hans metod vittnar om lyhördhet för 

rytmen och för berättandets detaljer som (Henry James och Edith Wharton) 

skulle varit de första att erkänna (Russel se Hamilton 1989, s. 128).  

    

     Harold Bloom (2007) menar att romanen har setts som antireligiös, opatriotisk, omoralisk 

och oanständig när det gäller de sexuella aspekter som romanen framför samt för det 

slangspråk och svordomar som används i romanen (Bloom 2007, s. 16). Svaret och 

reaktionen på det blev att den censurerades och kort efter den första publiceringen år 1951 

möttes romanen av häftig opposition av vissa sociala organisationer och intresserade grupper 

i U.S.A  som bland annat the National Organization for Decent Literature (Bloom 2007, s. 

16). 

    Romanen kom att bli censurerad i bland annat skolor och som Bloom konstaterar var det 

oftast en förälder eller någon annan ”oroad” medborgare som önskade censurera romanen då 

man ansåg att den inte vara lämpligt att läsa, på grund av de faktorer jag nämnt tidigare i min 

uppsats. Censuren av The Catcher in the Rye fortsatte ända in på 1990-talet i kursplaner, hos 

bokhandlare och i skolbibliotek trots att romanen blev allt mer populär bland sina läsare 

(Bloom 2007, s. 16).  

    Trots det motstånd som romanen möttes av, då den först publicerades, har The Catcher in 

the Rye kommit att bli ett viktigt litterärt verk i amerikansk litteraturkanon. Bloom och andra 

teoretiker, som Bloom själv nämner, menar att romanen har följt med i generationer och idag 

uppfattas som en klassiker (Bloom 2007, s.19).  
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Tidigare forskning 

Romanen har tidigare varit föremål för forskning men inte i så stor utsträckning utifrån 

begreppet otillförlitlighet. Vad som varit aktuellt inom forskningen är dels Salingers 

författarskap, dels Holden som karaktär och i jämförelse med andra karaktärer. Man har 

bland annat gjort jämförelser mellan Holden och Mark Twains Huckleberry Finn, något som 

jag kommer att ge några exempel på nedan. 

    Ian Hamilton presenterar i På spaning efter J.D Salinger (1989) Jerome David Salinger 

som privatperson men även som författare eller som han själv menar: ”[E]n studie över hans 

‟liv och verk‟” (Hamilton 1989, s. 2). Boken behandlar Salingers liv innan det stora 

genombrottet med The Catcher in the Rye (1951) men samtidigt hans privata liv som kom i 

skuggan av rampljuset då han blev känd. Förutom intervjuer med Salinger själv samt 

personer som står och som en gång stått Salinger nära, kommenterar Hamilton i vissa 

avseenden Holden som karaktär och menar då bland annat att: ”Holden Caulfield vill förstås 

över huvud taget inte ansluta sig till vuxenvärlden; han förmår inte se någon väg in i den 

moderna amerikanska tillvaron som inte betyder att han måste förvandla sig till någon av 

dessa humbugar som han avskyr” (Hamilton 1989, s. 137).  

    Susan K. Mitchell diskuterar i sin artikel To Tell You the Truth (1992) om Holdens ”ord” 

kan tas för sanna eller inte. Hon menar bland annat att Holden inte alltid är medveten, i sitt 

berättande, om han talar sanning eller inte:  

 

Although Holden has claimed that he is a liar, he does not realize whether he 

is lying or telling the truth.  The distinction between truth and falsehood 

become blurred as he often adds the phrase ”to tell you the truth” onto 

whatever he is saying ( Mitchell 1992, s. 2). 

  

    Mitchell fortsätter att tala om Holden som en otillförlitlig berättare och menar bland annat 

att det kan vara något som Salinger medvetet gjort för att bevisa något: ”Perhaps by making 

Holden unreliably readerly, he is saying that society is both phony and necessary” (Mitchell 

1992, s. 5). 

   I Bloom’s Major Literacy Characters – Holden Caulfield  (2005) jämför Harold Bloom  

Holden med andra stora protagonister som Nick Carraway och Huck Finn då han menar att 

skillnaden, bland annat, ligger i Holdens desperation:  
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The largest difference is that Holden is desperate; even his humor balances on 

the verge of madness. Still, his desperation is vivacious; he is on the verge but 

always with verve. All readers receive him into their affection, which may be 

the largest clue to his enduring charm. As a representation of a sixteen-year-

old youth, the portrait of Holden achieves a timeless quality that is at variance 

with the novel‟s true status as a period piece, a vision of America in the 

aftermath of World War II (Bloom 2005, s. 2).  

 

    I samma antologi gör också Levi A. Olan (2005) en jämförelse mellan Holden och Huck 

Finn och menar att Holden är en modern version av Huck Finn då de båda, bland annat, har 

svårt att anpassa sig till resten av världen. Olan konstaterar att: ”Both are strange and alien to 

their world, not unlike the disoriented figures of much of modern literature” (Olan 2005, s. 

24).  

   I ovan nämnda antologi skriver William T. Noon (Noon 2005) bland annat om Holdens 

flera kriser. Han menar att Holden bland annat har en livskris där han hela tiden flyr från 

något: ”Throughout most of the novel, Holden is running away” (Noon 2005, s. 17). Noon 

påstår att det som Holden flyr ifrån, enligt oss läsare samt han själv, är ”phoniness”.  

     

Berättare 

För att lättare kunna diskutera frågan om berättaren i The Catcher in the Rye kan kallas 

otillförlitlig eller inte, anser jag det motiverat att inleda med att ge en överblick över vad en 

fiktionell berättare är, dess funktion samt de olika former en berättare kan ha, enligt ett antal 

teoretiker.  

    Gerald Prince definierar ordet narrator (engelskans benämning för berättare) i A Dictionary 

of Narratology (2003) på följande sätt: 

 

The one who narrates, as inscribed in the text. There is at least one narrator per 

narrative, located at the same DIEGETIC LEVEL as the NARRATEEE he or 

she is addressing. In a given narrative, there may, of course, be several different 

narrators, each addressing in turn a different narratee or the same one (Prince 

2003, s. 66).  

 

Prince definierar alltså en berättare som någon som berättar om något som har skett och 

menar att det ibland kan finnas flera berättare men att det alltid finns minst en berättare 
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närvarande i texten. Han menar även att de olika berättarna, om så är fallet, antigen refererar 

till samma fiktionshandling eller i andra fall till en annan handling.  

    Om man däremot slår upp ordet narrator i A Dictionary of Literary Terms and Literary 

Theory (Cuddon, 1998) så lyder den definitionen på följande sätt:         

    

 Plato amd Aristotole distinguished three basic kinds of narrator: (a) the speaker or poet 

(or any kind of writer) who uses his own voice; (b) one who assumes the voice of 

another person or persons, and speaks in a voice not his own; (c) one who uses a mixture 

of his own voice and that of others (Cuddon 1998, s. 535). 

     

Cuddon förklarar alltså de olika typer av berättare som kan förekomma och visar att redan 

under Platon och Aristotoles tid konstaterade man att det finns olika typer av en berättare. 

Han menar bland annat att det finns den berättaren som talar med sin egen röst, vilket 

Cuddon menar kan vara talaren, poeten eller vem som än skriver verket, den berättaren som 

övertar någon annans röst eller några andras röster och talar med en röst som inte tillhör 

berättaren själv. Vidare talar Cuddon om den tredje typen berättare, som är den som antar en 

blandning av sin egen röst och andras röster (Cuddon 1998 . 535).  

    I sin doktorsavhandling ger Ulrika Göransson (2009) en överblick över de argument som 

man brukar anföra som skäl för nödvändigheten av en berättare i litterära framställningar. 

     Göransson förklarar varför man normalt anser att det är logiskt att tänka sig att det finns 

en berättare närvarande i fiktionella texter: 

 

Standardparadigmet uppfattar detta förmedlande av skeendet som refererande 

handling; det omtalade, det påstådda är med andra ord skilt från talakten. 

Förutsätter man dessa villkor innebär det logiska att någon måste utföra denna akt. 

Eftersom talakten refererar till händelser, och då språkbruket bjuder att tal om 

händelser skall kallas ”berättelse”, är det rimligt att kalla agenten, eller om vi så 

vill förmedlaren, för ”berättare” (Göransson 2009, s. 46).  

 

Göransson menar att för majoriteten av narratologer är berättarens existens, i en första-

persons berättelse, självklar då den typen av berättare finns inskriven i texten: ”[D]är 

historien antas vara berättad av någon av karaktärerna, har denne berättares existens ansetts 

självklar därför att denne berättare finns så att säga inskriven i själva texten där hans existens 

indikeras av grammatiska former” (Göransson 2009, s. 46).  Hon menar att argumenten för 

den obligatoriske berättaren är flera. Bland annat diskuterar hon antagandet om att all 

språkanvändning kräver en talare, det vill säga en berättare. Ett annat argument som man 
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brukar anföra, menar Göransson, är att språkanvändningen är en kommunikativ aktivitet som 

förutsätter såväl avsändare som mottagare vilket gör avsändaren till en berättare inom 

fiktionen då denne berättar något som sker eller skett. För att illustrera hur man resonerar 

citerar Göransson Barthes gällande berättarens obligatoriska existens: ”[T]here can be no 

narrative without a narrator and a listener (or a reader)” (Barthes 1977 se Göransson 2009, 

s.47). Göransson fortsätter att utveckla det argumentet och menar att ”Om berättaren 

refererar till en språklig och kommunikativ aktivitet, implicerar detta en kommunicerande 

agent. Berättelsen kan helt enkelt inte berätta sig själv” (Göransson 2009, s. 47). Som 

förklaring till varför man anser att berättaren inte kan vara densamme som författaren citerar 

Göransson Felix Martinez-Bonati som konstaterar att författaren, som är en verklig person 

utanför fiktionen, inte kan tillhöra en imaginär, fiktiv situation. Han menar således att 

författaren och det fiktiva verket skiljer sig lika mycket åt som den imaginära skiljer sig från 

det verkliga (Martinez-Bonati 1981 se Göransson 2009, s. 48). Författaren av verket är 

således inte berättaren av verket eller fiktionen, anser Martinez-Bonati. Ett tredje argument 

som man brukar anföra som försvar för tanken på att alla fiktiva berättelser har en berättare, 

är att läsaren intuitivt uppfattar att det finns en sådan i berättelsen. Göransson citerar här 

Cohn som menar att erkännandet av en berättare är vad som på bästa sätt förklarar läsarens 

upplevelse av den fiktionella framställningen (Göransson 2009, s. 52). Det, enlig Göransson, 

kan skapa stora konsekvenser för läsandet och som hon själv konstaterar: ”[L]äsare som inte 

intuitivt uppfattar att fiktionella framställningar har en berättare måste anses sakna 

kompetens som krävs för att läsa fiktionsprosa som romaner och noveller” (Göransson 2009, 

s. 52). 

    När man talar om en berättare i fiktionella framställningar är syftet att klargöra vem som 

berättar handlingen eller, mer specifikt sagt, vems ”röst” som förmedlar fiktionens innehåll. 

”Rösten” tillhör berättaren, eller i somliga fall, berättarna, i de fall då fiktionen ges utifrån 

flera berättares perspektiv, exempelvis som i William Faulkners roman As I Lay Dying 

(1930) där historien berättas av flera berättare. Men när berättelsen endast förmedlas utifrån 

en berättare kan denne antigen vara homodiegetisk eller heterodiegetisk. Med heterodiegetisk 

berättare menas en första-person berättare (jag-berättare) och den senare som tredje-persons 

berättare.  

   Gerard Prince förklarar begreppen på följande sätt: 
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Furthermore, the narrator may be heterodiegtic or homodiegetic and, in the latter 

case, function as a PROTAGONIST in the events recounted […] an important 

character […], a minor one […], or even a mere observe (Prince 2003, s. 67).  

 

Prince menar således att den homodiegetiska, första-persons berättaren, kan fungera som en 

protagonist i form av en viktig karaktär i berättelsen men även som en mindre viktig karaktär 

eller till och med som en betraktande karaktär i berättelsen som denne berättar.  

   Gérard Genette (1980) skiljer på begreppen på det sättet att den heterodiegetiska berättaren 

är frånvarande från berättelsen som han själv berättar och den homodiegetiska berättaren är 

närvarande som en karaktär i berättelsen som han berättar (Genette 1980, s. 245).  Genette 

menar också att det finns två olika typer av homodiegetisk berättare: ” So will have to 

differentiate within the homodiegetic type at least two varieties: one where the narrator is the 

hero of his narrative (Gil Blas) and one where he plays only a secondary role, which almost 

always turns out to be a role as observer and witness” (Genette 1980, s. 245).  Dock måste 

inte alltid en homodiegetisk berättare vara fokalisator, alltså den berättare vars ögon vi får ta 

del av omgivningen och andra karaktärers tankar, känslor osv. Genette menar: ” [U]se the 

”first-person”, or better yet oneness of person of the narrator and the hero does not at all 

imply that the narrative is focalized through the hero” (Genette 1980, s. 198). Genette menar 

att en självbiografisk berättare, oavsett om denne är fiktiv eller verklig, är mer befogad att 

tala i sitt eget namn än en tredje-person berättare:  

 

Very much to the contrary, the ”autobiographical” type of narrator, whether we 

are dealing with a real or a fictive autobiography, is- by the very fact of his 

oneness with the hero- more “naturally” authorized to speak in his own name 

than is the narrator of a “third-person” narrative (Genette 1980, s. 198).  

 

    Vad som även skiljer berättare åt är om de är självmedvetna berättare eller en icke-

självmedvetna berättare. Booth förklarar begreppen i The Rethoric of Fiction (1983):  

 

              Cutting across the distinction between observers and narrator-agents of all these 

kind is the distinction between self-conscious narrators (chap. viii) aware of them 

selves as writers (Tom Jones, Tristram Shandy, Barchester Towers, The Catcher 

in the Rye, Remembrance of Things Past, Dr Faustus) and narrators or observers 

who rarely if ever discuss their writing chores (Huckleberry Finn) or who seem 

unaware that they are writing, thinking, speaking or “reflecting” a literary work 
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(Camus‟s The Stranger, Larnder‟s “Haircut”, Bellow‟s The Victim) (Booth 1983, 

s. 155).  

 

Vad han menar är att vissa berättare, oftast homodiegetiska, framhåller sig själva som 

berättare, t ex då de återberättar händelser ur sitt liv. De berättarna är alltså en del av 

fiktionen, antigen som en berättare som rapporterande men i andra fall som en karaktär i 

berättelsen de berättar, t ex i en självbiografi.  

   Booth fortsätter att tala om olika situationer då berättaren har en slags distans eller 

avlägsenhet till läsaren, karaktärer i berättelsen eller verkets norm. Han menar att berättaren, 

mer eller mindre, kan ha distans till verkets norm på ett moraliskt eller intellektuellt sätt, 

vilket gör att berättaren kan uppfattas som otillförlitlig, och det begreppet väljer jag att 

återkomma till (Booth 1983, s. 156).  

   Booth menar även att en avlägsenhet och distans kan uppkomma då berättaren skiljer sig 

moraliskt, psykiskt eller känslomässigt från läsaren. Han menar dessutom att berättaren kan 

ha avlägsenhet och distans till karaktärer i fiktionen: ”The narrator also may be more or less 

distant from the characters in the story […] morally and intellectually” (Booth 1983, s.156).  

    Vidare talar Booth om berättare som dramatiserade och odramatiserade där han menar att 

den förstnämnda är dramatiserad som en karaktär i berättelsen: ” But many novels dramatize 

their narrators with great fulness, making them into characters who are as vivid as those they 

tell us about” (Booth 1983, s. 152). Den odramatiserade berättaren blir således en osynlig 

berättare och som Booth menar kan det tyckas som att berättelsen berättar sig själv med en 

odramatiserad berättare till skillnad från en dramatiserad. Booth menar också att de flesta 

berättelser är presenterade på så sätt att vi är delaktiga i berättarens medvetenhet, oavsett om 

det är ett ”jag” eller ”han” som representerar berättelsen (Booth 1983, s. 152). 

   För att göra begreppet berättare tydligare har jag i detta stycke dels gett en överblick över 

de argument som man brukar anföra som förklaring till varför det alltid måste finnas en 

berättare i fiktionella framställningar, dels gett exempel på olika förklaringar till begreppets 

innebörd. Jag har också gett exempel på de olika former en berättare kan ha, enligt olika 

teoretiker. 

    Jag kommer i nästa stycke, att gå in på den otillförlitliga berättaren och även där ge en mer 

ingående förklaring på dess innebörd enligt ett antal olika teoretiker. Detta eftersom fokus i 

mitt arbete kommer att ligga kring den otillförlitliga berättaren.  
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Otillförlitlig berättare 

Jag kommer att inleda detta avsnitt med att ge en översikt på Booths definition av otillförlitlig 

berättare, eftersom han var den som introducerade begreppet. Dessutom kommer jag att, för 

att underlätta för förståelsen av hans teori, ge en förklaring till vad han menar utgör grunden 

för otillförlitlighet det vill säga den implicerade författaren eller verkets norm, som jag valt 

att kalla det. 

    Booth (1983) introducerar och förklarar begreppet otillförlitlig berättare på följande sätt: ”I 

have called a narrator reliable when he speaks for or acts in accordance with the norms of the 

work (which is to say, the implied author‟s norms), and unreliable when he does not” (Booth 

1983, s. 159). Han menar att verkets norm står för grunden till vad som anses vara tillförlitigt 

eller otillförlitligt och om berättarens handlingar och tal inte stämmer överens med verkets 

norm blir denne otillförlitlig. 

    Ett centralt begrepp i Booths diskussion av otillförlitlig berättare är begreppet ”implied 

auhtor”, en författare som ”står bakom scenen” och iakttar berättelsen ur ett annat perspektiv. 

Booth konstaterar att: ”This implied author is always distinct from the ”real man” – whatever 

we may take him to be- who creates a superior version of himself, a ”second self”, as he 

creates his work” (Booth 1983, s. 151). Booth menar dock att ett verk sällan refererar eller 

hänvisar till dess norm och att det ibland inte är någon skillnad mellan ”the implied author” 

och den opersonliga berättaren. Vad Booth avser med ”implied author” är som sagt den norm 

som verket vill framföra, eller snarare sagt, den norm författaren har i avsikt att förmedla. 

Booth menar alltså att det alltid finns en norm i verket och att det ska gå att avgöra vilken den 

är för att sedan kunna klassa en berättare som tillförlitlig eller otillförlitlig. Enligt Booth 

skiljer sig otillförlitliga berättare emellan beroende på hur mycket och i vilken riktning de 

avviker sig från verkets norm (Booth 1983, s. 159). Booth fortsätter att diskutera begreppet 

”implied author” och menar att:  

Our sense of the implied author includes not only the extractable meanings but 

also the moral and emotional content of each bit of action and suffering of all 

the characters. It includes, in short, the intuitive apprehension of a completed 

artistic whole; the chief value to which this implied author is committed, 

regardless of what party his creator belongs to in real life, is that which is 

expressed by the total form (Booth 1983, s. 73-74).  

Booth menar alltså att vår uppfattning av normen i verket har att göra med moraliska och 

emotionella innehåll i varje handling och att det inkluderas i vår uppfattning av verket som 
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helhet. 

    Den implicerade författaren, ”implied author”, blir såldes viktig eftersom det då blir lättare 

att diskutera verkets författare utan att behöva ta hänsyn till biografiska fakta. Begreppet 

förklarar också hur en författare kan ge uttryck för olikartade uppfattningar i sina verk. Det är 

inte den biologiske författaren som ständigt byter åsikt utan snarare så att varje verk har sin 

egen implicerade författare.   

    Gerard Prince utgår från Booths definition av otillförlitlig berättare i A Dictionary of 

Narratology (2003):  

 

A narrator whose norms and behavior are mot in the accordance with the 

IMPLIED AUTHOR‟s norms; a narrator whose values (tastes, judgments, moral 

sense) diverge from those of the implied author‟s; a narrator the reliability of 

whose account is undermined by various features of that account (Prince 2003, s. 

103).  

 

Prince menar alltså, precis som Booth, att den otillförlitliga berättaren blir just otillförlitlig 

då dennes norm skiljer sig från den implicerade författarens norm och att skillnaderna blir 

tydliga och skapar en konflikt i berättelsen.  

    Booth menar även att otillförlitliga berättare kan skilja sig markant från varandra beroende 

på hur mycket deras handlingar och tal skiljer sig från verkets norm. Vidare utvecklar Booth 

begreppet:  

 

It is true that most of the great reliable narrators indulge in large amounts of 

incidental irony, and they are thus ”unreliable” in the sense of being potentially 

deceptive. But difficult irony is not sufficient to make a narrator unreliable. Nor 

is unreliability ordinarily a matter of lying, although deliberately deceptive 

narrators have been major recourse of some modern novelists (Booth 1983, s. 

159).  

 

Vad Booth menar är alltså att otillförlitlighet inte alltid är en fråga om att med avsikt ljuga, 

utan snarare en fråga om en berättare som kan vara missvisande och som har möjligheten att 

vilseleda läsaren. Han menar även att berättaren kan bli missförstådd eller att berättaren tror 

sig ha egenskaper som författaren inte försett honom med: ” [T]he narrator is mistaken, or he 

believes himself to have qualities which the author denies him. Or, as in Huckleberry Finn, 

the narrator claims to be naturally wicked while the author silently praises his virtues behind 

his back” (Booth 1983, s. 159).  
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     Det var, som jag tidigare nämnt i min uppsats, Booth som var först med att introducera 

begreppet otillförlitlighet. Dels finns det teoretiker som har valt att utgå från den men som 

utökat teorin med att omfatta mer än det som Booth avser, dels finns det de som motsätter sig 

definitionen som Booth ger. Jag kommer här nedan att presentera två litteraturteoretiker som 

utgår från Booths definition men som valt att utöka teorin.  

   Seymour Chatman talar om otillförlitligt berättande utifrån Booths teori gällande verkets 

norm i Story and Discourse (1978):  

 

What makes a narrator unreliable is that his values diverge strikingly from 

that of the implied author‟s: that is, the rest of the narrative -”the norm of the 

work” – conflicts with the narrator‟s presentation, and we become suspicious 

of his sincerity or competence to tell the “true version”. The unreliable 

narrator is at virtual odds with the implied author, otherwise his unreliability 

could not emerge (Chatman 1978, s. 149).   

 

Chatman håller med Booth om att författaren skapar verkets och berättandes norm. Han 

menar att: ”The norms are general cultural codes, whose relevance to story we have already 

considered. The real author can postulate whatever norms he likes through his implied 

author” (Chatman 1978, s. 149). Chatman menar att vår moralistiska ståndpunkt inte kan 

påverkas av verkets norm, eller som han själv skriver: ”One‟s moral fibre cannot really be 

‟seduced‟ by wily implied author” (Chatman 1978, s. 149). Chatman fortsätter med att 

konstatera att: ”Our acceptance of their universe is aesthetic, not ethical” (Chatman 1978, s. 

149). Han förklarar det sistnämnda med: ”To confound the ”implied author,” a structural 

principle, with a certain historical figure whom we may or may not admire morally, 

politically, or personally would seriously undermine our theoretical enterprise” (Chatman 

1978, s. 149).   

     Dessutom håller Chatman med Booth om att det alltid finns en ”implied author” eller 

verkets norm, som jag valt att benämna det. Vad som dock skiljer Chatmans syn på 

otillförlitlighet från Booths är hans påpekande om ”the implied reader” eller som han själv 

förklarar det: ”[T]he audience presupposed by the narrative itself. Like the implied author, 

the implied reader is always present” (Chatman 1978, s. 149). Chatman menar att om det 

finns en ”implied author” måste det även finnas en mottagare, alltså en ”implied reader” och 

han presenterar sin teori med hjälp av en figur på sidan 151: 

Narrative text 

Real author                                                                          -                      Real reader  
Implied   (Narrator)  (Narratee)  Implied 

author                                                      reader 
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Den verkliga författaren och den verkliga läsaren är inte textinterna utan förblir utomstående 

gentemot fiktionen medan den implicerade författaren och den implicerade läsaren tillhör det 

textinterna. Den implicerade författaren som inte är en verklig skapelse har en funktion där 

denne ska välja vad som ska förmedlas av berättaren. Chatman förklarar att: ”The real author 

and real reader are outside the narrative transaction as such, though, of course, indispencable 

to it in an ultimate practical sense “ (Chatman 1978, s. 151). 

    En ”implied reader” blir således en faktor i berättandet som kan avgöra berättarens 

tillförlitlighet eller otillförlitlighet. Chatman förklarar otillförlitligt berättande på följande 

sätt: ”In ”unreliable narration” the narrator‟s account is at odds with the implied reader‟s 

surmises about the story‟s real intentions” (Chatman 1978, s. 233). Han menar att den 

implicerade läsaren kan genom att läsa mellan raderna dra slutsatser om en handling 

verkligen hade gått till på det sättet som berättaren menar: ”The implied reader senses 

discrepancy between a resonable reconstruction of the story and the account given by the 

narrator” (Chatman 1978, s. 233).  

    Fortsättningsvis talar Chatman om olika faktorer som kan bidra till att berättaren uppfattas 

som otillförlitlig. Han menar att det bland annat kan bero på berättarens lättrogenhet eller 

naivitet, berättarens psykologiska besvär samt moralistiska värderingar men även på 

berättarens förvirring, oskyldighet eller till och med berättarens brist på information 

(Chatman 1978, s. 233). Dessa faktorer kan bidra till att vi, som läsare, får en annan syn på 

berättaren och på så sätt kan bilda oss en annan uppfattning om vad ”verkligheten” 

egentligen är. Berättaren kan således verka otillförlitlig, i läsarens ögon, då denne kanske är 

naiv i förhållande till andra karaktärer i verket eller vi kanske har blivit införstådda med att 

berättaren lider av psykiska störningar som då kan påverka vår syn på berättarens historia. 

Chatman menar att det inte då handlar om otillförlitligt berättande utan om ett otillförlitligt 

filter . Ett exempel på detta är i William Faulkners Sound and Fury (1929) där berättaren 

Benjy kan uppfattas som otillförlitlig då han, utan att ha i avsikt, ”talar” osanning men gör 

det på grund av utvecklingsstörning samt brist på kunskap.  

    Chatman fortsätter att utveckla begreppet otillförlitlig berättare och menar att kärnan i det 

otillförlitliga berättandet är berättaren själv och inte andra karaktärer. Han menar också att 

den otillförlitliga berättaren alltid är någon i verket oavsett om det är en mindre betydande 

karaktär eller protagonisten. Chatman fortsätter att konstatera följande om den otillförlitliga 

berättaren: ”He may be a minor or peripheral character rather than a protagonist, of course, 

but he cannot be ‟nobody‟” (Chatman 1978, s. 234). Chatman menar även att det som gör 
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det intressant med en otillförlitlig berättare är dennes upptagenhet av sin egen verklighet och 

tillförlitlighet.  

    Ännu en teoretiker som utgår från Booths definition av otillförlitlig berättare är Marta 

Puxan som i sin artikel Narrative Strategies on the Color Line:The Unreliable Narrator 

Shreve and Racial Ambiguity in Faulkner's Absalom, Absalom ( 2007) analyserar berättaren 

Shreve i William Faulkners roman, Absalom Absalom! Hon inleder sin artikel med att 

konstatera att:  

 

Narration against "the norms of the work" is articulated in Shreve's discourse 

throughout different narrative sources in Absalom,Absalom!, of which we can 

distinguish the following: 1. The overall organization of the events in the 

process of narration; 2. Invention and transformation of characters and events; 

3. Gnomic commentary; 4.Personal language; 5. Ovenarrator's commentary, 

and 6. Second-Person Narrative (Puxan 2007, s. 530).  

 

    Vad som dock skiljer Puxan från Booth, är bland annat att Puxan, genom att utgå från 

Greta Olsons (Olson 2003 se Puxan 2007) definition mellan ofullkomlig och opålitlig
1
 

berättare, menar att man bör skilja mellan en berättare som på grund av olika orsaker inte 

förmår berätta sanningen och en berättare som medvetet ljuger. Greta Olson (Olson 2003, se 

Puxan 2007) skiljer mellan ofullkomliga berättare och opålitliga berättare på det sättet att en 

ofullkomlig berättare försöker att nå sanningen men de är medvetna om att de inte kommer 

att lyckas med det på grund av sin brist på kunskap. Puxan utvecklar detta på följande sätt:  

[T]hey try to reach the truth, for which purpose they articulate only the 

information they have, even though they are aware they will never attain the truth 

because their knowledge is imcomplete. Expressions of doubt and the 

impossibility of getting to the truth of the story make these narrators appear honest 

to the reader, even though they are clearly limited to subjective perspective and 

personal experience (Puxan 2007, s. 531).  

Den ofullkomliga berättaren kan, enligt Puxan, på så vis uppfattas som ”ärlig” i läsarens 

ögon: ” [T]hese narrators appear honest to the reader, even though they are clearly limited to 

subjective perspective and personal experience.” (Puxan 2007, s. 531).  En otillförlitlig 

berättare formulerar Puxan på följande sätt. ” The second simply manipulates or distorts the 

story, often for personal benefit, whatever that might be” (Puxan 2007, s. 530).  

                                                 
1
  En annan benämning på otillförlitlighet, enligt min tolkning. 
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    I Absalom Absalom! , menar Puxan, är karaktären Shreve otillförlitlig för att denne har en 

manipulativ attityd gentemot vad som blivit presenterat som sanningen av de andra berättarna 

som förekommer i romanen. Däremot menar Puxan att berättarna Rosa Coldfield, Mr 

Compson och Quentin uppfyller de kriterier som krävs för att räknas som ofullkomliga 

berättare:  

 

Rosa Coldfield, Mr. Compson, and Quentin qualify as fallible narrators 

because they try to reach the truth, for which purpose they articulate only the 

information they have, even though they are aware they will never attain the 

truth because their knowledge is incomplete (Puxan 2007, s. 531).  

 

     Otillförlitlig berättare blir således, enligt Puxan, förutom att tala och agera emot verkets 

norm, den berättare vars berättande inte helt stämmer överrens med de andra berättarnas 

berättande av fiktionens ”sanning”. I detta fall blir berättaren Shreve den berättare som 

berättar handlingar efter egna personliga intressen och som kanske väljer att berätta om 

händelser och karaktärer som inte haft så stor betydelse för de tidigare versionerna av 

historien eller den berättare som skapar egna karaktärer och händelser (Puxan 2007, s. 531). 

Berättaren ifråga blir såldes otillförlitlig då denne väljer att berätta om personer och händelser 

som denne skapar själv. Senare fortsätter Puxan att citera Schlomit Rimmon-Kenan: ”You are 

what others say about you. On the other hand, the narrator‟s access to their own subjectivity 

is achieved through their narration about others. You are what you say about others” 

(Rimmon-Kenan 1996 se Puxan 2007, s. 537).  

    Puxan menar även att otillförlitlighet ökar då berättaren har en ironisk ton under 

berättandes gång, där denne på ett överdrivet, sarkastiskt och ironiskt sätt berättar om 

händelser samt karaktärer ur fiktionen, som även är fallet för karaktären Shreve i Absalom 

Absalom! som Puxan analyserar i sin artikel. Dock, menar Puxan, kan läsaren bli vilseledd då 

berättaren kan använda sig av en sofistikerad berättarteknik: ”[S]ophisticated use of other 

narrative devices confuses the narrative and the devolopment of the story” (Puxan 2007, s. 

544).  

    Puxan fortsätter att addera faktorer som kan bidra till otillförlitlighet och menar att även 

tvetydighet i berättandet kan få berättaren att uppfattas som otillförlitlig. Hon konstaterar att: 

 Unreliable narration obscured by narrative ambiguity has a very precise effect in 

relation to racial representation and to reader response, because it places the reader 
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in an uncertain position that determines his moral interpretation of the novel 

(Puxan 2007,  s. 553).  

Puxan menar således att en tvetydighet i verket placerar läsaren i en osäker position gentemot 

berättaren vilket får läsaren att bestämma sig för en viss moralisk tolkning av berättandet 

eller verket i sig. Dessutom, menar Puxan, att tveksamheten bidrar till bristen av tillit för 

berättaren: ”Doubt about the information provided reflects subjectivity, which affetcs the 

story‟s overall reliability” (Puxan 2007, s. 549). Puxan konstaterar att den tvetydigheten och 

tveksamheten förekommer allt vanligare då mer än en berättare är tillgänglig, vilket är fallet i 

Absalom Absalom!. 

    Slutligen anger Puxan att ännu en aspekt av otillförlitlighet, nämligen då en ”overnarrator” 

uppstår i texten, alltså en ”röst” vars syfte är att korrigera berättaren samt att varna läsaren 

att, i Puxans fall Shreve i romanen Absalom Absalom!, är en otillförlitlig berättare:  

[T]he main functions of overnarrator is to warn the reader that Shreve is an 

unreliable narrator. This voice alerts the reader to the fact that Shreve has no direct 

knowledge of a lot information, that he has invented some facts, and that truth is 

not the guiding principle of his narrative (Puxan 2007, s. 541).  

Som Puxan menar, blir det således “overnarrators” syfte att klargöra för läsaren vad som bör 

klassas som sanning i fiktionen. ”Overnarrator” är med andra ord den ”röst” som ska hjälpa 

läsaren att avgöra vad som är fiktionellt sant i berättandet genom att rätta berättaren eller 

karaktärer. 

    Som tidigare nämnt var Booth den första med att introducera begreppet otillförlitligt 

berättande inom fiktionen och han har med åren fått kritik för sin teori. Jag kommer här 

nedan att redovisa två teorier som talar emot Booth och hans definition av otillförlitligt 

berättande. 

    Al Jose Antonio Amoros framför i sin artikel Possible –World Semantics, Frame Text, 

Insert Text, and Unreliable Narration: The Case of the Turn of the Screw (1991) kritik mot 

Booths teori och menar att otillförlitlighet uppstår i text-lingvistiska perspektiv och att den 

baseras på berättelsens världsstruktur eller som han själv konstaterar: ”[U]nreliable narration 

based on the world structure of the narrative text and on its relations to the ideas of frame 

text  and insert text” (Amoros 1991). Amoros fortsätter att förklara sin teori och konstaterar 

att: 
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In order to understand the essence of any narration, one must take the 

narrator's mimetic sentences as true, and the characters', precisely, as not true. 

If there is a conflict (disagreement, opposition, contradiction) between the 

narrator's singular statements and those by some characters with reference to 

the configuration of the narrated world, the character is immediately viewed 

as somebody who--intentionally or not--has lapsed into falsehood. The 

narrator's singular statements enjoy logical preeminence (Amoros 1991). 

 

    Vidare menar han att all berättande text uttrycker en komplexitet av världar och att 

otillförlitlighet kan förekomma i samtliga dessa världar. Amoros menar att det finns tre olika 

modeller för dessa världar där den första är vad som faktiskt händer i vår verkliga värld eller 

som han själv menar: ” Type I is the model of what actually happens in our real world, and, 

in accordance with its rules, the referential set structure of a text such as the minutes of the 

meeting of a faculty board can be constituted” (Amoros 1991). Den andra modellen är vad 

som händer i fiktionens värld, en värld som inte har samma regler som vår verkliga värld: 

”Its rules are not the same as those that hold in our real world, but they are congruent with 

them, so that this world model is responsible for the constitution of the referential set 

structure of realistic novels” (Amoros 1991). Den tredje modellen, menar Amoros, är då de 

regler som gäller för vår verkliga värld inte bara skiljer sig från dem som gäller i den 

fiktionella världen utan också bryter med dem. Han beskriver den tredje världen på följande 

sätt: ” [T]he rules of this model are not only different from those that apply in our real world, 

but also violate them, as is the case in Sir Gawain and the Green Knight or in Gulliver's 

Travels” (Amoros 1991).  

    Amoros menar även att karaktärer i en handling tillhör olika ”subworlds” där varje 

”subworld” representerar varje karaktärs fiktionella verklighet. Har en berättelse tre olika 

karaktärer blir berättandet uppdelat i tre ”subworlds”: In this way, a narration with three 

characters will present the global text world that makes up its referential set structure divided 

into three sections, that is, into three subworlds” (Amoros 1991).     

    Amoros formulerar sin tes gällande otillförlitlig berättande på följande sätt:  

 

I shall assume that unreliable narration exists when the narrator-quoter 

authenticates a character's possible subworld instead of the articulatory world-

-the latter conceived of as the logical union of every character's real subworld-

-in a fictitious manner and grants it an apparent narrative authority solely 

derived from its manifestation in the frame text (Amoros 1991). 
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    Enligt Amoros kan otillförlitligt berättande förekomma i såväl homodiegetiskt som 

heterodigetiskt berättande. Han menar dock att det är betydligt vanligare i homodiegetiska 

framställningar: ” Such a position can be easily understood, since homodiegetic narration has 

always been considered the locus of subjectivity: it is conducted through a narrator endowed 

with human characteristics, and readers tend to assume that such a narrator may not be 

wholly reliable” (Amoros 1991). Och han fortsätter:  

 

While accepting this fact without reservation, I think that the usual explanation 

given above should be complemented in the theoretical terms proposed in this 

essay. As stated in section 1.1 the homodiegetic narrator(-quoter), insofar as it 

becomes an existent within the referential set structure of the narrative text, is 

entitled to a character's world on the same conditions as the rest of the 

characters. This world is divided into subworlds according to the different 

attitudes adopted towards experience, a circumstance obviously impossible with 

heterodiegetic or "third-person" impersonal narration. This allows the 

homodiegetic narrator(-quoter) to have a wide choice of possible subworlds 

(believed, imagined, feared, wished subworlds) at hand in order to authenticate 

them fictitiously following the process described above (Amoros 1991). 

 

    Bruno Zerweck kritiserar Booth i sin artikel Historicizing Unreliable Narration: 

Unreliability and Cultural Discourse in Narrative Fiction (2001) och menar att 

otillförlitlighet måste ses ur ett kulturellt och historiskt perspektiv. Zerweck skriver i början 

av sin artikel att: ”The central thesis of my approach rests upon the realization that, because 

unreliability is the effect of interpretive strategies, it is culturally and historically variable.” 

(Zerweck 2001, s. 151). Han fortsätter sedan att förklara begreppet: “Unreliable narration can 

therefore be considered as a phenomenon on the borderline between ethics and aesthetics, 

between literary and other cultural discourses” (Zerweck 2001, s. 152). Zerweck menar att en 

otillförlitlig berättare kan anses vara otillförlitlig idag medan den kanske inte sågs på samma 

sätt under den tid verkets skrevs. Han menar alltså att otillförlitlighet är historiskt och 

kulturellt betingat.  

    En otillförlitlig berättare, menar Zerweck, inte bara säger oss något om berättaren i sig, 

utan även om den tid och kultur där den är utförd i: ”[T]he interpretation of a narrator as 

unreliable tells us at least as much about the cultural context in which it was performed as it 

tells us about the text” (Zerweck 2001, s. 158). Zerweck fortsätter med ett exempel ur Salman 

Rushdies roman Midnight’s Children (1981) och menar att för en läsare i västvärlden kan 
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vissa partier anses vara otillförlitliga som t ex vissa avvikande beteenden, men han menar att 

det i det fallet mer är en kulturell skillnad och inte otillförlitlighet (Zerweck 2001, s. 158). 

Han menar alltså att en berättare kan anses vara otillförlitlig i vår kultur medan denne i en 

annan kultur inte ses på samma sätt.  Zerweck fortsätter sin kritik mot Booth med att 

konstatera att otillförlitlighet även är något som måste ses ur ett historiskt perspektiv: ” Most 

texts, therefore, are not naturalized as unreliable in the same way through all periods of 

history” (Zerweck 2001, s. 158). Han menar att med tiden förändras vår syn på vad som 

kanske tidigare skulle ansetts vara otillförlitlighet.  

    I sin artikel tar han upp exemplet ur Poes The Tell-Tale Heart (1843) där berättaren vid 

verkets tillkomst inte kunde ha varit annat än otillförlitlig då man ännu inte visste lika mycket 

om klyvningen mellan galenskap och normalitet (Zerweck 2001, s. 158). Zerweck fortsätter 

att argumentera för den historiska och kulturella betydelsen: ”The interpretation of narrative 

unreliability largely depends on a complex of contextual historical factors such as values, 

norms, real-world models, literary competence and conventions, or even on the cultural 

understandings of what comprises literature”  (Zerweck 2001, s. 158).   

    Vidare konstaterat Zerweck följande: “An awareness of the cultural dependency of 

narrative unreliability is very important for an understanding of the different forms and 

functions of unreliable narration” (Zerweck 2001, s. 158). Han menar alltså att en 

medvetenhet om den kulturella betydelsen för otillförlitligt berättande är viktigt. Zerweck 

forstsätter att motivera sitt påstående om otillförlitlighet: ” Ultimately, unreliability is not a 

purely text-internal or synchronic phenomenon. It represents a historically variable literary 

discourse on the borderline between ethics and aesthetics and equally depends on textual 

conditions and on contextual factors and cognitive strategies” (Zerweck 2001, s. 168). 

    Sammanfattningsvis menar Zerweck att otillförlitlig berättande är ett kulturellt och 

historiskt betingat fenomen och han konstaterar att det inte är helt rätt att anta att en berättare, 

i alla kulturer, anses vara just otillförlitlig: ” It is misleading to assume that certain texts that 

obviously and without any doubt seem to confront readers with unreliable narrators must 

always and in any given culture be interpreted as unreliable” (Zerweck 2001, s. 157).  

    Jag har i detta avsnitt redovisat olika teoretikers syn på vad en otillförlitlig berättare kan 

anses vara. Dessa fyra teoretiker har, som jag tidigare nämnt, i större eller mindre 

utsträckning kritiserat Booth och hans definition av begreppet. De menar att det inte är så 

snävt som Booth påstår.  

    Jag kommer i nästa avsnitt att börja min analys av berättaren Holden i The Catcher in the 

Rye (1951) där jag kommer att utgå från dessa nämnda teoretiker och deras syner på 
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otillförlitlig berättare. Syftet är att, under textens gång, försöka redogöra och möjligen 

klargöra om Holden i The Catcher in the Rye är en otillförlitlig eller tillförlitlig berättare 

enligt dessa teoretikers definition av otillförlitlighet.  

 

ANALYS 

Jag tänker inleda följande analys av romanen med att åter igen diskutera Booths definition av 

otillförlitligt berättande. Booth menar, som jag tidigare nämnde i min uppsats, att en berättare 

anses vara tillförlitlig då denne talar och agerar i enlighet med verkets norm, och en 

otillförlitlig berättare när den inte gör det. Vad som i stort sett skiljer Booth och Chatman åt 

är att Chatman menar att den implicerade författaren bör ha en mottagare som i sin tur blir 

den implicerade läsaren. Dessutom menar Chatman att det kan förekomma olika faktorer som 

kan bidra till att berättaren kan uppfattas som otillförlitlig, bland annat psykiska besvär, 

moraliska värderingar, lättrogenhet eller naivitet och berättarens förvirring etc.   

    De båda är, hur som helst, ense om det alltid finns en norm i verket och att otillförlitlighet 

uppstår då berättaren talar och agerar emot den , men som sagt, Chatman lägger till en 

mottagare i tesen, alltså den implicerade läsaren, som även den utgör en norm. Normen blir 

då en moralisk ton i texten som kommer till uttryck med hjälp av ton, stil och berättarteknik.  

    För att kunna avgöra otillförlitlighet hos berättaren, enligt Booth och Chatman, krävs det 

att man kan avgöra normen i verket. Det är inte alltid enkelt att hitta normen i verket vilket är 

fallet hos The Catcher in the Rye, medan det i andra verk som exempelvis Pär Lagerqvists 

Dvärgen (1947) är lättare att urskilja den moraliska ton som den implicerade författaren vill 

framföra. Jag skulle dock vilja argumentera för att en möjlig norm i The Catcher in the Rye 

är det autentiska gentemot det icke autentiska. Holden berättar mycket om att det t ex är fult 

att tala osanning vilket han menar att de vuxna gör medan barnen förblir oskyldiga. Ett 

exempel på Holdens syn på barn som autentiska är då han går bakom en liten pojke som 

sjunger en sång: ”He was singing that song. ‟If a body catch a body coming through the rye.‟ 

He had a pretty little voice, too. He was just singing for the hell of it, you could tell” 

(Salinger 1951, s. 104). Holden påpekar här att den lille pojken sjunger för sig själv och inte 

för att tillfredsställa andra. Det, menar Holden, är något som inte händer i vuxenvärlden då 

han t ex berättar om sin äldre bror D.B. som skriver manus i Hollywood, något som är oäkta 

och ”phony” enligt Holden, då D.B. inte gör det för sin egen skull utan för andra och för 

pengar: ”He‟s in Hollywood. [---] He used to be a regular writer, when he was home. [---] 



 23 

Now he‟s out in Hollywood, D.B., being a prostitute” (Salinger 1951, s. 1). Holden menar 

alltså att hans äldre bror, D.B., förut bara var en författare som skrev för sin egen skull, men 

att han nu jobbar för Hollywood och tjänar mycket pengar. Det är, enligt Holden, oäkta, lögn 

och fånerier och han menar att D.B., numera motsvarar en prostituerad i Hollywood, då han 

skriver för att tillfredställa andra, till skillnad från den sjungande pojken, som sjunger för sitt 

eget nöjes skull. 

    Romanens titel säger också mycket om normen i verket, enligt mig. Första gången vi 

möter orden Catcher in the Rye är när den lille pojken, som jag tidigare nämnde, sjunger då 

Holden går bakom honom på gatan. Senare i romanen återkommer de orden, Catcher in the 

Rye, då Holdens yngre syster, Phoebe, frågar Holden vad han vill bli när han blir stor och 

Holden svarar:  

Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game inthis big 

field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody‟s around – nobody 

big, I mean – except me. And I‟m standing on the edge of some crazy cliff. 

What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff 

– I mean if they‟re running and they don‟t know where they going, I have to 

come out from somewhere and catch them. That‟s all I‟d do all day, I‟d just 

be the catcher in the rye and all. I know it‟s crazy, but that‟s the only thing 

I‟d really like to be (Salinger 1951, s. 156). 

 

Holden vill alltså vara någon som hjälper barn när de som mest behöver det. Han vill vara en 

räddare i nöden för barn, som han menar, är oskyldiga och som således representerar det 

autentiska. Barnen kommer att representera det autentiska medan de vuxna representerar det 

artificiella då han gång på gång påpekar att vuxna är ”phonies” och att det inte går att lita på 

dem. Holden tycker att barn ska förbli barn och han blir t ex arg av att det står ”fuck you” på 

väggen i Phoebes skola: ”I went down the staircase, and I saw another ”Fuck you” on the 

wall. I tried to rub it off with my hand again, but this one was scratched on, with a knife or 

something” (Salinger 1951, s. 182). Holden tyder på att han tycker att barn ska få vara kvar i 

sin autentiska värld så länge som det bara går.  

    Vidare stärks argumentet om normen i verket då vi förstår att Holden hatar lögner och att 

vara oäkta, något som han kallar ”phony” och något som barn inte är. Holdens yngre syster 

Phoebe, förblir det autentiska i romanen då hon motsvarar allt det Holden tycker att barn är, 

oskyldiga, äkta och de som aldrig talar osanning, till skillnad från de vuxna. För Holden 

representerar Phoebe motsatsen till det som Holden menar är ”phony”: ”You‟d like her. I 
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mean if you tell old Phoebe something, she knows exactly what the hell you‟re talking about. 

I mean you can even take her anywhere with you” (Salinger 1951, s. 60). Phoebe blir såldes 

vad som kommer att symbolisera det autentiska som finns hos barn och vad Holden menar de 

vuxna inte har.  

     Fortsättningsvis tycker Holden att barn ska förbli barn och skyddas mot faror och från att 

växa upp, något som återspeglas i hans val av att vilja vara en räddare i nöden och inte låta 

barnen ramla ner från klippan. Holden ser sig själv som någon som skyddar barnen från att 

växa upp och att han försöker skydda dem från eventuella faror, t ex då han försöker sudda ut 

fula ord från skolväggarna. Den synen på att barn bör skyddas från faror och att de alltid ska 

förbli barn är dock något som förändras mot slutet då Phoebe sitter på karusellen medan 

Holden iakttar henne från nedan. Holden kommer då underfund med att man ska låta barn få 

göra sina egna val:  

All the kids kept trying to grab for the gold ring, and so was old Phoebe, and I 

was sort of afraid she‟d fall off the goddam horse, but I didn‟t say anything or 

do anything. The thing with kids is, if they want to grab for the gold ring, you 

have to let them do it, and not say anything. If they fall off, they fall off, but 

it‟s bad if toy say anything to them (Salinger 1951, s. 190). 

 

Vid det här tillfället av romanen inser Holden att man ska låta barn göra sina egna val och på 

så vis kanske till och med utsättas för risker och att det inte förändrar något hos det 

autentiska i barnen. Dessutom uppskattar han karusellen just för att den rör på sig men inte 

kommer någonstans, det sker alltså ingen förändring och allt förblir detsamma som det 

tidigare varit, vilket kan vara anledningen till varför Holden låter Phoebe ta sina egna risker 

genom att försöka fånga ”the gold ring”.  

    Jag har nu redogjort för vad jag anser kan vara ett förslag på normen i verket, och kommer 

nu att fortsätta med att försöka avgöra om Holden är otillförlitlig eller inte enligt Booth och 

Chatmans respektive definition. 

     Enligt Booth skulle alltså en berättare vara otillförlitlig om denne agerar eller talar emot 

den givna normen i verket, som, enligt mig, är det autentiska i The Catcher in the Rye. Som 

jag tidigare nämnde påpekar Holden hur mycket han avskyr det icke autentiska och ger olika 

exempel på vad han anser är ”oäkta” eller ”phony” som han själv benämner det, t ex hans 

bror D.B.s manusskrivande för Hollywood. Dock går det inte att förbi se Holdens egna 

ickeautentiska beteende och manipulativa sätt att tänja på sanningen. Han talar mycket för att 
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vuxna är ”phonies” och oäkta medan barn är oskyldiga och autentiska, till skillnad från 

Holden själv. Han hatar lögner och således att vara ”oäkta” men han själv ljuger och tänjer på 

sanningen, något som han själv är medveten om: ”Just to stop lying. Once I get started, I can 

go on for hours if I feel like it. No kidding. Hours” (Salinger 1951, s. 51). Han menar att det 

är vuxna som ljuger, något som han avskyr, men trots det fortsätter han med sina lögner: ” 

‟Rudolf Scmhidt,‟ I told her. I didn‟t feel like giving her my whole life history. Rudolf 

Scmhidt was the name of the janitor of our dorm” (Salinger 1951, s. 48). I samma handling 

fortsätter Holden sina lögner: “ ‟It‟s me. I have to have this operation.‟  […] „I have this tiny 

tumor on the brain‟ ”(Salinger 1951, s. 51). I det avseendet går Holden helt emot den 

autentiska normen då han ljuger och manipulerar utan vidare anledning, något som han själv 

skulle påstå att han avskyr och som är ”phony”. Holdens manipulativa lögner är något som 

fortsätter att förekomma i romanen t ex då han har för avsikt att ringa sin vän Jane: ”You 

weren‟t supposed to call students up late at night, but I had it all figured out. I was going to 

tell whoever answered the phone that I was her uncle. I was going to say her aunt had just got 

killed in a car accident” (Salinger 1951, s. 56). Holdens nonchalanta attityd och manipulativa 

beteende fortsätter ytterligare i romanen och han antyder att han ogillar det mesta, och ser i 

princip allt, förutom barn, som ”phonies”. Jag skulle vilja argumentera för att Holden själv 

skulle vara någon som han skulle påstå var en ”phony”, om han sett sig själv utifrån. Hans 

lögner, hans manipulativa attityd och hans bristande moral blir något som motsvarar vad han 

själv menar att han avskyr, något som Booth och Chatman sannolikt skulle mena är ett tecken 

på otillförlitlighet, då han inte håller sig till den norm verket vill förmedla utan inte bara går 

emot den, men även vad han själv påstår sig avsky.  

     Trots Holdens attityd och lögner går det inte att, som läsare, tycka illa om honom. Det 

menar jag har sina förklaringar i det faktum att han fortfarande är ung och i vissa avseenden 

kan uppfattas som en förvirrad tonåring, t ex mötet med den prostituerade kvinnan som slutar 

med att Holden börjar gråta, i kapitel 14. Vad som ytterligare bidrar till att vi inte kan tycka 

illa om honom på samma sätt som vi skulle tycka illa om en otillförlitlig berättare som 

dvärgen i Pär Lagerqvists roman Dvärgen (1947) är bland annat på grund av hans ändå goda 

hjärta som det antyds på då han förklarar vad han vill bli när han blir stor. Han vill bli någon 

som räddar barnen från att falla från klippan, alltså någon som skyddar barnen från livets 

onda. Det kan få oss läsare att sympatisera med Holden som berättare och att inte tycka illa 

om honom trots hans attityd och lögner.  

    Enligt Booths och Chatmans definition, skulle Holden, som jag tidigare nämnt, kunna vara 

ett exempel på en otillförlitlig berättare då han konstant går emot normen, vad som, i The 
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Catcher in the Rye, blir det autentiska, enligt mig. Holden talar om att de vuxna är ”phonies” 

och att deras artificiella värld är oäkta, då han t ex menar att hans bror D.B. gör något fånigt 

eftersom han skriver för att tillfredsställa andra genom att skriva manus för Hollywood.  Vad 

han själv inte är medveten om är att hans egen attityd blir identiskt med vad han menar att 

andra är när de är ”phony”. Han är inte bara en otillförlitlig berättare utan också likadan som 

de människor som han själv föraktar.  

    Chatman skulle sannolikt i Holdens berättande också påstå att det finns ytterligare faktorer 

som, enligt honom, kan bidra till att han uppfattas som en otillförlitlig berättare. I början och 

i slutet av romanen påpekar Holden att han berättar handlingen för en psykolog och han har 

blivit tvungen att ta in på ett hem, på grund av ett mentalt sammanbrott. Vi får då reda på att 

Holden har lidit av psykiska besvär vilket är en faktor som Chatman påstår bidrar till att 

läsaren kan tolka berättaren som otillförlitlig. Dessutom har Holden olika beteenden som 

tyder på psykiska besvär då han t ex får någon slags ångest när han går över gatan: 

”Everytime I came to the end off a block and stepped off a goddamn curb, I had this feeling 

that I‟d never get to the other side of the street” (Salinger 1951, s. 178).  Uppfattningen att 

Holden lider av psykiska besvär, stärks då han konstaterar att: ”I sat down on the one right 

next to him and started turning the cold water on and off – this nervous habit I have [min 

kursiv]” (Salinger 1951, s. 23). Det kan vara exempel på faktorer som, enligt Chatmans 

definition, får läsaren att uppfatta berättaren som otillförlitlig, trots att han kanske inte har för 

avsikt att ljuga. 

     Dessutom är det så att Holden är en tonåring och just den perioden i livet kan bidra till 

förvirring, något som ännu är en faktor som kan få berättaren att uppfattas som otillförlitlig, 

enligt Chatman. Hans ålder bidrar inte bara till förvirring men även till naivitet då han t ex 

försöker få Sally Hayes att rymma med honom: 

‟We‟ll stay in these cabin camps and stuff like that till the dough runs 

out. Then when the dough runs out, I could get a job somewhere and 

we could live somewhere with a brok and all and, later on, we could get 

married or something. I could chop all our own wood in the 

wintertimes and all. Honest to God, we could have a terrific time! 

Wuddaya say? C‟mon! Wuddaya say? Wil you do it with me?Please ‟ 

    ‟You can‟t just do something like that,‟ old Sally said (Salinger 

1951, s. 119).  
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Här visar Holden att han fortfarande är ett barn och det resulterar i barnsliga och 

ogenomtänkta tankar. Enligt Chatman kan dessa faktorer bidra till att läsaren kan uppfatta 

berättaren som otillförlitlig men att det i själva verket är otillförlitligt filter. Holden kan alltså 

uppfattas som otillförlitlig i läsaren ögon på grund av dessa faktorer men han kanske inte har 

för avsikt att tala osanning. Något, som enligt Chatman, även kan bidra till förståelse för 

berättaren. 

    Booth och Chatman är alltså ense om att det alltid finns en norm i verket och att det är 

genom agerandet och talandet mot den och som berättaren kan uppfattas som otillförlitlig, 

något som Holden visar tydliga exempel på.  

    Martha Puxan skiljer mellan en opålitlig och en ofullkomlig berättare genom att påstå att 

den sistnämnda försöker nå sanningen men är medvetna om att de inte kommer lyckas på 

grund av bristande kunskaper medan en otillförlitlig berättare manipulerar berättelsen till sin 

egen fördel (Puxan 2007, s. 530). Hon menar att otillförlitlighet, bland annat, ökar då 

berättandet sker med en ironisk, manipulativ ton och för sin analys på en av berättarna i 

Absalom Absalom! av William Faulkner (1936), nämligen Shreve. Vad som är intressant att 

undersöka är om Holden skulle uppfattas som en otillförlitlig eller en ofullkomlig berättare, 

enligt Puxans definition.  

    Berättaren Holden vet om att han ljuger då han själv påstår att han är bra på det: ”I‟m the 

most terrific liar you ever saw in your life” (Salinger 1951, s. 14). Dessutom ljuger han inte 

heller för att han är tvungen utan gör det utan syfte då han t ex hittar på att han är sjuk och 

ska opereras: ”It‟s me. I have to have this operation” (Salinger 1951, s. 51). Holden är alltså 

medveten om att han ljuger men är inte medveten om att han kommer att misslyckas att nå 

sanningen på grund av bristande kunskaper, som Puxan menar, utan sanningen blir inte ens 

något Holden strävar efter när han hittar på sina lögner. Holden fortsätter att förklara att folk 

oftast tror på det mesta: ”People always think something‟s all true” (Salinger 1951, s. 8). Det 

tyder på att Holden inte har ambitionen att uppnå sanning och tar för givet att de flesta tror på 

det han säger. Hans sätt att ta andra för givet samt hans ironiska ton tyder på att han på något 

sätt nedvärderar de som han påstår tror att allt är sant. Han fortsätter att bekräfta att sanningen 

inte är något han försöker uppnå då han menar att: ”All you have to do is say something 

nobody understands and they‟ll do practically anything you want them to” (Salinger 1951, s. 

142). Holdens manipulativa ton fortsätter att bekräfta att han inte har för avsikt att förmedla 

någon sanning utan att han anser det räcker med att säga något som ingen förstår för att få 

den att göra vad du vill.  

    Det faktum att Holden inte ”talar” sanning vad beträffar hans tidiga återkomst hem är ännu 
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en händelse som visar att han inte ”talar” sanning trots att han har tillräckliga kunskaper för 

att göra det. Han ljuger istället medvetet för att komma undan sanningen t ex då Phoebe 

påstår att: ”Listen. Mother said you‟d come home Wednesday” (Salinger 1951, s. 146). 

Holden säger då inte som det är, att han blivit relegerad från skolan, utan svarar: ”I got out 

early” (Salinger 1951, s. 146).  

    Dessa olika exempel uppfyller inte de kriterier som enligt Olson och Puxan skulle behövas 

för att en berättare ska ses som ofullkomlig, men har Holden de kriterier för att uppfattas som 

en opålitlig berättare? 

    Puxan menade att en berättare skulle kunna vara opålitlig då denne manipulerar berättandet 

till sin egen fördel. Som jag tidigare har nämnt har Holden en manipulativ ton och han visar 

också att han är medveten om det då han påstår att det enda man bör göra är att säga något 

ingen förstår, för att slutligen få de att göra, i princip, vad du vill. Förutom det så vet vi att 

Holden ljuger för att komma undan sanningen. Exempelvis då han i början av romanen, ”talar 

om” för sin magister Spencer att han måste gå till gymmet för att hämta sin 

fäktningsutrustning, istället för att vara kvar och diskutera sina betyg: ” I have to go right to 

the gym” (Salinger 1951, s. 13). I nästa kapitel berättar han dock att han är bra på att ljuga 

och fortsätter: ” So when I told old Spencer I had to go to the gym to get my equipment and 

stuff, that was a sheer lie. I don‟t even keep my goddam equipment in the gym” (Salinger 

1951, s. 14). Holden inte bara ljuger men även bekräftar sina lögner vilket inte ger oss 

utrymme att ens tvivla på om det han ljuger om är sanning eller inte eller. Puxan menar att 

den sortens berättare ofta är medveten om sin handling: ”This last type of narrator is usually 

conscoius of her or his act” (Puxan 2007, s. 530).   

    En otillförlitlig berättare är, som jag avslutade tidigare stycke med, en berättare som 

vanligtvis är medveten om sitt agerande. Denne kanske ljuger och är medveten om det, vilket 

han eller hon även kan påpeka i texten, som t ex i Holdens fall. Holden är medveten om vad 

han gör och säger och det är inget som tyder på att han skulle göra eller säga det som han gör 

på grund av bristande kunskap eller information. Han skulle alltså inte, enligt Puxan, uppfylla 

de kriterier som Puxan menar krävs för att en berättare skall klassas som ofullkomlig. 

    När det gäller att manipulera berättelsen till sin egen fördel lyckas Holden, med hjälp av 

sin fördömande syn på nästan allt och alla. Han kritiserar personer som han anser vara 

tråkiga, osäkra samt ”phony”, ett ord som han ofta använder t ex då han stör sig på de 

personer som tidigare gått på den skola han blivit relegerad från och som han nu ser har 

lyckats med sina liv: ” I can just see the big phony bastard shifting into first gear and asking 

Jesus to send him a few more stiffs” (Salinger 1951, ss 14). Hans ironiska ton, som ännu är 
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en faktor som Puxan menar bidrar till uppfattningen om opålitlighet, stärker det manipulativa 

som förekommer i Holdens berättande.  

    Holden fortsätter med den manipulativa attityden då han berättar att han blivit relegerad 

från Pencey Prep. på grund av dåliga betyg, något som Holden försöker att ”prata” bort och 

istället skylla på hur mycket han ogillar skolan, de flesta lärare och elever: ” Pencey was full 

of crooks. [---] The more expensive a school is, the more crooks it has“(Salinger 1951, s. 3). 

Han fortsätter sedan att “förklara” sin syn på skolan efter att Phoebe frågar honom varför han 

än en gång blivit reglerad: “I‟m sick of everybody asking me that. [---] It was one of the 

worst schools I ever went to. It was full of phonies. [---] I don‟t even feel like talking about it. 

It was a stinking school” (Salinger 1951, s. 151).  

    Enligt Olson och Puxans teori gällande ofullkomlig och opålitlig berättare, skulle Holden 

inte uppfylla de kriterier som krävs för att uppfattas som ofullkomlig. Däremot skulle han 

sannolikt, enligt dem, uppfattas som opålitlig då han bland annat har en ironisk ton men även 

för att han genom att ljuga och på ett manipulativt sätt försöker undvika ”sanningen”.  

    Som jag förstår Amoros är det ”normalt” att i litterära verk ta berättarens ”ord”, eller 

”subworld”, som sanna då det är denne som ”talar sanning”. Vad som bryter det mönstret är 

då en karaktärs ”subworld” auktoriseras istället för berättarens och det är då som 

otillförlitlighet kan uppstå, enligt Amoros.  

    I The Catcher in the Rye är det inte många karaktärer och deras ”subworld” som får någon 

större betydelse då berättaren Holden styr berättandet från början till slut. Dock får Phoebes 

”subworld”, Holdens yngre syster, som även kommer att representera det autentiska i 

romanen, betydelse. Phoebe är den som alltid ”talar sanning” och den karaktär som kommer 

att representera normen i verket, det oskyldiga och äkta som finns inom barn. Vad jag vill 

poängtera är att hennes betydelse, som stärks genom att representera normen i verket, blir 

något som får oss läsare att uppfatta Phoebe som den som talar sanning, något som jag 

tidigare nämnde i min uppsats. Det skulle kunna gå att säga att det blir hennes ”subworld” 

som auktoriseras i verket istället för Holdens, något som Amoros menar är ett kriterium för 

att otillförlitlighet hos berättaren ska uppstå. Hon är även den karaktär som ifrågasätter 

Holden då hon bland annat, indirekt, påpekar hans syn på omgivningen: ” You don‟t like 

anything that‟s happening” (Salinger 1951, s. 152). Dessutom är hon den karaktär som inte 

tar Holdens ord som sanna bland annat då Holden ljuger om att han inte blivit relegerad från 

Pencey Prep. utan kommit hem tidigare: ”You did get kicked out! You did!” (Salinger 1951, 

s. 148).  
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    Eftersom vi är medvetna om hennes betydelse för romanen, och hennes representation av 

den autentiska normen, skulle vi läsare kunna ta hennes ord eller ”subworld”, som sanna. 

Anledningen till att jag menar att Phoebes ”subworld” auktoriseras är, som tidigare nämnt, på 

grund av att hennes ”subworld” eller hennes ”ord” är de som vi läsare tar som sanna, inte 

bara på grund av den normen men även på grund av den betydelse berättaren Holden ger 

Phoebe.  

    Phoebe kommer till ”tal” i slutet av romanen och innan dess har vi fått reda på all 

information om henne, genom Holdens berättande. Amoros menar, som tidigare nämnt, att en 

otillförlitlig berättare uppstår då en karaktärs ”subworld” auktoriseras istället för berättarens. 

Phoebes ”subworld” blir den ”subworld” som auktoriseras, enligt mig, eftersom att Phoebe är 

den ”subworld” som tolkas som sann.  

    Enligt Amoros definition av otillförlitligt berättande skulle Holden klassas som en 

otillförlitlig berättare. Trots att han styr berättandet från romanens början till slut är hans 

”subworld” inte den som auktoriseras på grund av att det blir Phoebe som ”talar sanning” och 

representerar normen, något som Holden själv är medveten om. 

    Enligt Bruno Zerweck är, som jag tidigare nämnde, inte otillförlitlighet något som uppstår 

hos berättaren själv utan en faktor som kan förekomma beroende på den kultur samt 

historiska skeende, verket uppstår och läses i. Zerweck nämner Salman Rushdies Midnight’s 

Children  (1981) som ett exempel på hur otillförlitlighet kan uppstå som ett resultat av att 

läsaren tillhör en annan kultur än den som författaren hör till: 

 

Salman Rushdie's Midnight's Children (1981), for instance, consists of a 

large number of elements that to a Western audience can signal the 

unreliability of the narrator, such as (against the background of Western 

standards) "deviant" behavior or a "problematic" value system. An Indian 

reader, on the other hand, might have no problems in integrating these 

elements in his or her social context and personality models (Zerweck 2001, 

s. 158).  

 

Han menar alltså att en berättare som i dagens västvärld anses vara otillförlitlig inte 

nödvändigtvis är det i andra delar av världen eller vid andra tillfällen i historien.  Zerweck 

fortsätter konstatera att:  

 

Furthermore, if we include historical and cultural aspects in the theory of 

unreliable narration, the concept of narrative unreliability can ultimately 
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serve as an important category in the wider field of cultural studies 

(Zerweck 2001, s 152). 

 

    The Catcher in the Rye är skriven på 1950-talet och utspelar sig i ett amerikanskt 50-tal. 

Romanen speglar en typisk västerländsk pojkes tankar då han går igenom tonåren. Något som 

ofta diskuteras när det gäller otillförlitlighet i romanen är mötet mellan Holden och hans 

magister, Mr Antolini. Holden övernattar hos sin magister och vaknar upp av att Mr Antolini 

sitter på huk och klappar honom på huvudet:  

 

 

Then something happened. I don‟t even like to talk about it. I woke up all of 

a sudden. I don‟t know what time it was or anything, but I woke up. I felt 

something on my head, some guy‟s hand. Boy, it really scared hell out of 

me. What is was, it was Mr Antolini‟s hand. What he was doing, he was 

sitting on the floor right next to the couch, in the dark, and all, and he was 

sort of petting me or patting me on the goddam head. Boy, I‟ll bet I jumped 

about a thousand feet (Salinger 1951, s. 172). 

 

Holden tvekar, till att börja med, inte på att Mr Antolinis handling är annat är sexuell då han i 

slutet av kapitlet påpekar att: ”When something perverty [ min kursiv] like that happens, I start 

sweating like a bastard”( Salinger 1951, s. 174). Senare fortsätter Holden att spekulera och 

börjar själv tvivla på om han uppfattade Mr Antolinis handling fel: ”But what did worry me 

was the part about how I‟d woke up and found him patting me on the head and all. I mean I 

wondered if just maybe I was wrong about thinking he was making a flitty pass at me” 

(Salinger 1951, s. 175). Holdens otydlighet och hans erkännande om eventuellt missförstånd 

kan bidra till brist på tillit för honom och få läsaren att uppfatta Holden som att han 

missuppfattat och överdrivit betydelsen av händelsen.  

    Enligt Zerweck skulle en liknande fiktiv händelse behöva ses ur ett historiskt och kulturellt 

perspektiv. Zerweck skulle förmodligen anse att det inte skulle gå att avgöra om det är 

otillförlitlighet som förekommer i situationen mellan Holden och Mr Antolini utan att se 

situationen ifråga ur ett historiskt och kulturellt perspektiv. Det faktumet att romanen 

publicerades på 50-talet kan, enligt mig, ge förståelse för vilken uppfattning läsarna kan ha 

haft. Vad jag menar med det är att under den tiden, 50-talet, var homosexualitet inte lika 

accepterat som idag utan fortfarande ett tabu i samhället. Den synen skulle ha kunnat bidra 



 32 

till att läsningen av den delen av romanen, av läsaren skulle uppfattats på ett sätt som 

överensstämmer med Holdens första reaktion, det vill säga att Mr Antolini gör ett sexuellt 

närmande mot Holden. Holden skulle, på den tiden, kanske ha varit ett offer i läsarnas ögon 

och Mr Antolini skulle framstå som ”skurken” på grund vad som då ansågs vara tabu. Utifrån 

Zerwecks teori är det således viktigt att vara medveten om den tid verket läses i och då det, 

vid den tiden, inte var lika accepterat med homosexualitet skulle Holden, ur ett historiskt 

perspektiv, kanske inte uppfattas som otillförlitlig trots att han själv tvivlar på sin uppfattning 

av situationen. När vi, däremot, tar oss an romanen och Holden som berättare idag skulle 

Holden kunna ses på ett helt annat sätt, utifrån Zerwecks teori. Idag är homosexualitet mer 

vanligt och mer accepterat och Holden uppfattas säkert inte lika mycket som ett ”offer” i 

läsarens ögon då det argumenteras för att vad som Mr Antolinis gjorde inte var annat än en 

vänlig sympatisk handling mellan en vuxen och ett barn. Däremot tror jag att situationen 

mellan Holden och Mr Antolini skulle ha uppfattas på ett annat sätt idag, nämligen ur det 

perspektivet att Mr Antolini gör ett pedofiliskt närmande mot Holden. Pedofili var inte något 

som var lika uppmärksammat under den tiden romanen gavs ut, utan har på senare tid blivit 

ett omdebatterat ämne. Närmanden mot och beröring av barn kanske inte skulle ha setts 

utifrån samma synvinkel då som det möjligen görs idag. Idag skulle kanske en läsare uppfatta 

Mr Antolinis handling som pedofili precis som det på 50-talet skulle kunna ha setts som en 

homosexuell handling. Reaktionen på Mr Antolinis handling skulle alltså kunna skilja sig 

beroende på vid vilken tid romanen läses i något som, utifrån Zerweck, teori skulle göra att 

berättaren Holden vid en tidpunkt inte uppfattas som otillförlitlig medan han vid en annan 

tidpunkt gör det.  

    Vad vi inte heller får glömma är att romanen skildras ur ett västerländskt perspektiv och att 

det kulturella, om man skulle tro Zerweck, har en betydelse för om en berättare uppfattas 

som otillförlitlig eller inte. Bruno Zerweck menar att vad som uppfattas som otillförlitligt i 

vår kultur inte behöver ses på samma sätt i en annan. Mötet mellan Holden och Mr Antolini 

skulle alltså, enligt Zerweck, kanske kunna uppfattas på olika sätt beroende på vilken 

kulturell tillhörighet läsaren har. Situationen mellan Holden och Mr Antolini kanske inte 

skulle uppfattas som homosexualitet eller pedofili i andra kulturer. Handlingen kanske inte 

skulle ha varit anmärkningsvärd om en läsare tillhör en annan kultur än den västerländska, då 

närmandes på det sättet inte skulle ses som homosexualitet eller pedofili, och Holden skulle 

vara den som skulle ”talat” osanning. Likaväl kanske en läsare från en annan kultur skulle ha 

reagerat mer på den nämnda händelsen i romanen, och Holden skulle ha fått sympati från 

läsaren och inte alls ansetts vara otillförlitlig.  
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    Enligt Zerwecks teori skulle alltså Holden kanske inte vara otillförlitlig i en annan del av 

världen, eller i en annan tidpunkt av historien, trots att han kanske ansågs vara det då 

romanen först publicerades.  

    Zerweck menar att det inte går att döma en berättares ”agerande” och ”talande” i ett 

litterärt verk utan att ta hänsyn till den historia samt kultur den läses i. Det kan bidra till att 

sympati och hänsyn till berättaren varierar beroende på den tid och rum, verket ifråga, mottas 

i. 

    Efter att ha skildrat Holden som berättare, enligt olika teoretikers definitioner på begreppet 

otillförlitligt berättande, kommer jag nu att avrunda min analys med några avslutande ord.   

Avslutande ord 

Utifrån, av mig valda teoretikers olika definitioner av otillförlitligt berättande, blir Holden, 

mer eller mindre, otillförlitlig. Booth och Chatman skulle säkerligen mena att Holden var en 

otillförlitlig berättare då han agerar och talar emot verkets norm. Chatman skulle däremot 

lämna ett visst utrymme för att ta hänsyn till bland annat Holdens psykiska besvär. Jag kan 

till viss del hålla med Chatman om att de faktorer som Chatman menar bidrar till 

uppfattningen av otillförlitlighet bör tas hänsyn till men när det kommer till verket som helhet 

blir det inte så viktigt att vi av den anledningen inte skulle uppfatta Holden som otillförlitlig i 

den betydelsen att han hittar på och ljuger. Vad jag menar är att vår uppfattning av Holden 

som otillförlitlig inte förändras av att vi får veta att han har de tidigare nämnda besvären. 

Holden är en berättare, som inte bara agerar och talar emot verkets norm, men även blir 

någon som han själv menar att han föraktar bland annat genom sina lögner och falskhet.  

    Holden skulle även utifrån Puxans distinktion mellan ofullkomlig och opålitlig berättare, 

ha de kriterier som krävs för att vara en opålitlig berättare. Han försöker inte nå sanningen 

med en medvetenhet om att inte lyckas, något som krävs för att en berättare ska ses som 

ofullkomlig, utan han ljuger medvetet och försöker inte nå sanningen då han är medveten om 

att det han säger inte är annat än lögn. Förutom det kan Holden uppfattas som opålitlig då han 

på ett manipulativt sätt berättar händelser för egen vinning, t ex det faktum att han blivit 

relegerad från Pencey Prep. Hans manipulativa sätt att berätta en händelse för egen vinning är 

något som bidrar till Holdens opålitlighet, utifrån Puxans teori.  

    Utifrån Amoros teori gällande otillförlitligt berättande skulle Holden klassas som en 

otillförlitlig berättare då karaktären Phoebes ”subworld” auktoriseras istället för berättarens, 

något som Amoros menar bidrar till berättarens otillförlitlighet. Som tidigare nämnt är 

Phoebe en karaktär i romanen vars betydelse är stor på grund av att hon representerar den 



 34 

moral verket vill förmedla och dessutom den Holden anser vara ”äkta” och ”sann” till 

skillnad från de han kallar ”phony”. Hennes ”subworld” är således auktoriserad och jag vill 

mena att det är på grund av att Phoebes betydelse för normen utgör en stor del av romanen 

och dessutom att det blir hennes ”subworld” som vi uppfattar som sann. Jag skulle i detta fall 

vilja påstå att Phoebes ”subworld” auktoriseras på grund av den roll hon får i romanen och 

den betydelse Holden ger henne, det autentiska, det oskyldiga samt det äkta som barn 

representerar, något som får oss att tolka hennes ”ord” som ”sanna”. Phoebe blir då i 

jämförelse med Holden den karaktär i berättelsen vars ord vi alltid kan lita på 

    Ur ett historiskt och kulturellt perspektiv, som enligt Bruno Zerweck är avgörande när det 

handlar om att avgöra om en berättare är tillförlitlighet eller inte, skulle Holden uppfattas som 

otillförlitlig beroende på vilken tid och kultur romanen skulle läsas i. Det gör det, enligt mig, 

nästan omöjligt att stämpla en berättare som tillförlitlig eller inte utan att ta hänsyn till 

utomstående faktorer som jag menar är irrelevanta när det kommer till tolkningen av ett 

litterärt verk. Begreppet otillförlitlighet blir således något som ”hänger löst” och inte kan 

fastställas på grund av att berättarens otillförlitlighet varierar med åren eller inom olika 

kulturer. Holden skulle således kanske uppfattas som tillförlitlig då romanen först gavs ut i 

U.S.A medan han kanske skulle uppfattas som otillförlitlig och vinna läsarens sympati idag 

då vi ser annorlunda på t ex homosexualitet.  

    Holden skulle alltså utifrån Booth, Chatman, Puxan och Amoros teorier, tolkas som mer 

eller mindre otillförlitlig i sitt berättande medan han utifrån Zerwecks teori skulle kunna 

uppfattas olika beroende på vilken historisk tid samt kultur verket mottas i. 
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SAMMANFATTNING 

I min uppsats behandlar jag berättaren Holden Caulfield i J.D Salingers roman The Catcher 

in the Rye (1951) utifrån olika teoretikers syn på otillförlitligt berättande. Vad som är 

intressant att undersöka är Holden utifrån ett antal definitioner av vad otillförlitligt berättande 

är eftersom Holden ofta nämns som ett exempel på just otillförlitlighet. Syftet med uppsatsen 

är således att undersöka om Holden är en otillförlitlig berättare, enligt de teoretiker som jag 

valt att ta upp i mitt arbete, eller inte. 

    Utifrån de olika definitionerna, har den utgångspunkt jag valt för min uppsats inte tidigare 

varit föremål för forskning, men det har inte varit problem för min analys. Jag har, förutom 

tidigare forskning och verkets bakgrund, inlett min analys med att ge en presentation av 

berättarbegreppet för att sedan enklare kunna klargöra otillförlitligt berättande, enligt olika 

teoretikers definitioner.  

    Booth var den förste att introducera begreppet otillförlitlighet och det finns teoretiker som 

valt att utgå från hans definition men utökat begreppet, som teoretikerna Chatman och Puxan. 

Vad som skiljer de två teoretikers definitioner från Booths är att Chatman bland annat menar 

att det krävs en mottagare till den implicerade författaren som i sin tur blir den implicerade 

läsaren. Puxan, som även utgår från Booths definition, menar att otillförlitlighet bland annat 

förekommer då berättaren har en ironisk och manipulativ ton i sitt berättande för att 

exempelvis berätta handlingar för sin egen fördel. Amoros och Zerweck, som kritiserar 

Booth, menar att otillförlitlighet uppstår genom utomstående faktorer. Amoros menar att 

otillförlitlighet uppstår när en karaktärs ”subworld” auktoriseras istället för berättarens 

medan Zerweck menar att det är viktigt att se verket ur ett historiskt och kulturellt perspektiv.  

    Min slutsats blir att de olika teoretikerna inte är ense som hur begreppet otillförlitligt 

berättande skall definieras. Trots denna oenighet visar min analys att Holden i The Catcher in 

the Rye skulle klassas som en otillförlitlig berättare enligt samtliga. Ett undantag utgör Bruno 

Zerweck som menar att en berättares otillförlitlighet kan skilja sig beroende på vilken tid och 

plats verket läses i.  

    Berättaren Holden Caulfield är, som tidigare nämnt, en berättare som ofta blir, och 

säkerligen kommer att fortsätta vara, ett exempel på otillförlitligt berättande inom 

litteraturen.   
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