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1. Inledning 

”Allt språk är dialogiskt” är en poststrukturalistisk tanke som har omfattande konsekvenser 

för narratologiska studier.
1
 Istället för att all text berättar något, berättar det något för någon. 

Genom att undersöka det dialogiska i en text går det alltså att upptäcka ny information om 

den, dess skapare, dess mottagare och den samtida kontexten. En text som är fylld med 

dialoger och berättelser är J. D. Salingers The Catcher in the Rye.
2
 Merparten av de studier 

som gjorts på verket försöker förstå huvudpersonen Holden Caulfield bättre, då han är så 

central för handlingen att den svävar runt honom, snarare än tvärtom. Trots att texten inne-

håller så många dialoger, har de aldrig stått i fokus för vetenskapliga undersökningar. Därför 

skulle en studie av dialogerna kunna ge nya infallsvinklar i diskussioner kring verket. 

The Catcher in the Rye skrevs 1951 och innebar födelsen av den kanske mest 

inflytelserika ungdomsromanen i amerikansk historia.
3
 Titeln anspelar på huvudkaraktären 

Holden Caulfields dröm att vara den som fångar barn som leker i ett rågfält från att falla från 

ett stup. Boken handlar den sextonårige Holden som får ett sammanbrott och tas in på ett 

vilohem. Texten skildrar tiden före hans sammanbrott och domineras av hans tankeström, där 

alldagliga funderingar samsas med allvarlig samhällskritik. Ämnena varierar från döden, att 

växa upp och bli gammal, till skolan, kärlek, sex, (o)vänner och storebroderns noveller. 

Läsarrespons visar att många ungdomar känt igen sig i dessa funderingar, vilket sannolikt kan 

vara en anledning till bokens succé.
4
 

Inblandat i Holdens fria indirekta tal finns ett antal dialoger som allt som oftast 

initieras för att Holden vill prata om alla tankar han inte får bukt med. Tyvärr lyckas detta 

sällan, vilket bidrar till hans försämrande fysiska och psykiska hälsa. I dessa dialoger fungerar 

Holden på två nivåer: dels som karaktär; dels som berättare, där den senare ständigt 

kommenterar händelserna och personerna inblandade. Ibland ger han sig iväg i långa 

anekdoter, vilka inte alltid har med själva dialogen att göra. 

Min förhoppning är att, genom att undersöka dialogerna i förbindelse med berättaren, 

förstå hans berättartekniker bättre. Det ska i sin tur leda till en bättre förståelse av Holden 

själv och därmed av texten. För att kunna göra det kommer jag att utgå från narratologiska 

teorier, eftersom de ofta är intresserade av positioneringar och olika berättarfunktioner i 

                                                 
1
 Raman Selden et al., A Reader’s Guide to Contemporary Literature Theory, Harlow: Pearson Longman, 5e 

upplagan 2005, s. 146. 
2
 J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, New York: Groset & Dunlap 1951, Hädanefter sker hänvisningar till 

detta verk genom parenteser med sidnumret i. 
3
 Sarah Graham, Salinger’s The Catcher in the Rye, London: Continuum 2007, s. 1. 

4
 Ibid., s. 93-94. 
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texter. Narratologin utgår ifrån att all mänsklig kultur och alla människor berättar något.
5
 

Inom litteraturvetenskapen innebär det att man undersöker hur en berättelse berättas eller 

narreras, för att förstå texten bättre, genom att studera berättarens och karaktärernas 

funktioner i berättelsen. Med det som utgångspunkt kommer jag föreslå och diskutera 

relevanta tolkningar. 

 

1.1. Syfte & frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan berättaren och dialogerna i The Catcher in 

the Rye. Mer specifikt studeras hur dialogerna fungerar på olika diegetiska plan: hur berätta-

ren använder dialogerna för att bygga upp sitt narrativ och hur karaktärerna kommunicerar 

med varandra. Förhoppningen är att detta ska belysa nya aspekter av texten för att fördjupa 

kunskapen kring hur verket och dess teman byggs upp. 

1.2. Material & Avgränsningar 

The Catcher in the Rye skildrar den 16-årige Holden Caulfield, som just blivit relegerad från 

sin fjärde elitskola, Pencey Prep, på grund av låga betyg och upprepad skolkning. Efter att han 

haft ett sista samtal med sin gamle lärare Mr. Spencer och bråkat med sina kamrater Stradlater 

och Ackley bestämmer han sig för att tillbringa höstterminens sista dagar i New York, för att 

”vila upp sig”, innan han ska hem och möta sina förmodat besvikna föräldrar. Han driver runt 

några nätter i barer och nattklubbar, men blir mer och mer besviken på den dekadenta miljön, 

samtidigt som han börjar må sämre och sämre. Han föreslår för en gammal flickvän, Sally att 

de rymmer iväg tillsammans, men blir avvisad. Han söker råd från sin favoritlärare, Mr. 

Antolini och sin 10-åriga syster Phoebe, men lyckas inte ta till sig det de säger. Till slut 

kollapsar han på en offentlig toalett, varefter han tycks finna någon sorts frid. Det impliceras 

att han av sina föräldrar blir skickad till ett vårdhem för patienter med psykiska problem. 

Den största delen av berättelsen skildrar Holdens tankar, som ofta handlar om saker 

han ogillar, vilket är större delen av samhället och människorna i det, som han tycker är 

”falska”. Andra vanliga ämnen är sex, vilket han har en ambivalent begär/skräck-inställning 

till, och döden, både i allmänhet och mer specifikt hans yngre bror Allie, som dött tre år 

tidigare (vid tio års ålder). Att dessa ämnen så explicit nämnts och inte tydligt fördömts har på 

                                                 
5
 Monika Fludernik, An Introduction to Narratology, övers. Patricia Häusler-Greenfield & Monika Fludernik 

Abingdon: Routledge 2009. 



4 

 

vissa håll väckt upprördhet, i synnerhet som boken vänder sig till minderåriga. I värsta fall, 

fruktade några, kunde den fiktiva karaktären Holdens föredöme leda till att unga tog efter 

honom.
6
 Som konsekvens förbjöds verket på både bibliotek och skolor, decennier efter dess 

publicering. Andra kontroversiella saker i boken ansågs vara: ovårdat språk; oärlighet; kritik 

mot kristendomen; förtäring av alkohol; prostitution; och homosexualitet.
7
 

Trots, eller tack vare, det har The Catcher in the Rye sålts i miljoner exemplar och 

översatts till ett tiotal olika språk.
8
 Romanen har över decennierna kritiskt granskats och 

analyserats ur en mängd perspektiv av ett stort antal forskare och kritiker.
9
 Den har hyllats 

och liknats vid Mark Twains The Adventures of Huckleberry Finn.
10

 Men samtidigt har den 

också kritiserats, förutom av anledningarna ovan främst för att den ställer många frågor, men 

vägrar ge några svar.
11

 Författaren har undvikit offentligheten och vägrat adaptioner av 

verket, vilket kan ha spätt på nyfikenheten kring det.
12

 

Denna undersökning fokuserar på verkets många dialoger, vilka inte genomgått en 

noggrann analys tidigare. Med dialog menar jag att två eller flera karaktärer pratar med 

varandra genom så kallade replikskiften, det vill säga att deras ord citeras av berättaren, 

istället för att denne sammanfattar dem. Fokus kommer att ligga på de längre och mer 

betydelsefulla dialogerna, då de har en stor inverkan på verkets helhet. 

1.3. Tidigare Forskning 

En av de tidigaste och mest inflytelserika studierna om The Catcher in the Rye är Donald P. 

Costellos ”The Language of ’The Catcher in the Rye’” som behandlar verkets unika 

språkstil.
13

 Han konstaterar att berättarens språk blir autentiskt och unikt i och med att det 

integrerar 50-talets ungdomsspråk till en sådan grad att det ”become[s] a clear part of the 

flavor of the book […], a part of Holden himself, and actually help[s] to characterize him”.
14

 

Språket består dels av en mer ovårdat tonårsidiolekt, som karaktäriseras av: slang; vulgära 

                                                 
6
 Jack Salzman, ”Introduction” i New Essays on The Catcher in the Rye, Jack Salzman (red.), Cambridge: 

Cambridge University Press 1991, s. 1-2. 
7
 Helen Frangedis, "Dealing with the Controversial Elements in the Catcher in the Rye." English Journal, vol. 

77, nr. 7, 1988, s. 72-75. 
8
 Graham 2007, s. 6-7. Warren French, J. D. Salinger, Boston: Twayne Publishers, 2a upplagan 1976, s. 124-

126. 
9
 Se exempelvis Jack Salzmans översikt, 1991, s. 4-18. 

10
 Salzman 1991, s. 5. 

11
 French 1976, s. 104. 

12
 Graham 2007, s. 6-7, 94. 

13
 Donald P. Costello, ”The Language of ’The Catcher in the Rye’” i American Speech, vol. 34, nr. 3, 1959, s. 

172-181. 
14

 Ibid., s. 173. 
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ord; några ofta repeterade fraser; grammatiska fel; och direkt repetition. Men Costello noterar 

också att Holden verkar medveten om sitt språk, då han utnyttjar de engelska ordens 

anpassningsbarhet och kan använda mycket svåra ord, ibland i kombination med vulgariteter, 

vilket skapar en komisk effekt. Han använder också olika språk beroende på vem han pratar 

med: obscent när han pratar med sina klasskamrater; ordentligt när han pratar med sina lärare, 

eller den tilltalade lyssnaren. Att det är en lyssnare och inte en läsare konkluderar Costello av 

att de ovan nämnda företeelserna tillsammans skapar ett språk som liknar talspråk, 

tillsammans med Salingers benägenhet att betona ord genom kursivering. 

Costellos studie har varit viktig på så vis att den kartlade många av bokens 

karaktäristiska egenskaper, vilket många andra studier har grundlagts i, eller använt som ett 

tolkningsverktyg för romanen. Något Costello nämner i förbigående är textens nära koppling 

till samtiden, något som andra undersökt närmare.
15

 Ett exempel är Sarah Grahams Salinger’s 

The Catcher in the Rye som ägnar ett kapitel åt att beskriva romanens samtida värld och hur 

den relaterar till The Catcher in the Rye.
16

 Den största underliggande faktorn till hela 

tidsåldern är andra världskrigets slut, vilket ledde till kalla krigets början och ett ständigt 

närvarande hot om atombombskrig. Graham beskriver hur det i sin tur, i USA, ledde till en 

striktare samhällsordning i ett försök att bevara det amerikanska idealet.
17

 Detta innebar ett 

förespråkande av kärnfamiljen med strikta könsroller, där familjefadern utbildade sig, 

skaffade jobb och ansvarade för att tjäna ihop till brödfödan, medan modern stannade hemma 

och tog hand om barnen och huset.
18

  

Det är just detta samhälle som Holden återkommande protesterar mot i romanen, då 

han inte kan acceptera den roll han väntas ta och överhuvudtaget inte kan se samtida 

mänskliga relationer som äkta. Han är även kritisk mot filmen som medium. Filmen stod i 

framkant av den samtida populärkulturen vilken börjat rikta sig speciellt mot ungdomar, då de 

för första gången hade en egen konsumtionskraft.
19

 Anledningen till Holdens missvilja 

kopplar Graham till att populärkulturen ofta fungerande som ett propagandaverktyg för att 

leda ungdomar till den sociala konformiteten som Holden så avskyr. Men kultur kan även 

användas för att skapa en motberättelse, kritisera samhället, vilket The Catcher in the Rye 

visar: 

 

                                                 
15

 Costello 1959, s. 172. 
16

Graham 2007, s. 1-17. 
17

 Ibid., s. 8-9. 
18

 Ibid., s. 9-12. 
19

 Ibid., s. 13. 
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Holden’s willingness to confront taboo subjects and the novel’s social criticism offers post-war America 

an unexpected image of itself. This explains why The Catcher in the Rye was a controversial text in its 

own moment and remains so in some quarters today.
20

 

 

Av de undersökningar som försöker tolka själva verket är de flesta forskare uppdelade 

i två läger: ett som anser att Holden lider av svåra psykiska problem; och ett som ser honom 

som en symbol för den upproriska ungdomen efter andra världskriget. Till det förra hör Peter 

Shaws studie ”Love and Death in The Catcher in the Rye”.
21

 Han beskriver romanen som 

”virtually a case study”, då Holden ”writes his account from a mental institution, has a morbid 

preoccupation with death, and comes perilously close to a nervous breakdown”.
22

 Holden 

lider, enligt Shaw av två saker: den ena är den yngre brodern Allies död, vilken han känner en 

stor skuld för. Denna skuld hjälper till att förstora Holdens egentliga stora kris: ”the 

adolescent crisis”, ett uttryck för ungdomars psykologiska problem, som ibland kan liknas vid 

schizofreni.
23

 Mer specifikt karaktäriseras Holdens (och ungdomars) beteende av en misstro 

mot det vuxna samhället och en längtan efter barndomen, samt efter kärlek. Men Holdens 

trauma över Allies död gör att han inte kan lämna barndomen för att utforska kärleken, vilket 

resulterar i en överhängande förlägenhet inför allt som har med det att göra, samtidigt som 

han istället fantiserar om att rädda andra barn från diverse faror, för att befria sig från sin 

skuld. 

Den motsatta sidan kan representeras av Ida Baizura Binti Bahars och Sorour 

Karampour Dashtis ”Resistance as Madness in The Catcher in the Rye”.
24

 De utgår ifrån en 

tolkning av Michael Foucaults teori om galenskap, vilken bestämmer galenskap som ett mot-

stånd mot konformitet, sett ur andras perspektiv. Studien menar att Holden anses vara galen 

på grund av sitt motstånd mot samhälleliga normer, samtidigt som han i egenskap av 

betraktare av samhället upplyser läsaren om de aspekter av samhället som han anser är galna. 

Den nedskrivna berättelsen blir därmed den yttersta formen av uppror, då den kvarstår, till 

skillnad från Holdens aktioner i berättelsen. Denna studie ämnar inte utgå från någon av dessa 

sidor, utan att se båda ståndpunkterna för att komma till egna slutsatser. 

                                                 
20

 Graham 2009, s. 17. 
21

 Peter Shaw, ”Love and Death in The Catcher in the Rye” i New Essays on The Catcher in the Rye, Jack 

Salzman (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 97-114. 
22

 Ibid., s. 98. 
23

 Ibid., s. 99, citat s. 100. 
24

 Ida Baizura Binti Bahar & Sorour Karampour Dashti, ”Resistance as madness in The Catcher in the Rye” i 

Theory and Practice in Language Studies, vol. 5, nr. 3, 2015, s. 457-462. 
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En narratologisk studie är Stefanie Schäfers ”Recognition is a form of agreement”: 

The Workings of Self-Narration in ”The Catcher in the Rye” and ”Invisible Man” där hon 

utforskar Holdens relation till den han pratar med, narraten.
25

 Hon kommer fram till att 

Holden försöker vinna över narraten, och genom den även läsaren, till sin sida genom att 

kommentera händelserna i berättelsen i efterhand, för att framställa sig själv i bättre dager. 

Han använder också flera former av ”you”, som i ”du” eller ”man”, för att överföra känslor 

som han förutsätter är allmänt delade till narraten. Denna studie kommer att röra sig i samma 

områden som Schäfers, med skillnaden att den är utförligare och fokuserar mer på dialogerna 

och berättandet, än själva relationen mellan Holden och lyssnaren. 

1.4. Teori, Metod & Begrepp 

Uppsatsen utgår från Monika Fluderniks narratologiska teori. I An Introduction to 

Narratology (2009) redogör hon både för olika åsikter och synsätt i den vetenskapliga 

debatten, samt lägger fram egna teorier på området.
26

 Narratologin intresserar sig för narrativ, 

det vill säga hur berättelser och världar skapas i texter och interagerar med läsare.
27

 Med 

rötterna i semiologin och strukturalismen har narratologiska forskare undersökt och 

formulerat de system som styr berättandet och hur olika nivåer i texten interagerar med 

varandra. En konsekvens av detta är att man ofta använt textinterna metoder, något som också 

gäller för denna studie som gör en närläsning av ett enskilt verk. Fältet har också en 

omfångsrik terminologi, varav de för studien relevanta begreppen förklaras nedan. 

Den plats karaktärerna befinner sig på och där handlingen pågår kallas dieges, 

alternativt den diegetiska nivån.
28

 Berättaren är den vars ”röst” berättar texten, i det här fallet 

är det Holden själv som berättar sin historia.
29

 Berättaren befinner sig i denna text utanför 

diegesen, på en extradiegetisk nivå, det vill säga skapar allt den berättar om, men befinner sig 

fortfarande i fiktionsvärlden. Som konsekvens måste berättaren skiljas från karaktären 

Holden, som är vad Fludernik kallar ”reflector”: den karaktär som berättelsen fokaliseras 

genom.
30

 De båda kommer hädanefter att benämnas som berättaren och Holden när en sådan 

                                                 
25

 Stefanie Schäfer, ”’Recognition Is a Form of Agreement’: The Workings of Self-Narration in ’The Catcher in 

the Rye’ and ’Invisible Man’ i Amerikastudien/American Studies, vol. 57, nr. 4, 2012, s. 603-626. 
26

 Fludernik, 2009. 
27

 Ibid., s. 8-11. 
28

 Ibid., s. 100. 
29

 Ibid., s. 157. 
30

 Ibid., s. 160. 
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uppdelning är nödvändig. I texten är de annars samma person, men med olika narratologiska 

positioner och funktioner. 

Exakt vem som säger vad i en text kan vara svårt att avgöra, då egentligen all text är 

berättad av berättaren, även om den, i Gérard Genettes ord, kan ge ”illusionen” att vara 

mimetisk.
31

 Ännu svårare blir det när berättaren är samma person som en av karaktärerna i 

handlingen, vilket skänker en trovärdighet åt berättelsen. Däremot finns det i The Catcher in 

the Rye tecken på att berättarens skildring av handlingen inte är korrekt, eller överensstämmer 

med andra karaktärers upplevelse av situationen.
32

 

Därmed kan Holden vara en opålitlig berättare, vilken definieras av att dennes 

perception eller tolkning av handlingen avviker från verkets etablerade normer. Enligt Wayne 

Booth, som har myntat begreppet, bryter en berättare mot normen när denne är inkonsekvent, 

eller motsäger sig själv eller andra karaktärer i skildrandet av fakta och värde-ringar.
33

 James 

Phelan listar tre olika sätt detta kan ske i texten: händelseaxeln (felrapportering/ under-

rapportering av vad som händer); kunskaps- och perceptionsaxeln (feltolkning/ undertolkning 

av vad som händer); och den etiska axeln (felbetraktande av sociala värde-ringar).
34

 

Som Schäfer konstaterar kan det psykologiska begreppet självnarration (self-

narration) kopplas till Holdens berättarstil (och därmed också hans opålitlighet).
35

 Själv-

narration utgår ifrån att vi människor tänker våra liv och arrangerar våra minnen i narrativ. 

Det som uppstår är en karaktär som vi identifierar oss med, samt ett händelseförlopp som kan 

ge oss känslan att vi lever för något, snarare än bara existerar. För att behålla detta narrativ 

och denna karaktär intakt (the unity of the self) krävs att somliga minnen skrivs om i efterhand 

för att passa in (refiguration). Anledningen till processen är människans behov att vara någon 

speciell och inte bara finnas till.
36

 Detta anknyter till teorin om det performativa självet 

(performative self), som säger att identitet inte är något konstant, utan något som ständigt 

                                                 
31

 Gérard Genette, Narrative Discourse, övers. Jane E. Lewin, Ithaca: Cornell University Press 1980, s. 163-164. 
32

 Alexander Classen, “’I’m the most terrific liar you ever saw in your life.’ Authenticity and Unreliable 

Narration in JD Salinger’s The Catcher in the Rye” i kids+media, Ingrid Tomkowiak & Meret Fehlmann (red.), 

vol. 2, 2017, https://www.kids-media.uzh.ch/dam/jcr:bcf3c0e4-88b4-4b9a-a335-b69ddbdc3f0c/classen.pdf, 

(2019-11-13). 
33

 Gorm Larsen, ”Berättare” i Litteratur: Introduktion till teori och analys, Lasse Horne Kjaeldgaard et al. (red.), 

övers. Sven-Erik Torhell, Lund: Studentlitteratur 2017, s. 70. 
34

 Ibid., s.71-72. 
35

 Anthony Paul Kerby, Narrative and the Self, Bloomington: Indiana University Press 1991, s. 109-114. 
36

 Ibid., s. 110. 

https://www.kids-media.uzh.ch/dam/jcr:bcf3c0e4-88b4-4b9a-a335-b69ddbdc3f0c/classen.pdf
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görs, utövas.
37

 Alltså uppfattas vissa aktioner som typiskt tillhörande en individ, samtidigt 

som de utgör en kontrast mot personer med ett avvikande beteende. 

I texten förekommer också en narratee, den person berättaren explicit tilltalar.
38

 Den 

ska alltså inte blandas ihop med (den implicerade) läsaren. Till skillnad från läsaren vet vi inte 

hur narraten (jag lånar här Nikolajevas översättning av termen) mottar berättelsen, utan den 

tjänar främst som någon som berättaren kan vända sig till.
39

 Att det finns en explicit narrat i 

The Catcher in the Rye märks allra främst i meningar som: ”[i]f you really want to hear about 

it…” (1, min kursivering). ”Hear about it” implicerar att någon ställt honom en fråga innan. 

Motsvarande term i en dialog (den person Holden pratar med) kallas interlokutör.
40

 

Metoden utgörs av en närläsning av dialogerna i romanen, som fokuserar på 

berättartekniska tekniker och hur dessa kan kopplas till övergripande teman i romanen. 

Genom att studera Holden Caulfield, dels som protagonist, dels som berättare, hoppas jag 

förstå honom bättre, utifrån flera synvinklar. I slutet av analysen förekommer en mindre 

jämförande läsning med två förlagor till romanen, med syfte att stödja den undersökning som 

görs på romanen. 

2. Analys 

Analysen delas in i fyra tematiska delar. Den första behandlar berättarens position i verket: 

hur denne formulerar dialogerna kring sitt narrativ och vad berättaren vill säga med dem. Den 

andra studerar karaktärernas positioner gentemot varandra i dialogerna: vad som får sägas i 

vilka situationer och vem som har makt över talet. Den tredje behandlar de dialoger där 

Holden lyckas framföra sina tankar.  Den fjärde analyserar några förlagor till dessa dialoger, 

för att bättre förstå hur Holden ändrats till verket. 

2.1. Berättaren och dialogerna 

2.1.1. Den opålitlige berättarens dialog 

Berättaren som person är inte synlig i merparten av verket, utan fokuserar på att berätta sin 

berättelse. Några gånger syns den däremot, främst i form av direkt tilltal mot narraten. Deras 

                                                 
37

 Stuart Hall, ”Who Needs ’Identity’” i Questions of Cultural Identity, Stuart Hall & Paul de Gay (reds.), 

London: SAGE Publications 1996, s. 1-3. 
38

 Fludernik 2009, s. 157. 
39

 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Lund: Studentlitteratur, 3e upplagan 2017, s. 243-247 
40

 ”interlokutör”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-

sv?q=interlokut%C3%B6r (2019-12-05). 

https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=interlokut%C3%B6r
https://www.ne.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=interlokut%C3%B6r
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dialog börjar i den första meningen i boken ”If you really want to hear about it…” (3, min 

kursiv) och avslutas i den sista. Tekniskt sett, om man föreställer sig det scenario berättaren 

implicerar, pågår dialogen sannolikt både före och efter boken, som enbart innehåller 

berättarens jättelika monolog. Berättaren och narraten befinner sig förmodligen på någon 

slags psykiatrisk anstalt eller vilohem, i och med meningar som ”I got pretty run-down and 

had to come out here and take it easy” (3) och ”this one psychoanalyst guy they have here” 

(276). Platsen ligger nära Hollywood ”[D.B.]’s in Hollywood. That isn’t too far from this 

crumby place” (3) och berättandet inträffar några månader efter händelserna. 

Vem narraten är finns det motsättningar om mellan forskare. Somliga föreslår att 

berättaren direkt tilltalar läsaren, utan att ta hänsyn till platsreferenserna i texten.
41

 Andra 

förmodar att berättaren skriver ned sina ord, men föreställer sig en narrat.
42

 Michael Cowan 

undersöker detta mer på djupet och menar att berättaren troligtvis talar med någon han känner 

väl och litar på.
43

 Argumenten är att berättaren ”pratar” på samma sätt som Holden gör när 

han pratar med personer han litar på och att han säger sig berätta samma sak som han gjorde 

för D.B. ”and he’s my brother and all” (3). Jag skulle vidhålla att citatet”[i]n case you don’t 

live in New York” (184, min kursiv) snarare tyder på någon Holden inte känner särskilt bra (i 

annat fall hade han vetat var narraten bor). Det förhindrar i sig inte tillit, även om Holden är 

som mest tillitsfull i dialoger med personer han känner riktigt väl. 

Men varför är dialogen med narraten viktig? Därför att den kan indikera berättarens 

(o)pålitlighet, samt vad denna eventuella opålitlighet beror på. Är Holden psykiskt sjuk kan 

det förklara varför han inte tolkar sin omvärld som alla andra.  Även om man instämmer med 

den motsatta åsikten, att Holden är den enda friska i en sjuk värld, erkänner man en splittring 

mellan Holdens perspektiv och textens norm.
44

 Att han går emot textens norm syns i att han i 

nästan samtliga dialoger blir tillsagd att uppföra sig normalt. Att han bryter mot samtidens 

norm syns på samtida reaktioner, till exempel uteslutning av boken från skolorna, vilket säger 

att Holdens etik var kontroversiell. Men även om man bortser från förlegade sociala 

värderingar, existerar några tillfällen i verket där berättaren förefaller opålitlig. I anslutning 

                                                 
41

 Exempelvis Costello 1959, s. 176. 
42

 Ian Kinane, ”’Phonies’ and Phone Calls: Social Isolation, the Problem of Language, and J.D. Salinger's The 

Catcher in the Rye” i Arizona Quarterly, vol. 72, nr. 4, 2017, s. 126-127. 
43

 Michael Cowan, ”Holden’s Museum Pieces: Narrator and Nominal Audience in The Catcher in the Rye” i 

New Essays on The Catcher in the Rye, Jack Salzman (red.), Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 

41-43. 
44

Bahar & Dashti 2015, s. 458. 
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till dialogerna är det ett fall av potentiell felrapportering, ett av underraportering och ett av 

potentiell fel-tolkning. 

I samtalet med Sally Hayes frågar Holden henne om hon vill rymma iväg med honom. 

Hon blir obekväm av ämnet och ber honom att sluta skrika, vilket berättaren anser: ”was crap, 

because I wasn’t even screaming at her” (172). Karaktäristiskt nog är det tvetydigt om det är 

berättaren som inte berättar sanningen eller Sally som reagerar överkänsligt. Men även om 

detta är det tydligaste exemplet på en kollision mellan berättaren och en del av berättelsen (en 

av karaktärerna), är det inte lika betydelsebärande som de andra två exemplen. 

I dialogen med rumskamraten Stradlater som leder till ett slagsmål mellan dem, 

drabbas berättaren av två så kallade ”minnesförluster”. Den ena sker i dialogens början, då 

berättaren inte kommer ihåg var han sitter, eller vad han gör, när Stradlater kommer in (52). 

Den andra när Holden försöker slå Stradlater, ett händelseförlopp berättaren beskriver som i 

en dimma (56). Berättaren förklarar den första minnesluckan med att Holden var för nervös 

för att tänka på vad han gjorde, men har ingen förklaring för den andra. Det är märkbart att en 

berättare som i sådana detaljer redogör för tre dagars händelseförlopp, plötsligt inte kommer 

ihåg delar av händelserna. Dessutom fäster berättaren tydligt uppmärksamheten på sin 

oförmåga att göra sitt jobb. Kanske önskar berättaren meddela att denne visar att det här 

kommer jag inte ihåg, men resten är helt sant. Däremot skapas snarare en känsla av 

otillförlitlighet gentemot berättaren, ”vad kan han mer ha glömt?”. En ännu troligare 

förklaring är att berättaren döljer delar av berättelsen, av en eller annan anledning. 

Vad som inte sägs i romanen har tolkats ur flera olika synvinklar. En rådande teori 

gäller Holdens eventuella homosexualitet, framförd bland annat av Duane Edwards.
45

 Han 

utgår, som många andra, från Holdens övernattning hos hans gamla favoritlärare Mr. Antolini 

och hans äldre fru. Efter att ha pratat övernattar Holden på soffan, men vaknar mitt i natten av 

att Antolini klappar honom på huvudet. Vad Antolinis har för avsikt med handlingen är oklart, 

han själv menar att han är oskyldig ”I’m simply sitting here, admiring – ” (249). Holden tror 

att han blir antastad och grips av panik, varefter tar på sig sina kläder och rusar ut ur lägen-

heten, med förevändningen att han ska hämta sina väskor på stationen. 

Edwards menar att Holden överreagerar när han flyr en situation som inte är farlig till 

att börja med. Varför? Därför att han projekterar sina egna homosexuella känslor på Antolini. 

Edwards drar paralleller mellan Antolini, Luce och Holden: de attraheras av äldre kvinnor 

                                                 
45

 Duane Edwards, “Holden Caulfield: ‘Dont't Ever Tell Anybody Anything.’” i English Literary History, vol. 

44, nr. 3, 1977, s. 554–565. 
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(eller säger sig attraheras, kanske för att dölja sin läggning?) och de är intellektuella. Luce 

beskrivs som ”bögig”, men Holden är den som söker upp både honom och Antolini, vilket 

kan betyda att han söker homosexuella kontakter. Att Holden aldrig lyckas ha sex med en 

kvinna ska också tyda på hans homosexualitet. 

Sett från det perspektivet skulle berättarens minnesförlust kunna dölja känslor av 

attraktion för Stradlater. Ytterligare tecken är att berättaren kallar honom för både ”pretty 

handsome” (36) och ”sexy bastard” (45). Men attraktionsteorin kan inte till fullo förklara 

varför Holden hoppar på Stradlater, tvärtom tycks det vara en självmotsägelse. Snarare tycks 

det vara Stradlaters eventuellt sexuella handling mot Jane (en flicka Holden känner från sin 

barndom och Stradlater dejtar) som får Holden att reagera så kraftfullt, vilket i sin tur pekar på 

känslor för henne. Carl F. Strauch gör en psykologisk-symbolisk läsning av verket och ser 

dejten som en invasion av Holdens privata, oskyldiga värld, representerat av Jane.
46

 

Stradlater, som är ”sexy”, inte bara i betydelsen ”sexig”, utan även ”en som har sex” och är 

omgiven av negativa adjektiv i berättarens beskrivningar, representerar den yttre, depraverade 

världen. När han invaderar henne signalerar det, enligt Strauch, åt Holden att han håller på att 

förlora henne och därmed en bit av sin oskyldiga värld, precis som han tidigare har förlorat 

sin framlidne bror Allie. Som konsekvens måste han försöka vinna tillbaka henne, vilket gör 

att han slår till Stradlater.  

Denna teori ger en förklaring till Holdens handlande, men nämner inte berättarens ute-

lämnanden. Med det sagt behöver teorierna inte motsäga varandra, utan kan komplettera 

varandra, då sexuell attraktion och oskuldsfullt uppskattande inte är samma sak. Med tanke på 

att han lärts att se sex som något perverterat, kan det mycket väl vara så att Holden ser Strad-

later, symbolen för sexualitet, som ett hot mot en oskuldsfull värld som allt snabbare rinner 

honom ur handen, i och med att han håller på att träda in i vuxenvärlden. Men det finns också 

tecken på att sex och homosexualitet har lämnat djupare ärr hos Holden. 

Alexander Classen lägger märke till en mening som kan berätta mycket om Holdens 

barndom, vilken berättaren genomgående är ovillig att nämna.
47

 Denna uttrycks av berättaren 

som kommentar till att Antolini just rört honom: ”[t]hat kind of stuff’s happened to me about 

twenty times since I was a kid” (251). Classen menar att detta kan peka på att han övergripits 

sexuellt i sin barndom. Det i sin tur har lämnat spår i form av posttraumatisk stress, något som 

Classen ser i Holden/berättarens handlande. Han jämför WHO:s definition av PTSD (Post-

                                                 
46

 Carl F. Strauch, “Kings in the Back Row: Meaning through Structure. A Reading of Salinger's ‘The Catcher in 

the Rye.’” i Wisconsin Studies in Contemporary Literature, vol. 2, nr. 1, 1961, s. 12-13. 
47

 Classen 2017, s. 49-52. 



13 

 

Traumatic Stress Disorder) med Holdens beteende och menar att ”[definitionen] almost reads 

like a characterisation [sic] of Holden Caulfield”.
48

 Denna teori ger en förståelse för, dels 

varför Antolinis och Stradlaters försök att antasta Holden, respektive Jane skapar sådana 

häftiga reaktioner hos berättaren. Dels varför berättaren inte vill tala om sin barndom, som 

förutom eventuella övergrepp också innehåller brodern Allies död. 

Ovanstående teorier: att Holden är homosexuell; att han blivit antastad som barn och 

lider av trauma, är applicerbara på texten eftersom berättaren undanhåller information om 

berättelsen. Men samtidigt är det antaganden om saker som inte sägs, snarare än vad som 

faktiskt kommuniceras i texten. Det vi definitivt vet är att Holden har några dåliga barn-

/ungdomsminnen (som Allies död), är nervös inför sex och ser det som perverterat. Att 

därifrån dra slutsaten att Holden lider av posttraumatisk stress och inte vågar erkänna sin 

(eventuella) sexualitet är något långsökt, om än möjligt. 

Problemet med en opålitlig berättare är att läsaren kan börja tvivla på berättelsen som 

helhet och tro att det som döljs är viktigare än det som visas (varför skulle man ödsla tid på att 

dölja något oviktigt?). Holdens berättarstil är dessutom så vag att man gärna söker efter 

klargöranden någon annanstans. Men sett till dialogerna kan man konstatera två saker. Den 

ena är att Holden är upprörd i samtliga situationer, vilket kan förklara varför han inte perfekt 

kan återge händelseförloppet. Den andra är att berättaren kommenterar, men inte reflekterar 

över sin opålitlighet, vilket sannolikt betyder att han inte vill prata om tankarna/händelserna. 

Att det skulle handla om sex är osannolikt, då han vid upprepade tillfällen begrundar ämnet. 

Däremot nämner han väldigt lite om de dåliga saker som hänt i hans barndom, vilket kan 

betyda att han vill föreställa den som idyllisk, utan de dåliga minnena. 

2.1.2. Berättaren i dialogerna 

Även om det går att förklara berättarens opålitlighet, resulterar den på en narratologisk nivå i 

att berättaren med all sannolikhet manipulerar berättelsen. Det behöver inte enbart uppfattas 

negativt. Classen skriver till exempel att berättarens förvirrade sätt att berätta gör honom mer 

mänsklig och därmed möjlig att relatera till.
49

 Med det sagt kan det vara resultatgivande att 

undersöka berättarens förhållande till dialogerna, för att undersöka hur han manipulerar dem. 

Detta sker på flera sammanhängande sätt, genom berättarens funktioner i dialogerna, vilket är 

att: citera vad som sägs; introducera miljön där dialogen utförs; introducera de involverade 
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karaktärerna; berätta vad som händer; kommentera varför Holden agerar och talar som han 

gör; och kommentera vad han tycker om konversationen. 

En persons sätt att tala bär ofta spår av personen själv och av sammanhanget samtalet 

sker i. Holden använder exempelvis slanguttryck och svordomar när han pratar med andra 

unga, men talar artigt med äldre. Då Holdens eget språk är speciellt märks ofta interlokutörens 

närhet till honom på hur nära de ligger språkligt. Längst ifrån ligger kanske den prostituerade 

Sunny och de båda taxichaufförerna, vars stora slanganvändning, som är olik Holdens, skapar 

en egen sociolekt vilket indikerar att de tillhör en annan socioekonomisk klass än Holden.
50

 Ju 

mer Holden tycker om en person, desto mer likartad är deras språk. Phoebe använder flera av 

hans standarduttryck och de behöver inte säga meningar fullt ut, vilket tyder på ett sam-

förstånd med gemensamma referensramar. 

Miljöbeskrivningarna bär ofta spår av den person Holden samtalar med. Ta till 

exempel dialogen med läraren Mr. Spencer, hemma hos denne. Här fokuserar berättaren på 

saker som: ”there were pills and medicine all over the place, and everything smelled like 

Vicks Nose Drops” och ”his bed was like a rock” (12). Han beskriver också Spencer som 

gammal, sjuk, mindre bemedlad och någon som därför roar sig med små medel (8-12). I ett 

annat exempel möter Holden den prostituerade Sunny på ett hotellrum. Rummet beskrivs som 

”depressing” och utsikten fönstret vetter mot andra sidan hotellet (80). När han ser in genom 

några av de andra fönstren upptäcker han däremot att ”that hotel was lousy with perverts” 

(81), i form av transvestiter och människor involverade i underliga sexakter. Sannolikt före-

bådar detta Holdens misslyckade försök till samlag med Sunny, ett misslyckande som bland 

annat motiveras med: ”I felt more depressed than sexy […] [s]he was depressing” (125). 

Gällande personbeskrivningarna målar de ofta en klar bild av hur interlokutören är. 

Skolkamraten Ackley beskrivs som dum, ful, ovårdad och irriterande (26-27, 61), medan Mrs. 

Morrow, en klasskamrats moder som han träffar på tåget till New York, framställs som 

attraktiv och charmerande (70, 75). Detta får två effekter. Den ena är att Holdens beteende 

förklaras av den han pratar med, han ignorerar Ackley för att denne är irriterande och flörtar 

med Mrs. Morrow för att hon är tilldragande. Den andra effekten är att (den implicite) läsaren 

tar över berättarens uppfattning av karaktärerna, eftersom den inte har några andra in-

formationskällor. Däremot går det att ifrågasätta berättarens beskrivningar, när vi vet att han 

är, om inte konstant så åtminstone partiellt, otillförlitlig. 
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Inga uppgifter berättaren uppger går heller att kontrollera, vilket ställer frågan ”hur 

mycket går det att lita på berättaren?”. Exempelvis beskrivningen av Mrs. Morrow, stämmer 

det att Holden blir attraherad av henne och bjuder ut henne på en drink, eller bjuder han ut 

henne på en drink och berättaren förklarar det med att hon är attraktiv? En sådan fråga är 

produktiv såtillvida att den pekar på det paradoxala förhållandet mellan orsaken till 

händelserna och de motiv som de tillskrivs i efterhand. På grund av att allt berättat kommer 

från berättaren, måste berättaren ges förtroendet att han talar sanning, utom då det kan bevisas 

eller argumenteras för att han inte gör det. I annat fall ifrågasätter man äktheten av verket i 

sig, vilket man inte kan göra då fiktiva texter inte har som mål att berätta sanningen.
51

 

Däremot kan denna fiktiva sanning i sig delvis vara en efterhandskonstruktion i en själv-

narrativ process hos berättaren. 

En del i den processen är karaktärsbyggandet, både av Holden själv och av hans om-

givning. För de andra karaktärerna innebär det att de reduceras till en viss egenskap/sida av 

vad de är. Spencer blir ”gammal, sjuk gubbe” och Morrow blir ”sexig, äldre kvinna”. 

Samtidigt är människor mer komplexa än så, vilket berättaren implicit erkänner i slutet av 

boken: ” I sort of miss everybody I told about. Even old Stradlater and Ackley” (277). Att han 

säger sig sakna två karaktärer han genomgående har visat sitt missnöje med implicerar att till-

varon är bättre med, än utan dem. Men genom att de beskrivits negativt ger det en förståelse 

för att han lämnar dem och skolan, samtidigt som den positiva beskrivningen av Morrow gör 

det förståeligt varför han flörtar med henne. 

I led med detta hjälper beskrivningarna av andra karaktärer till att bygga upp en bild 

av Holden. När berättaren reagerar negativt på någon försöker han säga att Holden är olik 

denne. Att Spencer är gammal och gaggig betyder att Holden är ung och klartänkt. När 

berättaren reagerar positivt på en karaktär innebär det istället att Holden liknar denne, eller att 

den gillar honom tillbaka. Att Morrow beskrivs som vacker och lyssnar intresserat på Holden 

innebär att han ser bra ut, eller i alla fall är en man som umgås med vackra kvinnor. Med detta 

sagt innebär det inte att berättaren hittar på saker om sina karaktärer för att se bra ut. Snarare 

sker manipulationen genom valet av vilka dialoger som beskrivs och vilka detaljer hos 

karaktären berättaren väljer att fokusera på. 

Det är också här vi hittar de tydligaste inslagen av berättarpåverkan, i form av de 

opålitliga-författarinslagen. Berättaren meddelar inte alltid tydligt vad som händer (Antolinis 
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klapp, Holdens skrik), varför Holden gör något (slagsmålet) och vad han tänker (inför 

slagsmålet). När det gäller händelseförloppet i sig är berättaren mestadels transparent och tro-

värdig när han redovisar vad som händer. Däremot är han selektiv, något en berättare måste 

vara då inte varje sekund alltid är intressant för berättelsen. Det man däremot kan märka är att 

många händelser på något sätt uttrycker den som utför dem. Exempelvis försöker Mr. Spencer 

kasta en tidning ett kort avstånd, ”only about two inches [ca 5cm, antagligen överdrift]” på sin 

säng, men misslyckas (14). 

Vad denna extensiva personbeskrivning leder till är att legitimera Holdens reaktioner. 

De motiveras nämligen sällan helt klart och explicit. Som exempel upprepas ofta att Holden 

inte gör något, eftersom ”I didn’t feel like it”. Ensamt kan det framstå som väldigt vagt, men 

tillsammans med den, ofta negativa, känsla som byggs upp i miljö-, handlings-, och person-

beskrivningarna, förstår den implicite läsaren varför Holden väljer att distansera sig från 

personen i fråga. Kanske är det här också ett sätt för berättaren att förstå sig själv, eller varför 

hans förflutna jag gör på ett visst sätt. På det hela taget verkar han nämligen inte ha full koll 

på vad han själv vill säga med det han berättar. Det syns ofta i språket när berättaren ska 

referera vad Holden tycker, tänker eller känner. Då använder han ett diffust språkval, mot-

säger sig själv och berättar emellanåt inte en tanke fullt ut. När han inte kan framföra vad han 

står för använder han istället sina narrativa verktyg för att uttrycka vad han inte står för, eller 

vad personer han ser upp till står för. 

2.2. Karaktärernas positioner i dialogerna 

2.2.1. Skolkamraterna 

Pencey Prep är den elitistiska privatskola där Holden huserar under romanens början. Där för 

han dialog med två andra pojkar: den populäre rumskamraten Stradlater och enstöringen 

Robert Ackley i rummet bredvid. Senare ringer Holden upp den redan utexaminerade Carl 

Luce för en drink. 

Själva dialogerna präglas av en jargong som består av svordomar, gliringar och slang, 

vilket ger en stor kontrast jämfört med de dialoger som förs med andra, framförallt lärarna. 

Ovårdat språk fyller också sociala funktioner, konstaterar språkforskaren Magnus Ljung, 

exempelvis kan svordomar ge en ”omvänd prestige”: signalera manlighet och tuffhet i motsats 
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mot mer ”mesigt” vårdat språk.
 52

  Men han skriver också att detta språk endast fungerar i 

vissa, mer informella sociala situationer, något som pojkarnas dialoger tycks uppfylla. Förut-

om en social funktion fyller språket även en hierarkisk funktion. Luce demonstrerar sin över-

ordnade position gentemot Holden genom att tysta den senare.  

 

”Hey, I [Holden] got a flit for you,” I told him. […] 

“Very funny,” he [Luce] said. “Same old Caulfield. When are you going to grow up?”   

[…] 

“I need your advice. I’m in a terrific – ” 

He let out this big groan on me. ”Listen, Caulfield. If you want to sit here and have a quiet, peaceful 

drink and a quiet, peaceful conver-” 

”All right, all right,” I said. ”Relax” You could tell he didn’t feel like discussing anything serious with 

me. (187) 

 

Rätten att tala är alltså strikt kontrollerad uppifrån, vilket lämnar litet utrymme för den 

pratglade Holden. Det kan vara en del av förklaringen av Holdens beteende runt de andra 

pojkarna. I dialogen ovanför nämner han sex och homosexualitet, Luces specialämnen, 

kanske i ett försök att överta Luces position, eller för att visa att han är en del av gemen-

skapen, i ett försök att vara en av de talande. Luce tar dock kontrollen över dialogen när han 

beordrar Holden att lämna över ordet till honom, vilket förpassar Holden till lyssnare. Men 

Holden avbryter honom tillbaka, vilket förhindrar Luces önskan om ett lugnt samtal, varför 

han tystnar och snart ger sig av. 

I dialoger där Holden inte tystas har han däremot chansen att dominera samtalet. Ett 

tydligt exempel är att han uppför en dramatisk monolog för både Ackley och Stradlater i lägen 

där han vill hävda sig. Stradlater har precis bett honom om en tjänst, att göra hans engelska-

läxa medan Stradlater själv går på dejt. Genom att ta kontrollen över konversationen visar 

Holden att han inte lägger sig platt för den hierarkiskt högre stående Stradlaters implicita 

order. Stradlater svarar med att nämna att hans dejt är en barndomsvän till Holden, Jane 

Gallagher. Han ger Holden (som motprestation) tillåtelse att tala med henne, under den tid 

Stradlater rakar sig. Holden avvisar erbjudandet, men ger Stradlater ändå kontroll över talet, 

då han ber Stradlater att hälsa Jane från honom. 

I dialogen med Ackley är maktbalansen mer jämnt fördelad, då de båda står utanför 

den sociala gemenskapen. Ackley är den som försöker starta en konversation, samtidigt som 
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Holden gör allt för att ignorera honom, i ett försök att kväsa samtalet. När det inte fungerar tar 

han till skådespeleri. Ackley svarar: ”[for] Chrissake, grow up” (29). Just mognaden verkar 

spela roll i kampen mellan Ackley och Holden, då Holden kallar den förre ”Ackley kid”, 

vilket den han avskyr och leder till uttalandet: ”I’m [Ackley] old enough to be your lousy 

father”. Kopplar man det till de andra dialogerna kan det helt enkelt röra sig om en virilitets-

kamp. Luce, som uppvisar sin kunskap om sex och Stradlater, som har möjligheten att ha sex 

på sin dejt, har en högre status än Ackley och Holden, som måste bevisa sin könsmognad 

genom att markera den andres barnslighet. 

Dialogerna fungerar alltså som ett socialt spel, något som ekar i rektorns ord. 

 

“What’d he [rektorn] say to you?” 

“Oh… well, about Life being a game and all. And how you should play it according to the rules.” […] 

Game, my ass. Some game. If you get on the side where all the hot-shots are, then it’s a game all right – 

I’ll admit that. But if you get on the other side, where there aren’t any hot-shots. Then what’s a game 

about it? Nothing. No game. (12-13) 

 

Berättaren uttrycker sitt missnöje över implikationen att livet skulle vara en lek, samtidigt 

som Holden villigt spelar livets spel. Det leder till att berättaren känner sig distanserad till 

karaktärerna, medan Holden inte alltid visar tecken på att ha blivit distanserad av dem. 

Snarare är det han som skapar distansen i flera av dialogerna. Som nämnts ovan gör han det 

tydligt för Ackley att han inte är intresserad av att hålla en konversation. När Holden senare 

söker upp Ackley för att prata, efter att ha slagits med Stradlater, reagerar Ackley likadant 

som Holden innan, med tydligt ointresse (61-64). Men han ställer ändå frågan: ”[w]hat the 

hell was the fight about, anyhow?” (61), precis som han i deras tidigare dialog är den som 

ställer frågor och driver samtalet vidare. Här har Holden en perfekt möjlighet att tala och 

kanske även att, i Cowans ord ”bli hörd”.
 53

  Men han avböjer snabbt: ”[i]t’s a long story. I 

don’t wanna bore ya Ackley” (61). 

Ur berättarens vinkel går det att förstå varför han inte skulle vilja dela med sig av 

personliga detaljer för någon han avskyr. Men Holden var den som sökte dialogen och har 

inte visat samma avsmak för de han pratar med. Kanske påverkar jargongen honom, på det 

sätt att han i det rådande klimatet inte får visa känslor, utan måste vara ”manlig”. Dessutom 

kallar pojkarna varandra konstant för varandras efternamn, vilket inte direkt signalerar närhet. 

Berättaren lägger också speciellt märke till att Ackley inte har något smeknamn (26). Den 

                                                 
53

 Cowan 1991, s. 40. 



19 

 

tolkningen motsägs dock av att Holden även kallar Antolini, som han har en bra, personlig 

relation med vid efternamn. Istället tyder detta sannolikt på Holdens egen oförmåga att dela 

med sina tankar med andra. Anledningen är troligen att han är rädd att han inte ska bli 

accepterad. Han märker när han spelar pajas att de andra tycker att agerandet är abnormalt. 

Eftersom Holden själv kallar sig och sina tankar för ”crazy” och ”madman” vet han om att de 

inte är ”normala”, varför han håller tyst med dem för att inte bli utstött. 

2.2.2. Lärarna 

I kapitel två blir Holden kallad till Mr. Spencers hus för ett sista samtal innan han lämnar 

skolan. Spencer och hans fru beskrivs, som redan nämnts, som gamla och sjuka. I slutet av 

berättelsen ringer Holden upp Mr. Antolini för att ha någonstans att sova. Antolini 

karakteriseras av sin relativa ungdom, ungefär som D.B., samt sitt ständigt närvarande sprit-

glas och berättaren tycks ha förtroende för honom. 

I dialogen med Spencer märks framförallt distansen mellan honom och berättaren. 

Berättaren betonar genomgående Spencers ålder och kroppsliga dekadens, vilket i överförd 

mening innebär att han även ifrågasätter lärarens mentala kapacitet.
54

 Även utsagan ”[t]hey 

[Mr. och Mrs. Spencer] didn’t have a maid or anything, and they always opened the door 

themselves. They didn’t have too much dough” (8-9) pekar på den ekonomiska skillnaden 

mellan Holden och läraren. Spencers anledning till att bjuda hem Holden verkar vara att 

sträcka ut en hjälpande hand till honom. Samtidigt konstaterar berättaren att Spencer lika 

mycket försöker två sina händer från Holdens akademiska misslyckande. Holden å sin sida 

håller med Spencer att det är hans eget fel att han sparkas ut och försöker förklara att han inte 

tar det så hårt, då ”I’m just going through a phase right now” (20-21), det vill säga att allt 

kommer att bli bra senare.  

Ingen av dem lyckas riktigt nå fram till den andra, då de har helt olika syn på saker 

och ting. Det syns främst i bruket av stående epitet för varandra. Spencer tilltalar ständigt 

Holden som ”boy”, något som irriterar berättaren: ”I wished to hell he’d stop calling me ’boy’ 

all the time” (17). Samtidigt erkänner han att han använder ordet mycket själv: ”’Boy!’ I said. 

I also say ’Boy!’ quite a lot, partly because I have a lousy vocabulary and partly because I act 

quite young for my age sometimes” (13). De använder alltså ordet ”boy” på olika sätt, 

Spencer för att definiera Holden och markera vem det är som är lärare och vem som är elev. 
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Holden å sin sida vill inte associeras med ordet i sig, då det skulle betyda att han vore ett 

svagt litet barn, något han försöker bevisa att han har vuxit upp ifrån. Istället vill han 

associeras med ungdomen, den nya ålderskategorin som började växa fram efter kriget.
55

 

Därför använder han ofta ”Boy!” som en förstärkare i sina meningar, vilket förmedlar 

känslor.
56

 Dessa förstärkare är en återkommande del av Holdens språk och signalerar dels 

hans ålder, dels att det han tänker och känner är på riktigt, är levande på ett sätt som 

vuxenvärlden inte är.
57

 

För att ännu mer förstärka berättarens opposition mot vuxna i allmänhet och Spencer i 

synnerhet, använder han ett stående epitet ”old Spencer” när läraren nämns. Däremot 

använder Holden aldrig Spencers epitet i konversationen, utan brukar det traditionsenliga 

”sir” vid direkt tilltal. Holden visar överhuvudtaget inga tecken på någon form av distans, 

utom att han inte vill stanna på varm choklad och ljuger att han måste skynda sig därifrån (20-

21). Detta efter att läraren explicit uttryckt sig oroande över hans framtid, följt av ”I’m trying 

to help you, if I can” (20). Precis som i dialogen med Ackley skyggar Holden undan så fort 

någon försöker komma nära honom. Detta är antagligen varför berättaren utmålar Spencer 

som gammal och gaggig, för att ge Holden en anledning att inte ha en seriös/personlig 

konversation med honom. 

I kontrast märks det tydligt att Holden ser upp till Antolini, som på flera sätt är 

Spencers motsats. Han är ung för att vara lärare, kvick och intelligent. En symboliskt viktig 

handling som ofta uppmärksammas är att Antolini är den som tar hand om James Castle, en 

tidigare klasskamrat till Holden, när denne tagit livet av sig själv genom att hoppa ut genom 

ett fönster efter att ha misshandlats av mobbare (220-222, 226-227). Yasuhiro Takeuchi ser 

kopplingen mellan Holden och James, dels genom att James bar Holdens tröja när han dog.
58

 

Men också för att även Holden är på väg mot ett fall, enligt Antolini: 

 

This fall I think you are riding for – it’s a special kind of fall, a horrible kind. The man falling isn’t 

permitted to feel or hear himself hit the bottom. He just keeps falling and falling. The whole 

arrangement’s designed for men who […] were looking for something their own environment couldn’t 

supply them with. […] So they gave up on looking. (243-244) 
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Detta signalerar att Holden inte är den ”Catcher” han vill vara, utan den som måste fångas, 

räddas från ett fall, menar Takeuchi. 

Antolini, precis som Spencer, gör allt han kan för att hjälpa Holden från det här fallet 

och menar också att studier, tillsammans med litteratur, är nyckeln till lösningen. Däremot har 

han ett annat sätt att bemöta Holden på. Spencer-dialogen utvecklas snabbt till en föreläsning, 

om än väl menad, där Spencer pratar och Holden lyssnar. Antolini låter istället inledningsvis 

Holden försöka förklara vad han tycker och känner, för att sedan erbjuda stöd. Strategin tycks 

ha potential att fungera, då Holden är positivt inställd till det Antolini säger. Men några yttre 

förutsättningar ändrar situationen och därmed Holdens möjlighet att räddas av Antolini. 

Dialogen sker mitt i natten, varför Holdens uppmärksamhet inte bör vara maximal, 

något Antolini erkänner när Holden gäspar, vilket får honom att avsluta samtalet. Berättaren 

lägger till att Holden också har huvudvärk och ont i magen, vilket får honom att än mer vilja 

gå och lägga sig. Ändå tycks det som att Holden får en chans att vila upp sig och någon att 

luta sig emot. Dessvärre sker lite senare under natten Antolinis försök att klappa Holden, 

vilket resulterar i att Holden hastigt beger sig. Trots det vidhåller berättaren sin respekt för 

läraren och börjar ifrågasätta om denne verkligen menade något sexuellt med klappen. Hur 

det verkligen ligger till får läsaren aldrig veta, men ytterligare en sak går att nämna kring 

Antolinis roll, som möjligen kan förklara Holdens tvetydighet kring honom. 

Som Edwards säger så finns det vissa likheter mellan Holden och Antolini. Förutom 

de som redan nämnts delar Holden och Antolini värdegrund i vissa frågor, bland annat är de 

emot att D.B. åker till Hollywood när han har så stor potential som författare (235). Till-

sammans med Holdens sätt att se upp till honom, framstår Antolini som något mer än en 

gammal lärare: som den fadersfigur Holden aldrig riktigt haft. Nog för att fadern lever och är 

en del av Caulfieldfamiljen. Men han förekommer inte i berättelsen, utom i skuggorna, som 

när Holden måste smyga in i hemmet för att inte föräldrarna ska höra honom (206). På det 

hela taget är berättaren förtegen över föräldrarna, vilket indikerar att han inte står dem nära. I 

jämförelse nämner han ständigt syskonen och nästan alltid i ett positivt ljus. Det mesta vi får 

veta kommer i dialogen med lillasystern Phoebe, där Holden nämner sin ovilja att passa in i 

det liv som hans far lever och vill få honom att leva. Phoebes reaktion på att Holden blivit 

utslängd från Pencey vittnar också om Holdens och faderns relation till varandra: ”Daddy’ll 

kill you!” (214). Även om det bör ses som en överdrift visar det faderns otålighet med 

Holdens misslyckanden. 
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När Holden inte känt något stöd från fadern har istället Antolini klivit in som väg-

ledare och förebild. I deras dialog erbjuder sedan Antolini Holden en alternativ väg att leva, 

han adopterar honom symboliskt och intellektuellt till sin värld. Så varför accepterar Holden 

inte erbjudandet? Han hade kunnat gå tillbaka till Antolini och försonats med honom, men 

väljer istället att fortsätta fly från emotionell närhet, precis som han inte vill öppna upp sig för 

skolkamraterna. Men relationen mellan Holden och Antolini visar på en djupare anledning 

varför han räds detta. 

Precis som det finns likheter mellan Holden och Antolini går det att dra paralleller 

mellan Antolini och D.B. Dels deras ålder och humor, men framförallt är de båda Holdens 

förebilder som intellektuella och litterärt kunnande. Antolini skriver inte själv, men uppmanar 

både Holden och D.B. att göra det. Holden berättar tidigt i texten hur mycket han älskar de 

noveller D.B. skriver, liksom han tyckte om Allies dikter. Men både Allie och D.B. har 

lämnat honom, Allie ofrivilligt och D.B. inte för evigt, men likväl. Holden är alltså rädd att 

han ska bli övergiven om han anförtror sig för mycket åt andra. Tyvärr för hans del är det just 

därför han känner sig ensam, för att han inte vågar lita på någon. 

2.2.3. Kvinnorna 

Natten efter att Holden lämnat skolan tillbringar han med att söka någon att samtala med. Den 

stora majoriteten av dessa är kvinnor och det finns stora likheter mellan dem och i hur 

dialogerna är uppbyggda. Häri finns fyra nyckelaspekter: Hur kvinnorna beskrivs; miljön de 

samtalar i; Holdens agerande; och hur dialogerna fortgår. 

Det första som går att uppmärksamma kring kvinnorna är att ingen av dem känner 

Holden sedan tidigare. Detta är knappast en tillfällighet. Dels finns den praktiska delen att de 

som känner honom vet att han borde vara i skolan, något som kan leda till oönskade följd-

frågor. Dels finns det symboliska i att han lämnar den gamla, kända världen bakom sig för att 

möta en ny, förhoppningsvis bättre. Men framförallt leder den okända miljön och därmed 

hans egen okändhet för alla andra, till en helt ny frihet. Han kan ta en paus från alla problem 

och prova på hur det är att leva ett annat liv, pröva en ny diskurs. 

För det andra är det intressant ur flera vinklar att Holden söker samtal med äldre 

kvinnor. Fallet med Mrs. Morrow, klasskamraten Ernest Morrows moder, går att se ur en 

psykoanalytisk-symbolisk vinkel, där Mrs. Morrow tar Holdens egen mors plats. Att Holden 

bjuder ut henne på drinkar och att berättaren beskriver en attraktion för henne skulle då visa 

på ett tydligt Oedipuskomplex (70-75). Resten av kvinnorna han flörtar med är dock inte 
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mödrar, eller i den ålder att de kan föreställa modersfiguren, vilket utesluter att Holden endast 

letar efter en ersättare för sin moder. Exempelvis är Sunny, den prostituerade inte mycket 

äldre än Holden själv. 

Att Holden är sexuellt intresserad av kvinnorna ska inte uteslutas, då berättaren 

beskriver samtliga som till någon grad attraktiva, eller i fallet med tjejen från Seattle som 

Holden dansar med: mer tilldragande än sina kompisar (90). Men framförallt representerar de 

en värld som är bättre än den Holden just lämnat. Visst beskrivs några av kvinnorna som fula 

och dryga, men aldrig lika groteska och elaka som Ackley och Stradlater. Antagligen försöker 

Holden ändra sin egen position i livet genom att ändra sin omgivning.  

Att han nu samtalar med kvinnor ändrar nämligen hans position i dialogen. Han 

behöver inte konkurrera med dem om utrymmet på samma sätt som han gör med sina manliga 

kamrater. Inte heller blir han föreläst för som med lärarna. Kanske förväntar han sig att den 

nya miljön och hans nya position ska ge honom större möjligheter att tala. Mycket riktigt 

försöker han också ta tag i dialogerna. Trots det misslyckas han flera gånger med att väcka 

interlokutörens intresse, av flera anledningar, varav åldersskillnaden tycks spela en stor roll. 

Som etablerats använder berättaren miljön främst för att beskriva interlokutören. I det 

här fallet förstärks motsatsen till skolmiljön, genom detaljer som alkohol, rökning och musik. 

Flera av dialogerna sker på platser där någon typ av underhållning pågår. Dialogen med 

Seattle-tjejerna avbryts av att Holden dansar med dem, han träffar Lilian i Als bar, där Al 

håller en pianokonsert och den prostituerade Sunny är anlitad att underhålla Holdens sexual-

drift. Dessa kan ses som substitut för konversation, vilket också är varför Holden försöker 

avsluta dem, så att han kan samtala med kvinnan ifråga. Det märks att det är en vuxenvärld 

Holden har hamnat i, vilket accentueras av att allt sker på natten, då barn bör sova, jämfört 

med skoldialogerna som alla sker före midnatt. 

Holden själv tycks vara driven av en vilja att samtala, då han spenderar natten med att 

åka mellan olika klubbar och barer, för att där hitta någon att prata med. Men vid närmare 

inspektion verkar berättaren snarare vilja ge sken av att vilja prata. Detta avslöjas i telefon-

samtalet med Faith Cavendish, där Holden med en lögn avböjer ett möte nästkommande dag: 

”[t]onight’s the only night I can make it” (85). Som läsaren vet har Holden flera dagar på sig 

innan han måste vara hemma, så det måste finnas en annan anledning till att han inte vill 

träffas. I andra dialoger störs samtalet av hög musik, eller av interlokutörens ointresse, varför 

de aldrig kommer förbi kallpratet. 
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De gånger någon frågar honom något personligt gör han allt han kan för att undvika 

ämnet, eller ljuger om sig själv. Fortfarande osäker på att andra kan acceptera honom, ger han 

sig själv nya identiteter. I dialogen med Mrs. Morrow lånar han namnet Rudolph Smith av 

skolvaktmästaren och berättar historier om sonen Ernests bedrifter, samtidigt som berättaren 

kallar klasskamraten: ”a guy […] that’s always snapping their towel at people’s asses” (71, 

74). När Morrow frågar varför ”Rudolph” åker hem så tidigt svarar Holden att han ska 

genomföra en operation, varefter han sätter sig och läser tidtabellen ”[j]ust to stop lying” (76). 

Senare försöker han upprepade gånger beställa sprit, trots att han är minderårig. På frågan om 

han kan visa id, svarar han: ”[d]o I look like I’m under twenty-one?” (91). Att han spelar 

någon annan innebär dels att han inte riskerar att bli avvisad, dels att han kan smälta in i 

miljön, eller åtminstone hoppas han det. 

Trots Holdens intentioner leder hans beteende till att han misslyckas att föra ett riktigt 

samtal, enligt ett bestämt mönster. När de först träffas försöker Holden visa sin mognad 

genom att bjuda kvinnan ifråga på en drink, eller en cigarett i fallet med Mrs. Morrow (72). 

Interlokutören ifrågasätter då Holdens ålder varpå denne blir kränkt. Därefter är det i hög grad 

Holden som bär samtalet, då han är den som är mer intresserad av att prata. Cavendish och 

Sunny är båda irriterade över att han kontaktar dem så sent på natten, vilket förklarar deras 

ointresse för samtalet, samtidigt som Seattle-tjejerna är mer angelägna av att spana in 

kändisar. Resultatet blir att samtalen går trögt och att Holden blir irriterad, på vilket han 

svarar på samma sätt som mot Ackley och Stradlater: med att skådespela. 

Skillnaden är att han inte öppet spelar pajas, utan istället konstruerar rena lögner, som 

hos Mrs. Morrow. Han lurar även Seattle-tjejerna att han just skymtat Gary Cooper, vilket får 

dem att fanatiskt, men förgäves, spana efter skådespelaren (96). Men lögnerna blir också 

dialogernas fall, allra tydligast i dialogerna med Cavendish och Morrow. I dialogen med 

Sunny är lögnen både dess upprinnelse och dess utlopp. Som prostituerad klär hon effektivt 

av sig så snart hon kliver in i hotellrummet och fortsätter att initiera samlag. Holden blir för-

skräckt och drar till med en nödlögn ”I had an operation very recently […] on my 

wuddayacallit – my clavichord”, vilket ska hindra honom från att ha sex (126). Istället 

försöker han starta en konversation, men den redan irriterade Sunny tröttnar snabbt och 

lämnar efter att hon fått betalt. 

Det som går att ana, främst i dialogerna med Sunny och Seattle-tjejerna, är att trots 

Holdens insisterande att han är gammal nog, ser kvinnorna genom honom. Det de ser är en 

ung pojke som försöker spela tuff, vilket han på många sätt är. Men genom att han gör det 
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lyckas han aldrig nå fram till dem, det går inte att skapa tillit när han bygger den på lögner. 

Att använda dialogerna för att fördriva tiden misslyckas också, då varje dialog lämnar Holden 

med en ökad känsla av ensamhet och olycklighet. Det spelar ingen roll att han har bytt miljö, 

han lyckas inte ha den öppna dialog han söker, eftersom han inte vågar vara öppen med sig 

själv. 

2.2.4. Taxichaufförerna 

Dialogerna med den icke namngivne taxichaufför A och Horwitz sker under samma natt som 

med kvinnorna ovan, men är kortare. Båda består av att Holden försöker starta en 

konversation och senare fråga chaufförerna om de vill ta en drink med honom, vilket de säger 

nej till. Däremellan ställer Holden en fråga som ofta uppmärksammas i studier av verket: 

”You know those ducks in that lagoon right near Central Park South? That little lake? By any 

chance, do you happen to know where they go, the ducks, when it gets all frozen over?” (78).  

Sarah Graham uppmärksammar att berättaren nämnt frågan redan under samtalet med 

Spencer, vilket enligt henne kopplar den till åldrande och därmed döden.
59

 Att Holden är så 

förbryllad över ankornas frånvaro, trots att han vet hur flyttfåglar beter sig, får Graham att se 

ankorna som en metafor för den som oförståeligt lämnat Holden: Allie. Lillebrodern före-

kommer ofta i berättarens tankar, om än inte särskilt ofta i själva dialogerna, och styr därför 

en stor del av en stor del av narrativet. 

Andra, som Michael Cowan, kopplar istället ankorna till Holdens känsla av förslust i 

allmänhet.
60

 Han påpekar att Holden senare hittar ankor i en utställning i ett museum, 

flygandes söderut och att han här hittar en strategi för att bevara det förlorade. Endast genom 

att berätta om sig själv kan Holden bevaras, vilket är vad som föranligger hans vilja att berätta 

och inkludera anekdoter. Detta belyser en annan sida av den självnarratologiska processen. 

Även om, som tidigare beskrevs, allt och alla i berättelsen finns där för att tjäna narrativet och 

vidare Holdens identitet, existerar samtidigt berättelsen för att tjäna allt och alla i den.  

När det gäller chaufförernas position gentemot Holden, är det i första hand som tjänst-

givare. Holden betalar för att de ska transportera honom en viss sträcka, vilket är den enda 

anledning de har för att prata med honom. Att Holden använder pengar för att möjliggöra 

konversation är ett genomgående fenomen. Han bjuder okända kvinnor på drinkar, hyr 

prostituerade och donerar till och med pengar till några nunnors insamling för att sedan prata 
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med dem (143). Anledningarna till detta kan vara flera. En kan vara att Holden känner att han 

tar rollen som den beskyddande familjefadern ofta har och på så vis visa sig vara självständig 

och handlingskraftig. En annan kan vara att det är ett sätt för honom att visa givmildhet och 

vänlighet. Eller så är det som J. P. Steed uttrycker det: ”Holden […] often embodies that 

which he criticizes”, vilket i det här fallet torde vara 1950-talets tonårskonsumtionsideal.
6162

 

Effekten pengaslösandet får är däremot inte alltid lyckad, då flera karaktärer tackar nej 

till Holdens bud, såsom taxichaufförerna. Det kan dels bero på att de inte godtar hans roll som 

familjefar eller på sådana vardagliga orsaker som att de har ett jobb att göra, eller att de tycker 

att han ställer konstiga frågor. Men mest troligt är att den största distansen mellan dem skapas 

av skillnaden i ålder och klass, artikulerat av Horwitz: ”’I ain’t got time for no liquor, bud’ he 

said ’How the hell old are you anyways? Why ain’tcha home in bed?’” (109). 

Det sociala avståndet mellan Holden och taxichaufförerna är alltså stort, kanske större 

än mellan några andra karaktärer Holden möter. Därför är det uppseendeväckande att dessa är 

de första dialoger där Holden nämner någon av sina personligare tankar, även om det är en 

metaforisk sådan. Troligtvis öppnar han upp sig för chaufförerna, eftersom distansen mellan 

dem är så stor. Även om han blir avvisad, förlorar han ingen värdefull person, såsom D.B. och 

Allie har lämnat honom. Men eftersom det finns en sådan distans mellan dem, hinner han inte 

berätta om sina viktigaste tankar, utan blir avvisad innan dialogen ens hinner ta fart. 

2.3. Holden öppnar upp: Sally & Phoebe 

Efter sin misslyckade hotellnatt verkar Holden ha tappat förtroendet för vuxenvärlden och 

börjar prata med barn och nunnor. Men trots att han verkar bli gladare av att samtala med 

dem, kvarstår det faktum att han inte säger något om sig själv. Antagligen som en konsekvens 

av detta stämmer han träff med någon han faktiskt känner, Sally Hayes, som han tidigare 

dejtat.  Hon beskrivs som snygg, men ytlig och ”I didn’t even like her that much, and yet all 

of a sudden I felt like I was in love with her and wanted to marry her” (162), det sista något 

som han också berättar för henne. 

Efterhand framstår det som att han älskar idén om henne, en jämnårig flicka att för-

älska sig i och som lyssnar på och förstår honom, snarare än henne själv. På ett café öppnar 

han ändå upp sig för henne, något som berättaren kommenterar: ”what a goddamm fool I was” 

(171). Holden ger sig in i en lång utläggning om hur mycket han hatar livet han lever och 

                                                 
61

 J. P. Steed, The Catcher in the Rye: New Essays, New York: Peter Lang Publishing 2002, s. 2-3. 
62

 Graham 2007, s. 13-14. 



27 

 

föreslår att de rymmer iväg tillsammans. Sally blir förskräckt och menar att de ju bara är barn, 

de har ju tid att göra allt de vill, senare när de är vuxna. Men det är ju just de han inte vill bli, 

eller i varje fall vill han inte växa upp och bli en typisk vuxen i sin samtid. Istället verkar han 

vilja ställa sig utanför samhället och tiden, bo i en stuga i skogen, vilket går att koppla till 

Cowans teori om att bevaras genom att ställas ut, utanför världen. 

Holden och Sally skiljs åt som ovänner, varefter han går och dricker med Luce, vilket 

inte heller ger leder till något. Sent på kvällen beger han sig slutligen hemåt och väcker lilla-

systern Phoebe. Innan dialogen har berättaren återkommande i berättelsen nämnt sin affektion 

för Phoebe, något som intensifieras innan han väcker henne, för att besvaras av henne när hon 

väl vaknar: ”’Holden!’ she said right away. She put her arms around my neck and all” (209). 

Den närhet som skildras pekar på en förståelse som Phoebe har, enligt berättaren, för vad 

andra (eller i varje fall för vad Holden) säger. Detta bygger på hennes viktigaste egenskap, 

jämfört med samtliga andra i romanen: förmågan att lyssna. Där Antolini hör på Holdens 

försök att uttrycka sina känslor, för att sedan föreläsa om hur han själv tolkar situationen, 

sitter Phoebe tyst och lyssnar, även när Holden inte säger någonting. Hennes tystnad ger 

honom plats att ge sig in i de anekdotiska utläggningar berättaren älskar att servera narraten. 

Dialogerna avbryts nämligen ofta av små berättelser, analepser, som inte har något 

med den beskrivna handlingen att göra.
63

 Ofta ger de bakgrund till vissa saker som Holden 

säger senare, eller till karaktärer som inte har inträtt i handlingen än. Denna form av 

berättande, som något liknar en tankeström där berättaren hoppar från tanke till tanke utan 

ordning, är väsentlig för narrativet i The Catcher in the Rye. I dessa anekdoter återges många 

av Holdens privata tankar, vilket gör att det visar på tillit att han använder berättarstilen när 

han pratar med Phoebe. Det är också dessa anekdoter han verkar njuta av att berätta för 

Phoebe, precis som berättaren finner ett nöje i att berätta om anekdoterna för narraten. Även 

om han har undvikit närhet, märks det att Holden behöver berätta om sina tankar för någon 

han litar på. 

Takeuchi, som undersöker dualismer i texten, noterar att Holden och Phoebe byter roll 

i och med att han ger henne sin keps, som symbolerar hans vilja att bli ”the catcher” (även 

basebollposition).
64

 I och med det blir hon den ”Catcher” som fångar Holden och ger honom 

vägledning. Noterbart är dock att hon inte ger honom några råd, utom att hon avvisar hans 

fantasier om att fly ut på landet. Däremot tar hon Holdens plats väldigt tydligt när hon lånar 
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honom alla sina pengar (8,65$), då han gjort slut på sina egna (233). Här får Holden ett litet 

sammanbrott, han börjar gråta hysteriskt, vilket skrämmer slag på henne. Kanske inser han det 

tragikomiska i att han som nästan vuxen man måste skyddas, när han så länge försökt se sig 

själv som beskyddaren. Kanske inser han allvaret i sin vilsenhet. 

Denna vilsenhet uppmärksammar nämligen de han pratar med. Redan Sally nämner 

den explicit efter Holdens utläggning: ”’[y]ou [Sally] don’t see what I mean at all.’ ’Maybe I 

don’t! Maybe you [Holden] don’t either” (173). Phoebe uttrycker samma oro: ”[y]ou don’t 

like anything that’s happening […] [n]ame one thing” (220). Holden kommer på två saker: 

Allie och att sitta och prata som de gör just då, vilket visar på hur alienerad han känner sig 

från den värld han förväntas leva i (222). Här blir han återigen påmind om att den idylliska 

värld han drömmer om aldrig kommer att förverkligas, men för första gången av en av dem 

som han tycker tillhör den, vilket gör att illusionen spricker, inte bara utifrån, utan också 

inifrån sig själv. 

Trots att Holden äntligen fått ha en hel djup konversation med någon som lyssnar 

finner han ingen räddning, utan beger sig till Antolini. Istället sker hans omvändning dagen 

efteråt, när han bestämt sig för att ge sig av och träffar Phoebe en sista gång för att ta farväl av 

henne. Hon dyker upp med en resväska och bönar och ber om att få följa med honom. 

Antingen för att hon tycker så mycket om honom och vill ta hand om honom. Eller, sett ur ett 

rollbytar-perspektiv, för att hon tar rollen som ”Holden” fullt ut, möjligtvis med baktanken att 

visa honom hur fånigt han beter sig. 

När Phoebe vägrar ge med sig måste Holden stanna kvar för att skydda henne. Men 

hon fortsätter att vara tjurig mot honom, vilket till slut får honom att inse att barn inte alltid 

vill bli fångade när de faller. ”The thing with kids is, if they want to grab for the golden ring, 

[på karusellen Phoebe åker på] you have to let them do it, and not say anything. If they fall 

off, they fall off, but it’s bad if you say anything to them. (273-274)” I och med detta är hans 

sökande efter att bli räddaren i nöden (den svenska titeln) slut och han går sedan hem igen, 

enligt berättaren. Den episoden skildras däremot inte i boken och följaktligen inte heller 

anledningen till varför han skickas till den klinik han befinner sig på som berättare. Därför har 

vissa forskare ifrågasatt om han verkligen förändrats, eller genomgått en katharsis.
65

 Detta 

backas upp av berättarens uttalande i sista kapitlet: ”D.B. asked me what I thought about all 

this stuff I just finished telling you about […] I don’t know what I think about it” (276-277). 

Däremot framgår det tydligt av det längre citatet ovan och sidan efter det att Holden når 
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någon slags insikt: att hans dröm om att bli ”Catcher” var omöjlig. Men det innebär inte att 

han automatiskt vet vad han vill, eller borde göra med sitt liv. Det han har in-sett är att han 

inte kan ställa sig utanför samhället, inte av praktiska skäl, utan för att Phoebe inte vill bli 

lämnad ensam, såsom Holden blivit lämnad av D.B. och Allie. 

2.4. Holden före The Catcher in the Rye 

2.4.1. I’m Crazy 

Salinger, som främst skrivit korta noveller, hade innan publiceringen av The Catcher in the 

Rye givit ut två noveller som han senare skrev in i romanen. I’m Crazy (1945) innehåller 

Holdens dialoger med Spencer och Phoebe.
66

 Holden tycks vara i samma stämning som i 

romanen, med tankar om döden och samhällets fånighet. Däremot nämns Allies död aldrig 

explicit, vilket får känslorna att bli mindre dramatiska.  

I dialogen med Spencer är Holden mycket närmare sin lärare. Kommentarerna om 

hans höga ålder och sjukdom är mindre groteska och Holden litar tillräckligt mycket på 

honom för att prata öppet med honom på ett sätt som han i The Catcher in the Rye bara gör 

med Phoebe och delvis med Sally och Antolini. Närheten syns också i att berättaren inte 

nämner någon ekonomisk skillnad mellan honom och Spencer. Vad de pratar om i dialogen 

har inte ändrats, men till skillnad från romanen är Holdens inställning mer positiv och han 

håller med Spencer i längre meningar, istället för att bara svara med enstaka ”yes, sir”. Men 

även berättaren har en positiv inställning när han kommenterar dialogen, jämfört med i 

romanen där han oftast använder kommentarerna för att peka ut Spencers och skolans 

negativa sidor. 

Dialogen med Phoebe är kortare och inkluderar en ännu yngre syster, Viola. Holden 

hinner inte påbörja sina långa anekdoter om det ena och det andra, utan de pratar mest om 

systrarna. Holden har inget behov av att prata av sig om sina innersta tankar, även om han 

redan pratat en del med Spencer. Det krävs heller inga jättegester av Phoebe eller Viola för att 

omvända Holden, eftersom han aldrig ens funderar på att ge sig av från samhället. Det är inte 

osannolikt att utbytet av Viola mot Allie har haft den största inverkan på att tonen ändrats till 

hur den är i The Catcher in the Rye. I och med det har Holden gått från en förvirrad tonåring 

med anpassningsproblem, till en dödsfixerad individ, distanserad från sin omvärld. 
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Det som annars skiljer sig mest med The Catcher in the Rye är allt som saknas. 

Holden får lov att åka hem tidigare av rektorn och åker raka vägen hem. Han pratar med hiss-

pojken, som han i romanen är glad att slippa, för att han inte ska märkas och ringer på dörren 

istället för att smyga in. När föräldrarna kommer hem ställer han sig upp och går till dem, för 

att bli utskälld. Det är en Holden som, trots depressiva tankar, följer reglerna och inte har en 

tanke på att rymma hemifrån. 

Den anekdotiska berättarstilen finns redan här, men eftersom novellen är så mycket 

kortare än romanen, hinner inte dessa tankar byggas upp till att forma berättelser, utan de 

framstår mer som lösryckta funderingar. Många av tankarna leder ingenstans, vilket gör att 

läsaren aldrig hinner lära känna Holden innan novellen är slut. Holden tappar även en del av 

sin unicitet, då berättarstilen är så väsentlig för hans identitet att han framstår som en plattare 

karaktär, än i The Catcher in the Rye. Vi vet inte heller var berättaren befinner sig och det 

finns ingen narrat. Det gör å ena sidan att berättaren mer direkt vänder sig mot läsaren, vilket 

leder till en större tillförlitlighet, då läsaren kommer närmare berättarens tankar. Å andra sidan 

gör det att den påstådda galenskap som Holden säger sig känna, dämpas kraftigt när han fram-

står som pålitlig. 

Berättaren befinner sig alltså inte på en psykisk anstalt, vilket tyder på att han anses 

hyfsat normal enlig omvärlden. Samtidigt öppnar han upp sig till fler, vilket tyder på att han 

känner en större tillit till att han ska accepteras av samhället. Därmed ändras berättelsens 

riktning och mål, från att handla om att Holden söker efter någon att prata med, till att han 

känner sig deprimerad och letar efter motivation till att göra som han förväntas. 

2.4.2. Slight Rebellion Off Madison 

Slight Rebellion Off Madison (1946) skildrar dialogen med Sally och en mycket förkortad 

version av den med Carl Luce.
67

 Den narratologiskt största skillnaden mot de båda andra 

verken är att detta är berättat av en allvetande tredjepersonsberättare, vilket betyder att läsaren 

inte har samma tillgång till Holdens tankar. Den ångest som han känner i I’m Crazy framgår 

därför inte lika tydligt, utan istället behandlar texten Holdens vilja att fly samhället. Detta är 

en stor del av dialogen med Sally, vilken är i stort sett oförändrad jämfört med i The Catcher 

in the Rye. Det som egentligen skiljer sig åt är Holden och Sally. Berättelsen inleds med två 

stycken som pekar ut att de liknar varandra, men också att de smälter in i samhället, då de ofta 

misstas för någon annan. 
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Holden beskrivs alltså som en ”vanlig” ung man som gör ”vanliga” saker, vilket står i 

kontrast med de andra texterna då han beskriver sig själv som ”crazy”(135).
68

 Precis som i 

I’m Crazy framstår Holden som mycket mindre anti-social än i The Catcher in the Rye, även 

om han förklarar att han är trött på samhället, vilket tyder på att han känner sig lika 

distanserad. I den här novellen är det däremot bristen på Holdens tankar som får honom att 

verka mindre extrem. Dessutom resulterar det i att läsaren förstår Holden sämre. Avsaknaden 

av Holdens tankar, i kombination med att han går från berättare och protagonist, till endast en 

karaktär, gör att han mindre framstår som en individ och mer som karikatyr, eller symbol för 

ungdomar i allmänhet. Det bekräftas också av att han beskrivs som ”vanlig”. 

Att Holden träffar Luce nämns bara i förbigående, för att visa att Holden inte är 

omtyckt och göra honom ännu mer nedslagen efter att ha blivit avvisad av Sally. Istället 

fokuserar berättaren på att Holden dricker sig stupfull och inte vet vad ska göra när han 

nyktrar till lite. Men istället för att ge sig av på fler äventyr ställer han sig att vänta på bussen 

hem. Även om det inte är lika entydigt som i I’m Crazy implicerar slutet att Holden rättar sig 

in i ledet och ”växer upp” som han förväntas göra. Novellen handlar alltså om hur ungdomar 

känner sig trötta på samhället i allmänhet, snarare än om Holdens eget sökande efter mening i 

tillvaron. 

Det betyder samtidigt att Salinger gjort Holden radikalare i The Catcher in the Rye än i 

förlagorna, eller som Warren French uttrycker det: ”While the later Holden […] is a more 

complex and touching figure than his shallow prototype, he is also more pretentious and 

unrepresentative–he is youth as it would like to fancy itself rather than it is”.
69 

Holden har alltså hittat sin egen identitet i The Catcher in the Rye, en som inte är lika 

representativ för alla ungdomar, men en som i högre utsträckning ifrågasätter samhället. Sättet 

Holden ändrats på är att han är lite mer negativ, lite osäkrare på sig själv och litar lite mindre 

på sin omgivning. Tillsammans resulterar ändringarna i att Holdens mål med berättandet blir 

annorlunda, vilket ändrar hela narrativet. Istället för att handla om hur tonåringar måste 

anpassa sig mot sin vilja för att passa in i samhället, skildras berättelsen om hur Holden 

hamnade på vilohem och hans sökande efter någon att anförtro sina tankar åt. 
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3. Sammanfattning 

Denna uppsats har studerat dialogerna i J.D. Salingers The Catcher in the Rye i relation till 

berättaren. Studien grundade sig i en narratologisk teori med fokus på positioneringar inom 

berättelsen. Berättaren separerardes från huvudkaraktären Holden, för att undersöka hur den 

förre påverkar berättelsen efter att händelseförloppet inträffat. Även om de är samma person 

inom fiktionsvärlden, gäller det inte på en funktionsnivå vilket denna undersökning tydligt 

visat. Det visade sig att det finns spår i texten som kan argumenteras vara ett resultat av 

berättarmanipulation, såsom motsägningar i texten mellan hur berättaren beskriver en viss 

situation och hur en annan karaktär beskriver den.  

Sedan diskuterades möjliga anledningar till varför manipulationen sker, utifrån före-

satsen att ändringarna sker avsiktligt. Utifrån texten framgick att berättaren undviker att prata 

om vissa ämnen, vilket resulterar i att berättelsen måste skrivas om för att inte dessa ska 

nämnas. Den berättarteknik som därmed används är självnarratologi, vilken består av att 

berättaren ändrar narrativet för att skapa enenhetlig identitet åt sig själv. Denna process under-

söktes närmare och visade att berättarens beskrivning av allt som händer och alla bikaraktärer 

finns där för att Holden ska reagera på ett visst sätt. Genom att söka sig till saker och personer 

som beskrivs positivt, samt att ta avstånd från sådana som beskrivs negativt, framstår Holden 

som en bra person. Sett utifrån det perspektivet och utifrån att Holden ofta har svårt att ta 

ställning för något, är en viktig del av berättandet för honom att hitta sin egen identitet istället 

för att bli en i massan. 

Därefter observerades hur olika slags dialoger fungerar i berättelsen och hur 

karaktärerna interagerar med varandra i olika kontexter. Det konstaterades att några upp-

repande berättartekniska mönster återkom i texten, vilket går att härleda tillbaka till själv-

narratologin. Här fortsatte också försöken att förstå Holden på ett djupare plan, genom att 

observera hans beteende i och kring dialogerna. Det som framkom var att Holden är rädd för 

att öppna upp sig och berätta om saker som är viktiga för honom. Rädslan kommer av att han 

tidigare lämnats av de som han anförtrott sig åt och förstärks av de konformiterande 

miljöerna, vari avvikande beteende förkastas. 

För att inte överges spelar Holden olika roller, vilket han hoppas leder till att han får 

prata, eller om det misslyckas, så är det inte han som misslyckas, utan rollfiguren. Emellertid 

resulterar detta i att han inte kan prata om sig själv, utan istället känner sig ensam för att han 

inte hittar någon att prata i förtroende med. Anledningarna till misslyckandet är att 

interlokutörerna ser igenom hans roll och förstår att Holden döljer något, samt framförallt att 
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han pratar med främlingar, vilket gör ett förtroendesamtal omöjligt, eftersom det inte finns 

något förtroende mellan de som talar. 

När Holden till slut samtalar med karaktärer han känner vågar han öppna upp, i Sallys 

fall för att de inte känner varandra tillräckligt för att det ska kännas som en förlust om hon 

lämnar honom, i Phoebes fall för att hon förhandlar fram att de båda ska stanna för varandra. I 

dialogen med flickorna, som är de som mest liknar berättarstilen i övrigt, märks hur viktigt 

berättandet är för Holden. Både för att kommunicera och förstå viktiga tankar, vilket skapar 

tillit mellan honom och, framförallt, Phoebe. Men berättandet i sig är också en viktig 

handling, då den bevarar de minnen Holden berättar om, samt är det något Holden tycker om 

att göra, något som syns genom hela texten. 

Även två förlagor till romanen, I’m Crazy och Slight Rebellion Off Madison, under-

söktes för att ytterligare frambringa ledtrådar till vem Holden var då och är i The Catcher in 

the Rye. Det som syntes var att Holden fått en egen identitet, till följd av att han inte längre är 

som ungdomar i allmänhet var under 50-talet. Att läsare fortfarande relaterar till honom beror 

sannolikt på hans extremitet. Han gör uppror där andra inte vågar eller orkar göra det, vilket 

tillåter läsaren att uppleva sina upproriska tankar genom honom. För narrativet innebär 

rebelliskheten att Holden inte anpassar sig till samhället, vilket leder till att romanens mål 

ändras till att handla om Holdens historia.  Vad som händer efter handlingen är omöjligt att 

sia om, varför Holdens berättelse om Holden är det som betyder något. 
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