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kafullt att det är synd att denna fråga här lämnats åt 
sidan, för jag tror att Edholm just genom att knyta 
frågan om fiktion kontra icke-fiktion till frågorna 
om vad en judisk respektive amerikansk identitet 
egentligen är kunde ha gett avhandlingens reso-
nemang den konkretion jag efterfrågar. Roth un-
dersöker ju ständigt frågan om vari den judiska, 
amerikanska och judiskamerikanska identiteten 
består, och hans svar tycks vara att dessa utgörs av 
ett komplicerat samspel av faktiska erfarenheter 
och uppdiktade element – inte helt olikt hans ro-
maner, med andra ord. Hade de här två aspekterna 
knutits samman hade Edholm med största säker-
het kunnat säga mer om hur romanerna fungerar än 
vad som nu är fallet. Som det är ligger behållningen 
av avhandlingen på ett annat plan. The Written and 
the Unwritten World of Philip Roth pekar fram mot 
ett mycket intressant perspektiv genom att påtala 
möjligheten att kombinera narratologi och retorik. 
Fastän kombinationen av de två perspektiven bara 
fläckvis realiseras i avhandlingen, bidrar den obe-
stridligen till nytänkande inom litteraturvetenska-
pen. Den lär oss kanske inte så mycket om Roths 
romaner, men den säger oss en hel del om narrato-
login, såväl om dess begränsningar som dess po-
tential.

Magnus Ullén

Ulf Pettersson, Textmedierade virtuella världar. 
Narration, perception och kognition (Linnaeus 
University Dissertations, 147). Linnaeus Univer-
sity Press. Växjö 2013.

Ulf Petterssons avhandling är ett djärvt försök att 
föra samman ett antal olikartade teorier från olika 
discipliner för att undersöka hur det går till när 
vi förstår en litterär text. De fem kapitlen tar upp 
olika aspekter av textförståelse, men även inom 
varje kapitel läggs ett flertal utgångspunkter sida 
vid sida i syfte att ge överblickbara synteser. En stor 
mängd litterära texter tas upp som illustrativa ex-
empel på olika fenomen, men all litteratur hämtas 
från 1900-talet och framåt.

Den första aspekten har med tecken och möns-
ter att göra. C. S. Peirce semiotik, Peter Gärden-
fors kognitiva semantik och Rudolf Arnheims in-
termedialitetsteori diskuteras för att komma åt 
hur det litterära språket fungerar som semiotiska 
tecken. Nästa kapitel tar upp George Lakoffs och 
Mark Johnsons kognitionslingvistik, Mark Turners 

och Gilles Fauconniers kognitionsfilosofi och E. 
H. Gombrichs gestaltpsykologi för att diskutera 
hur det litterära språket förhåller sig till det mänsk-
liga tänkandet. Sedan följer ett kapitel om ”läsare, 
luckor och modeller” som sammanför reader-re-
sponsteori (Louise M. Rosenblatt, Wolfgang Iser), 
läsarfenomenologi (Roman Ingarden), psykolo-
giska teorier om mentala scheman och modeller 
(Rolf A. Zwaan och andra) och läsforskning (bland 
andra Arthur M. Glenberg) i syfte att ge en bild av 
läsarens aktivitet i läsprocessen. Nästa kapitel ut-
går ifrån teorier om ”possible worlds” (framförallt 
Marie-Laure Ryan) för att belysa hur litteraturens 
fiktiva världar förhåller sig till föreställningen om 
möjliga världar. Slutligen ägnar Pettersson ett sista 
kapitel åt narratologi (Gérard Genette, Mieke Bal, 
James Phelan, David Herman med flera) för att dis-
kutera de skiftande perspektiv och olika ontolo-
giska skikt i en litterär text som läsaren har att för-
hålla sig till under läsningen.

Vad kommer Pettersson då fram till? Ja, avhand-
lingens breda uppläggning gör det svårt att formu-
lera några exakta resultat av den presenterade un-
dersökningen, men framställningen som helhet po-
ängterar hur komplext samspelet mellan texten och 
läsaren är när en litterär värld skapas och att denna 
process kan studeras från en mängd olika teore-
tiska perspektiv. Det är i sig ett ganska gott resultat.

Petterssons välskrivna avhandling har flera för-
tjänster, och de är betydelsefulla. För det första är 
hans fundamentalt eklektiska inställning till läsför-
ståelsens fenomen högst välgörande. Man måste 
våga väga olika teoretiska perspektiv mot varandra 
för att nå en djupare förståelse som äger giltighet 
bortom en enda teoribildnings snäva perspektiv. 
Kruxet med en sådan eklekticism är förstås att man 
måste ha en gedigen kunskap om alla de teorier 
och forskningsfält som man tar upp, och det är väl 
därför den här typen av forskning bedrivs så säl-
lan. Men Pettersson behärskar verkligen sitt omfat-
tande teoretiska material, och det är imponerande.

För det andra är Pettersson en av de allra första 
i den svenska litteraturvetenskapen som anlägger 
ett kognitionsteoretiskt perspektiv i en övergri-
pande studie av litteratur. Kognitionsfilosofiska 
och kognitionslingvistiska teorier intar en bety-
dande position i stora delar av den internationella 
litteraturvetenskapen, men i Sverige har den ald-
rig etablerat sig. Petterssons bidrag är därför väl-
kommet på ett grundläggande plan. Det kan visa 
vägen och inspirera till fler studier. Att Pettersson 
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dessutom har skrivit sin avhandling på svenska är 
ytterligare ett plus i det här sammanhanget. När 
humanvetenskaplig forskning vetter mot det posi-
tivistiska, tenderar forskarna att vilja publicera sina 
studier på engelska. Den lockelsen har Pettersson 
stått emot. Vi måste ha svenska ord och termer för 
att beskriva komplexa litteraturvetenskapliga fe-
nomen, inte minst när vi analyserar svenska texter.

Vidare lyckas Pettersson med ytterligare en vik-
tig sak: han undviker den självgoda predikoton 
som ofta ackompanjerar en ny teoribildning och 
som har skämt den anglosaxiska kognitionsinrik-
tade litteraturvetenskapen och retat gallfeber på 
många andra litteraturvetare. Pettersson represen-
terar motsatsen till denna tendens: han är öppen, 
nyfiken och inte ute efter att slå fast en sanning.

Det finns dock en del problem med Petterssons 
studie. En återkommande brist inom den svenska 
litteraturvetenskapen är dess avsaknad av meto-
dologisk reflektion. Ganska ofta verkar det som 
om en allmän teoretisk utgångspunkt anses kunna 
ersätta en konkret formulerad och noggrant ge-
nomförd vetenskaplig metod, vilket ofta leder till 
problem vad gäller undersökningarnas giltighet. 
Denna brist är också tydlig i Petterssons avhand-
ling. Inledningskapitlets korta metodologiska re-
sonemang är både vagt och förvirrande. ”Metodo-
logiskt”, heter det, ”kan avhandlingen sägas utgöra 
en syntes grundad på teorier och forskningsresul-
tat från de olika forskningsfält som nämndes ovan 
och med utgångspunkt i de nämnda frågeställning-
arna.” (10) Utgör studien metodologiskt en syntes? 
Vad betyder det? Syntesen är väl snarare avhand-
lingens syfte eller förväntade resultat, och metod-
beskrivningen borde formulera – helt och hållet 
konkret – hur Pettersson går till väga för att åstad-
komma en sådan syntes.

Den metodfråga som framförallt saknas i Pet-
terssons avhandling är urvalsprinciper. Vilka teo-
rier har han valt att diskutera, och varför har han 
valt just dem? Varken strukturalistiska eller post-
strukturalistiska teorier tas upp, och någon tradi-
tionell läsarpsykologi nämns inte. En avhandling 
kan ju inte täcka in allt, och just därför måste ur-
valet ske enligt vissa principer. Lika viktig är ur-
valsfrågan vad gäller Petterssons skönlitterära ex-
empel. Utifrån vilka principer har dessa valts? Har 
Pettersson valt de texter och de passager som i varje 
enskilt teoretiskt fall bäst exemplifierar den aktu-
ella tesen, eller utgår han från en idé om att teo-
rierna ska äga generell giltighet? I det senare fal-

let borde exemplen vara mycket mer spridda, både 
genremässigt, kulturellt och historiskt. Framför-
allt borde det ha funnits en logisk reflektion över i 
vad mån exemplen styr det han kommer fram till.

Annars är det stora problemet med Petterssons 
avhandling att den välfunna målsättningen att 
skapa en sammanhållen syntes av olikartade teo-
retiska perspektiv aldrig riktigt uppnås. Enligt av-
handlingens abstract ska studien ”provide a trans-
disciplinary model of the transaction between text 
and reader during the reading process”, men någon 
konkret modell av detta slag produceras inte. För 
att åstadkomma en sådan hade Pettersson dels be-
hövt utföra fler direkta jämförelser mellan de teo-
retiska perspektiv han tar upp, dels anlägga en mer 
kritisk blick på dessa. Som det är nu presenteras de 
olika teorierna efter varandra, ganska okritiskt och 
utan att giftas ihop. Denna brist finns löpande ge-
nom de enskilda kapitlen.

Allvarligare är dock att en sådan syntes inte hel-
ler finns på ett övergripande plan. I slutet av av-
handlingens ”Sammanfattning och slutsatser” görs 
på en och en halv sida en utmärkt ansats till syntes, 
men den är alldeles för kort. När avhandlingsför-
fattaren är så brett initierad och så bra på att servera 
gedigna teoretiska överblickar, är det mycket synd 
att det inte finns kraft kvar att utföra en substan-
tiell syntetisering när alla spelpjäserna har lagts ut 
på bordet. Det hade kunnat bli mycket intressant.

Forskning ska ju leda till ny kunskap. Teore-
tisk forskning ska leda till en ny teori eller ny kun-
skap om existerande teorier via en kritisk blick eller 
jämförelser. Pettersson skapar goda möjligheter att 
åstadkomma detta, men de försvinner i en alltför 
stor vördnad för de etablerade forskarna. Petters-
sons egen forskarblick saknas alltför ofta. En mer 
produktiv granskning hade kunnat åstadkommas 
genom en mer omfattande tillämpning av teorierna 
på litterära texter. När Petterssons vid några tillfäl-
len tillåter sig att dröja vid en enskild litterär text för 
att utföra en mer ingående textanalys, belyses teo-
rierna på ett alldeles utmärkt sätt. Detta görs emel-
lertid sällan. I de allra flesta fall är analyserna alltför 
kortfattade för att kunna ge någon nyanserad belys-
ning av de generaliserande teorierna.

En annan brist i avhandlingens hantering av lit-
terära texter är att dessa används på två principi-
ellt olika sätt. Jag hade gärna sett att skönlittera-
turen endast hade tagits upp som undersöknings-
material, men lika ofta används den som ytterli-
gare en källa, vid sidan av den teoretiska litteratu-
ren, till hur läsprocessen och hjärnan fungerar. För 
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det första blir detta dubbla bruk av skönlitteratur 
förvirrande, då Pettersson inte tydligt annonserar 
när han gör det ena och när han gör det andra. För 
det andra infinner sig ett logiskt glapp när Torgny 
Lindgrens, Orhan Pamuks och Eyvind Johnsons 
skönlitterära berättare tillåts uttala sig om hur hjär-
nan fungerar med samma tyngd som psykologer 
och kognitionsforskare.

Dessutom skapar detta förfarande ett retoriskt 
problem. Saken är nämligen den att de skönlitte-
rära författare som Pettersson citerar uttalar sig 
mycket väl om hur läsprocessen går till, ofta lika 
substantiellt som kognitionsvetarna och alltid 
mycket elegantare. Man påminns om den brittiske 
litteraturvetaren David Lodges fräna uppgörelse 
med hela den kognitionsteoretiska trenden inom 
anglosaxisk litteraturforskning i boken Conscious-
ness and the Novel, där Lodge hävdar att alla de ba-
nala sanningar om hjärnan som kognitionsveten-
skapen på klumpig akademisk prosa nu slår fast för 
länge sedan har formulerats mycket bättre i skön-
litteraturen, i roman efter roman.

Hade Pettersson undvikit att använda skönlit-
teraturen som källa och bara tagit upp den som 
undersökningsmaterial, skulle detta retoriska pro-
blem inte ha uppstått. Å andra sidan finns det hos 
Pettersson ett sätt att hantera rön från kognitions-
vetenskap och hjärnforskning som gör att Lodge 
ändå ser ut att få vatten på sin kvarn.

När Pettersson vänder sig till naturvetenskapen 
för att hämta fasta sanningar om mänskligt tän-
kande, illustreras ett immanent problem i all slags 
tvärvetenskap. Som humanvetenskaplig forskare 
kan man ju inte förhålla sig lika kritiskt till naturve-
tenskapliga undersökningar som till studier inom 
det egna ämnet. Denna obalans i kunskap och för-
hållningssätt är ett hinder, men det är inte oöver-
stigligt. Man kan kanske inte ifrågasätta undersök-
ningarna i sig, men man måste använda sin egen ex-
pertis för att diskutera signifikansen av de naturve-
tenskapliga rönen, och dess relevans för det egna 
ämnet. Ibland måste man också fundera på om inte 
den traditionella kunskapen inom den egna disci-
plinen är bättre förutskickad att svara på vissa frå-
gor än naturvetenskapliga undersökningar.

Pettersson hänvisar till exempel till följande 
forskning: ”Forskare i Lund och Köpenhamn vi-
sade redan för flera decennier sedan att samma 
delar av hjärnan är aktiva när vi föreställer oss en 
handling som när vi utför den.” (27) Överföringen 
av denna hjärnforskning till läsprocessen lämnar 
en del övrigt att önska när Pettersson menar att 

dessa forskningsrön innebär att en skönlitterär fik-
tionsvärld upplevs på samma sätt som den fysiska 
verkligheten. Denna tolkning av forskningsresulta-
tens signifikans kan man verkligen ifrågasätta, och 
som litteraturvetare bör man göra det med stöd i 
den omfattande forskning som gjorts om hur fik-
tion fungerar.

Vid ett annat tillfälle hänvisar Pettersson till en 
naturvetenskaplig undersökning om hur vi före-
ställer oss olika visuella perspektiv. Försöksperso-
ner som betraktar figurer på en dator har visat sig 
kunna uppfatta hur dessa figurer ser ut även på de 
delar av dem som inte syns. Utifrån denna under-
sökning gör Pettersson ett drastiskt hopp mot mel-
lanmänsklig förståelse och vidare därifrån till litte-
rär tolkning:

Vi kan också mentalt rotera objekt och inom oss 
se saker ur olika perspektiv, till exempel hur någon 
annan visuellt uppfattar oss. Denna förmåga visar 
att vi har förmågan att skapa tredimensionella, 
mentala representationer. I förlängningen innebär 
detta att vi kan sätta oss in i andra personers inre 
världar och förstå deras intentioner, aktioner och 
yttranden. Detta är av stor betydelse även när vi 
läser en berättelse. (37)

Redan vid första meningen vill man protestera. Un-
dersökningen handlar om visuella figurer på en da-
tor. Var kommer människorna in i bilden? Men det 
är först i tredje meningen som det avgörande hop-
pet sker från roterande objekt till mellanmänsklig 
tolkning av intentioner, utsagor och handlingar. 
Nog har väl traditionell human- och beteendeve-
tenskaplig forskning mer att säga om hur det går 
till när vi tolkar andra människors tankar, ord och 
beteenden än laboratoriestudier av roterande figu-
rer. Och det är väl just denna forskning – inte minst 
den litteraturvetenskapliga hermeneutiken – som 
är av störst betydelse när vi ska försöka förstå hur 
det går till när en berättelse tolkas.

Nåväl, det är lätt hitta enskilda skönhetsfläckar i 
en avhandling med höga eklektiska ambitioner, och 
David Lodge är inte den mest konstruktiva vägvi-
sare man kan ha. Hans bok om medvetandet och 
romankonsten är ett tillspetsat debattinlägg som 
inte gör den naturvetenskapliga forskningen om 
hjärnan rättvisa, och den exemplifierar en högst 
bristfällig attityd till andra discipliner: avfärda allt 
som du inte behärskar själv.

Jag föredrar vida Ulf Petterssons inkluderande 
inställning. Det är en stor sak i sig att han vågar 
ställa de stora, komplicerade frågorna, och han 
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gör det med en välgörande avsaknad av den över-
drivna akademiska försiktighet som ofta hämmar 
våra doktorsavhandlingar. Det är inte många av-
handlingar som på detta sätt triggar igång funde-
ringar kring stora, väsentliga forskningsfrågor. Med 
sitt djärva, omfattande grepp om den litterära upp-
levelsens fenomen visar Pettersson att vi behöver 
analysera läsprocessen mycket mer, och genom sin 
imponerande eklekticism visar han också vägen: Så 
här måste vi förstås göra. Vi måste vara öppna för 
idéer, teorier och forskningsresultat i andra disci-
pliner utan att ignorera traditionella tankar inom 
vårt eget fält. Därför är Petterssons avhandling 
högst välkommen.

En viktig styrka i Textmedierade virtuella världar 
är dess läsbarhet. Både vad gäller språk och upp-
läggning är boken lättillgänglig utan att på minsta 
sätt reducera teoriernas och fenomenens komplex-
itet. Avhandlingen hade därför fungerat utmärkt 
som grundbok på flera sorters kurser om littera-
turläsning – på kandidat- och masternivå såväl som 
på forskarnivå. Denna användbarhet är ännu ett 
kvitto på Ulf Petterssons betydande insats.

Paul Tenngart




