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Inledning 

1.1 Bakgrund  

Holden Caulfield, huvudpersonen i The Catcher in the Rye (1951), kan mycket väl vara 1900-talets 

mest omdiskuterade romankaraktär. Inte bara för att romanen (med denne skolvägrares berättelse) 

är obligatorisk läsning i många skolor världen över utan också för att en mängd artiklar och litterära 

essäer fortsätter att skrivas om honom. För vissa är han en rappkäftad förebild. För andra är han 

sinnebilden av en bortskämd snorunge. En del hävdar att det var Holdens berättelse som inspirerade 

Mark Chapman att skjuta John Lennon. Andra försöker genom närläsningar avgöra vilken diagnos 

Holden skulle ha haft som ung idag. Hur ska vi egentligen förstå Holden?  

 För den ryske språk- och litteraturforskaren Michail Bachtin är dialogen det enda redskapet om 

man vill närma sig en förståelse för någon annan utan att objektifiera den: 

 
Att bemäktiga sig den inre människan, att se och förstå henne är omöjligt om man gör henne till 

ett objekt i en icke-delaktig, neutral analys, och det är likaså omöjligt att bemäktiga sig henne 

genom en sammansmältning med henne, med inlevelse i henne. Nej, man kan endast närma sig 

och visa henne, eller rättare sagt få henne att visa sig själv, genom att umgås med henne på ett 

dialogiskt sätt.1 
 

För att förstå Holden behöver vi alltså enligt Bachtin gå i dialog med Holden och inte behandla 

honom som någon det går att ha objektiv kunskap om. Holden befinner sig i en konflikt med 

omvärlden och flera konfliktfyllda diskussioner berör hans skolgång. Syftet i den här studien är att 

tematiskt analysera dialogernas karaktär för att undersöka hur Holden erkänns som ett främmande 

”jag” i de samtal som handlar om skolan. Genom en sådan analys kan vi se om samtalen möjliggör 

för Holden att visa sig själv, för att använda Bachtins termer, och därmed existera i världen som en 

fullvärdig människa.  

 J.D. Salinger, som tydligt visade att han inte ville vara en offentlig person, har jag valt att låta 

passera nästan osynlig genom den här uppsatsen. Ett citat av Salinger om hans syn på skapande får 

ändå avsluta denna introduktion. Citatet är intressant i sammanhanget eftersom det kommenterar det 

fria skapandets potential för individen att uttrycka sig själv och sin ”sanning”, vilket den yttersta 

dialogen gör enligt Bachtin.2 Så här uttrycker sig Salinger:  

 

 
                                                
1 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik, 1991, s. 270. 
2    Bachtin 1991, s 23. 
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Some day, [...] there will be a story you want to tell for no better reason than because it matters to 

you more  than any other. You’ll give up this business of delivering what everybody tells you to 

do. You’ll stop looking over your shoulder to make sure you’re keeping everybody happy, and 

you’ll simply write what’s real and true.3 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att tematiskt analysera samtal om skolan i The Catcher in the Rye med hjälp av 

Bachtins teorier om dialogicitet. Jag anser att det är intressant eftersom skolan utgör en central 

konflikt i Holdens liv och att en sådan analys därför kan belysa centrala aspekter av romanen.   

 Jag frågar mig: 1. I hur stor utsträckning överensstämmer samtalen om skolan i The Catcher in 

the Rye med det som Bachtin definierar som en deltagande dialog? Alltså, finns det en möjlighet för 

Holden att framträda som människa och tas hans perspektiv emot? 2. Vilka föreställningar om 

skolan blir synliga i samtalen?  

 

1.3 Disposition 

Innan jag ger mig på att besvara dessa frågor vill jag presentera hur en del av det studiefält som 

vuxit fram runt The Catcher in the Rye ser ut, varför jag inleder med en genomgång av tidigare 

studier. Därefter ger jag en kort sammanfattning av den kontext romanen är skriven i (och går i 

dialog med),  nämligen den amerikanska skolan. På det följer en presentation av Bachtins teorier, 

min metod samt avgränsning av materialet. Efter den där följande analysen dras trådarna ihop i en 

sammanfattning där mina frågor besvaras och där jag ger mina avslutande reflektioner samt uppslag 

för vidare studier.  

 

1.4 Tidigare studier  

Efter den kontrovers som följde publiceringen av The Catcher in the Rye har analyser för att bringa 

klarhet i vad det är som skildras fortsatt att vrida och vända på scenerna i romanen.4 De vilda 

variationerna av tolkningar gör det svårt att ge en klar överblick av fältet. Romanen har analyserats 

utifrån bland annat marxistiska,5 kristna,6 zenbuddistiska7 och post-industriella perspektiv,8 samt 

                                                
3 Joyce Maynard, At Home In The World: A Life With J D Salinger, 1998. 
4 Jack Salzman, New essys on The Catcher in the Rye, 1991. 
5 Robert C. Evans,  Alienation, Materialism and Religion in J.D. Salinger's The Catcher in the Rye, 2009. 
6 Evans 2009.  
7 Daisetz Suzuki, Essays in Zen Buddhism, 1964. 
8 Christopher Brookeman, Pencey Preppy: Cultural Codes in The Catcher in the Rye, 1991. 
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utifrån binära begreppspar som exempelvis barn-vuxen.9 Det som är intressant för den här studien är 

vad presentationerna av Holden innehåller.  

 I essän Alienation, Materialism and Religion in J.D. Salinger's The Catcher in the Rye (2009) 

skriver professor Robert C. Evans hur Holden kan betraktas som alienerad och isolerad i 

förhållande till både lärare och skolkamrater, samt större delen av sin familj och samhället i stort.10 

För att förklara detta påstår Evans bland annat att Holden saknar förmåga att bjuda in andra till en 

gemenskap. Han hänvisar till det han uppfattar som Holdens cyniska och dömande karaktärsdrag 

och tycks mena att Holden trots en stor längtan efter kontakt med andra aldrig anstränger sig för att 

uppnå en sådan.11 Harold Bloom skriver istället att Holden, som är sexton år i berättelsen, inte har 

mognat en dag sedan han var tretton då hans bror dog.12  Andra har frågat sig: är han galen?13  

 Ida Baizura Binti Bahar och Sorour Karampour Dashti vänder på perspektivet i sin studie 

Madness as resistance (2015).14 De menar att det är på grund av Holdens integritet och motstånd 

mot etablerade normer som han betraktas som galen (mad) av omgivningen och därför sänds till 

någon typ av återhämtningshem för att vila upp sig. Bahar och Dashti utgår från Focaults teorier när 

de ifrågasätter galenskapens existens genom att poängtera att individer som bryter mot samhällets 

normer kommer att betraktas som galna, även om normbrottet framstår som mer logiskt än den 

accepterade normen. Deras intention är därför att studera normernas galenskap snarare än Holdens. 

Studien visar hur människor i hans omgivning försöker få honom att leva efter de accepterade 

normerna istället för att leva efter sin egen moral, vilket innebär att omgivningen försöker alienera 

honom från sig själv. En invändning mot patologiserandet av Holden är enligt Bahar och Dashti att 

det enda som tyder på galenskap är att han befinner sig på ett sådant hem. De menar att Holdens 

normstyrda omgivning ”gör” honom galen. Han ses alltså inte som en problematisk individ av 

Bahar och Dashti, utan istället som en individ som måste förhålla sig till en problematisk 

omgivning. Men vilka normer är det som han måste förhålla sig till?  

 I essän Pencey Preppy: Cultural Codes in The Catcher in the Rye (1991) understryker 

Christopher Brookeman att skolans normer är centrala när det kommer till hur människor försöker 

utöva påverkan på Holden: 

 
By turning Holden into a symptom of a general cultural malaise, critics have failed to give 

attention to the fact that Salinger locates Holden's story within a very specific social world in 

which the most significant influence is not some generalized concept of American culture or 

                                                
9 Warren French, J.D. Salinger, 1976. 
10 Evans 2009, s. 41. 
11 Evans 2009, s.42. 
12 Harold Bloom, J.D. Salinger’s The Catcher in the Rye, 2009. 
13 Ian Hamilton, In search of J.D. Salinger, 1988, s. 114. 
14 Ida Baizura Binti Bahar & Sorour Karampour Dashti, Madness as resistance, 2015. 
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society, but the codes and practices of a particular instrument of social control – the American 

prep school.15 
 

Vad Brookemans analys dock fokuserar på är hur romanen kan läsas som en skildring av det 

postindustriella samhället, där massmedia, ökad konsumtion och grupptryck resulterar i en 

likriktning som begränsar individers utrymme till individualitet. Detta fokus leder till att skolan 

också hos Brookeman hamnar i skymundan, trots hans inledande påpekande. Därför återstår 

fortfarande att analysera skolans roll i konflikten.  

 

1.5 Romanen och romanens kontext  

The Catcher in the Rye är Holdens berättelse om några händelesrika dagar som först utspelar sig på 

internatskolan Pencey Prep och som sedan fortsätter i New York. Romanen inleds med att han har 

blivit relegerad vilket är ett tema som han själv vänder och vrider på som berättarjag i historien. 

Dels lyfter han fram enstaka erfarenheter från sin skolgång, dels synas konfliktfyllda möten mellan 

honom och andra utifrån respektives föreställningar om skolan. För en bredare förståelse av 

konflikten kommer en bild av det amerikanska skolsystemet som Holden är en del av att 

presenteras.  

  Skolan så som vi tänker oss den idag är en relativt ny lärandeform för allmänheten. På mindre 

än ett par hundra år gick skolan, om än i olika former, från att vara en sällsynt eller obefintlig 

företeelse till att bli både tillgänglig och obligatorisk för de allra flesta unga. Trycket på att utbilda 

sig har successivt ökat, även om det för vissa grupper har varit en möjlighet eller självklarhet under 

en lite längre tidsperiod. Om vi backar lite grann så ser vi att det i slutet av 1700-talet började 

uppstå allmänna skolor i USA. I mitten av 1800-talet införde Massachusetts som första delstat 

obligatorisk skolgång och fram emot 1930 var närvaron i landets skolor näst intill komplett.16  

Utifrån detta framstår inte skolan som något ”naturligt” utan som en institution som vuxit fram 

utifrån identifierade behov. Man kan dock tänka sig att trycket på eleven att sköta sig i skolan har 

vuxit i takt med dess allt mer självklara och obligatoriska plats i samhället.    

 En preparation school är en förberedande utbildning med syfte att förbereda eleverna inför 

universitetet eller college. Holden har sammanlagt lämnat fyra stycken preparation schools bakom 

sig, som alla varit könssegregerade med tillhörande internat.17 Sådana institutioner beskrivs som 

                                                
15 Brookeman 1991, s. 58. 
16 Fred Spooner, Serving students with healthcare needs, 2014, s. 239. 
17 J.D. Salinger, The Catcher in the Rye, 2010, s. 9. 
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rum för medel- och överklassungdomar att ta del av omfattande socialisering och träning.18 De, 

liksom övriga skolväsendet, kan sägas vara uppbyggda av olika disciplinerande tekniker som bland 

annat består av scheman, läroplaner och årskurser som delar in tiden i små delar med syfte att slussa 

individen steg för steg genom den på förhand bestämda skolordningen fram till slutmålet examen.19 

”Man finner dem löjeväckande endast om man glömmer den roll denna obetydliga men 

konsekventa instrumentering fyllde i den ökande objektiveringen och den alltmer finmaskiga 

inrutningen av de individuella beteendena”,20 skriver Foucault (1975) när han skissar upp den 

konformitet som han bland annat såg skolor resultera i, där just internatskolan representerar den 

mest komplett slutna formen.21 Det är i en sådan miljö vi får möta Holden som bryter mot den 

uppställda ordningen. 

 Holdens motstånd mot Pencey Prep genomsyrar hans agerande på skolan, men hans 

förhållningssätt mot skolans bestämmelser straffar till slut ut honom. Han får inte gå kvar och 

många blir, som vi kommer se, besvikna på hur han har hanterat sin skolgång.  

  

1.6 Teori 

För att undersöka i vilken utsträckning Holden tillåts existera som en fullvärdig människa i mötet 

med andra kommer dialogerna om skolan att analyseras utifrån Bachtins teorier om dialogicitet.  

Som teoretiska ramverk använder jag två texter skrivna av Bachtin, nämligen Dostojevskijs poetik 

(1963) och essän Discourse in the novel (1934-35). I Dostojevskijs poetik analyseras Fjodor 

Dostojevskijs samlade texter, framförallt den polyfoni som Bachtin där identifierar och i samband 

med det diskuterar han ingående olika samtalsformers (dialogiska) karaktär. I Discourse in the 

Novel diskuterar han vidare hur orden fylls med betydelse i den kontext som omger dem.  

 Den röda tråden i Bachtins författarskap är hans förståelse av dialogen och av språket som 

dialogiskt. Han menar nämligen att språket är ett resultat av ett socialt sammanhang och att det 

därför är dialogiskt på en väldigt djup nivå. Han skriver:  

  
The word in living conversation is directly, blatantly, oriented towards a future answer-word: it 

provokes an answer, anticipates it and structures itself in the answer's direction. Forming itself in 

an atmosphere of the already spoken, the word is at the same time determined by that which has 

not yet been said but which is needed and in fact anticipated by the answering word. Such is the 

situation in any living dialogue.22  

                                                
18 Brookeman 1991, s. 59. 
19 Michel Foucault, Övervakning och straff, 2009. 
20 Foucault 2009, s. 174. 
21 Foucault 2009, s. 143. 
22 Michail Bachtin, Discourse in the novel, 1981, s. 280. 
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Bachtin anser alltså att lyssnaren påverkar orden som uttalas enbart genom att vara den tänkta 

addressaten, samtidigt som orden också styrs av vad som redan blivit sagt. Ordet har på det sättet ett 

Janus-ansikte, det är vänt mot både tidigare språkanvändning och mot ett framtida svar. Den 

responsiva lyssnaren är alltså deltagare i diskursformuleringen vilket innebär att lyssnaren utövar en 

aktiv förståelse som påverkar diskursen automatiskt, genom motstånd eller stöd.23 Vad innebär detta 

för de samtalande?  

 Den centrala konsekvensen är att samtalsparterna med sitt stöd möjliggör varandras dialogiska 

öppnande: ”[B]ara en dialogisk, deltagande inställning tar den andres ord på allvar och förmår 

närma sig det som en betydelsebärande position, som en annan synpunkt.”24 Motsatsen, en icke-

dialogisk, icke-deltagande inställning kan inte erkänna ett annat medvetande som ett fullvärdigt 

subjekt med en annan synpunkt. Därför blir en dialogiskt utformad växelverkan av flera 

medvetanden det enda verkliga mötet mellan människor, ett möte mellan flera medvetanden.   

 Ett icke-dialogiskt uttalande om en annan människa är, enligt Bachtin, förnedrande eftersom det 

fråntar henne rollen som subjekt. Det finns alltid sådant hos människan som bara kan upptäckas ”i 

ett självmedvetandets och ordets fria akt”,25 därför blir yttre bestämningar en objektifierande 

handling baserad på lögn. Ett samtal mellan personer som erkänner varandra som subjekt måste 

innehålla en öppenhet mot den andras ord om sig själv och världen.  

 Den yttersta dialogiciteten som alltså bygger på ett gemensamt deltagande intresse inför 

samtalets olika deltagare, resulterar i att olika röster och idéer kan stå bredvid varandra och 

disputera, det vill säga prövas mot varandra och därmed också belysa varandra.26 Olika 

uppfattningar får alltså samexistera i den yttersta dialogiciteten, vilket stämmer fint överens med 

Bachtins syn på hur ignorering av en annan människas perspektiv inte erkänner människan som 

fullvärdig. Det är dessa grundläggande drag i Bachtins teori som jag kommer att använda mig av för 

att analysera hur Holden i möte med andra erkänns som subjekt. Möts Holden av en deltagande 

intresserad samtalspartner? I vilken utsträckning kan hans perspektiv disputera med andras i samtal 

som handlar om hans skolgång?  

 

1.7 Metod 

Att jag väljer att fokusera på samtal om skolan gör detta till en tematisk studie. En tematisk studie 

går ut på att synliggöra en gestaltad idé eller ett problemområde som finns i texten, inte att besvara 

                                                
23 Bachtin 1981, s. 280 f. 
24 Bachtin 1991, s. 72. 
25 Bachtin 1991, s. 66. 
26 Bachtin 1991, s. 99. 



 

 9 

en frågan. ”Tema ska inte sammanblandas med budskap. Tema ställer frågor. Budskap ger svar”, 

skriver Jimmy Vulovic i Narrativanalys (2013).27  Syftet är att få syn på mönster som skapas mellan 

textens enheter. Utifrån The Catcher in the Rye är det tematiken om Holdens problemfyllda 

skolgång som lyfts fram i den här studien, ett problemområde som återkommande dyker upp i 

romanen.  

 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson påpekar i Epikanalys. En introduktion. (1999) att  

begreppet tema har kritiserats för att vara allt för reduktivt.28 Jag är medveten om att alla 

analysverktyg döljer på samma gång som de synliggör och att varje begränsad analys per definition 

är reduktiv. En tema-analys kan dock berika förståelsen av romanen genom att fokusera och 

analysera ett centralt ämne som där behandlas och är därför användbar. Med detta sagt, en tema-

analytisk läsning är alltid bara ett sätt att närma sig textens innehåll och ska inte heller betraktas 

med större anspråk än så.  

 I den här tema-analysen där jag undersöker samtal om skolan utifrån Bachtins teorier om 

dialogicitet, kommer jag framförallt att undersöka vilket dialogiskt bemötande som Holden får för 

att därmed synliggöra hans möjligheter att uttrycka sitt perspektiv. Utifrån de grova kategorierna 

dialogiskt deltagande och dialogiskt icke-deltagande kommer jag att analysera de olika samtalen för 

att finna nyanserade variationer.  

   

1.8 Material och avgränsning 

För att få en bred samling röster har jag valt fem samtal som Holden för med olika personer. Tanken 

är att detta ger en vid och nyanserad förståelse av hur samtalen om skolan ser ut för Holden, samt en 

överblick över vilka föreställningar som ryms om skolan. Marianne Winther Jörgensen och Louise 

Phillips kommenterar ytterligare en fördel vid analys av motstridiga diskurser (eller yttranden): 

”När man på samma område har två eller flera diskurser, som var och en ger sin tolkning av 

verkligheten, kan man nämligen börja undra om vilka konsekvenserna blir av att man accepterar 

den ena tolkningen och inte den andra.”29  

 Mina samtalsval består därför av två auktoriteter, dels en lärare som har underkänt Holden i 

historieämnet, dels Holdens psykoanalytiker på återhämtningshemmet (varifrån han också i text 

återberättar förvecklingen). Jag har också valt ett samtal som Holden har med sin syster under en 

sen kvällsvisit när han tror att föräldrarna sover, samt ett samtal med en lärare från en tidigare skola. 

Samtalet med systern och den tidigare läraren har jag valt eftersom de är två personer som Holden 

                                                
27 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, 2013, s. 111. 
28 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys. En introduktion, 1999, s. 30. 
29 Marianne Winther Jörgensen m.fl. Diskursanalys som teori och metod, 2000, s. 139.
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tar kontakt med på eget initiativ. En tanke är att dessa samtal kan skilja sig från de två tidigare.  

 Det femte samtalet har en något annan form än de övriga. Det är nämligen den monolog Holden 

skriver till en tänkt läsare (eller med andra ord, en implicit läsare)30 – det vill säga romanen som 

helhet. (Eftersom berättarjaget utger sig för att ha skrivit den text vi läser, vilket är en central poäng 

i uppsatsen, kommer jag att hänvisa till romanen som Holdens text.) Flera gånger i romanen tilltalar 

han läsaren, vilket gör att vi kan få en bild av vem Holden skriver till. Intressant är också att 

analysera om Holdens utsagor i samtalet med läsaren skiljer sig åt jämfört med hans repliker i de 

övriga samtalen.  

 Samtalsanalyserna följer den ordningsföljd som samtalen har i romanen för att inte bryta mot 

berättelsens kronologi. De analyseras också var för sig under egna rubriker men kommer att 

jämföras successivt fram till sammanfattningen och avslutningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Lars Wolf, Läsaren som textskapare, 2002, s. 19. 
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Röster i The Catcher in the Rye 

2.1 Dialogen med Mr Spencer 

Mr Spencer är Holdens historielärare på Pencey Prep. Hemma hos honom utspelar sig en av bokens 

allra första scener, då Holden har blivit ditbjuden för att ta avsked med tanke på att han inte kommer 

att komma tillbaka till skolan efter det annalkande jullovet. Mr Spencer verkar ha en något mindre 

formell kontakt med skolans pojkar utanför lektionssalen; Holden beskriver hur han med flera andra 

har kommit dit ibland för att dricka varm choklad med makarna Spencer. Mrs Spencer släpper in 

Holden i huset och han går upp en våning, knackar försiktigt på den öppna dörren och tackar Mr 

Spencer som sitter i sin morgonrock för hans inbjudan. Efter ett litet skämt styr Mr Spencer genast 

in samtalet, med en allvarligare ton, till att handla om Holdens skolsituation. Här följer ett längre 

citat för att få en bild av dialogen och hur den utvecklar sig. Den Dr Thurmer som diskuteras är 

skolans rektor: 

 
  ’What did Dr Thurmer say to you, boy? I understand you had quite a little chat.’ 

  ’Yes we did. We really did. I was in his office for around two hours, I guess.’ 

  ’What'd he say to you?’ 

  ’Oh... well, about Life being a game and all. And how you shold play according to the rules. 

He was pretty nice about it. I mean he didn't hit the ceiling or anything. We just kept talking 

about life being a game and all. You know.’ 

  ’Life is a game, boy. Life is a game that one plays according to the rules.’ 

  ’Yes, sir. I know it is. I know it.’ 

 Game, my ass. Some game. (s. 9) 

 

Vad är det då som sägs i den här dialogen? Till att börja med är det uppenbart att Mr Spencer 

tidigare har pratat med rektorn eftersom han i förväg är medveten om deras samtal. Han har 

förmodligen en relativt klar förståelse över hur samtalet såg ut, vilket antyds när han säger ”I 

understand you had quite a little chat” innan han frågar vad rektorn har sagt. Han förstår att det är 

rektorn som har haft något att säga till Holden och inte tvärtom.  

 För att synliggöra effekten av Mr Spencers fråga med Bachtins termer, saknar hans bemötande 

en inbjudan mot Holdens perspektiv utan riktar sig mot rektorns tidigare budskap (som han 

förmodligen i grova drag känner till). Så fort Mr Spencer dessutom får veta vilket budskap det 

handlar om – att livet är ett spel där reglerna måste följas – är han snabb med att hålla med: ”Life is 

a game, boy. Life is a game that one plays according to the rules.” Han bekräftar, eller bekräftas av, 

Dr Thurmers syn på saken. Vi förstår att de har en gemensam uppfattning om situationen och Mr 
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Spencer upprepar också den lärdom som rektorn har försökt förmedla till Holden. Mr Spencer 

verkar därmed spegla den tidigare pratstundens samtalsstruktur genom att ta en liknande 

undervisande ton mot Holden som vi förstår att Dr Thurmer haft. Deras tonläge när de förklarar för 

Holden hur livet fungerar visar att de anser att de vet bättre än han vet i denna fråga, frågan om hur 

han ska leva sitt liv. 

 Holdens uttryck är ambivalent angående denna livsläxa som både rektorn och Mr Spencer är 

överens om. När lärdomen upprepas svarar Holden: ”Yes, sir. I know it is. I know it”, men han låter 

läsaren förstå att han inte alls håller med. Vi kan förstå Holdens icke-autencitet i samtalet med Mr 

Spencer som en effekt av det hierarkiska förhållandet mellan honom och personalen på skolan, som 

delvis skymtas i Holdens användande av ”Sir”, men som blir allra tydligast varje gång Holden 

bekräftar Mr Spencers världsbild trots att han inte alls håller med, något som framstår som 

otänkbart i ombytta roller. Samtalet förs därmed i första hand på Mr Spencers villkor.  

 När Holden förklarar sin avstängning får vi veta vad den beror på: ”I was flunking four subjects 

and not applying myself and all.” (s. 4) Det är vad som åsyftas när Mr Spencer repeterar budskapet 

om livets spel. Det budskap som han försöker övertyga Holden om är att han måste börja följa livets 

regler, vilket i det här fallet också är synonymt med skolans.  

 När Mr Spencer fortsätter samtalet gör han det genom att efterfråga även Holdens föräldrars 

förmodade syn på händelsen: ”’Well... they'll be pretty irritated about it,’ [Holden] said. ’They 

really will. This is about the fourth school I've gone to.’” (s. 9) Mr Spencer verkar alltså intressera 

sig för vad människor runt omkring Holden anser om hans beteende i skolan. Det är inte oväsentligt 

att det är auktoriteter i förhållande till Holden som Mr Spencer lyfter in i samtalet, och att alla delar 

ett liknande perspektiv som han själv. Han skapar på så sätt en allians tillsammans med rektorn och 

föräldrarna genom att samla ihop dessa snarlika röster som alla misstycker till Holdens agerande. 

Här synliggörs konflikten mellan Holden och de människor som har auktoritet i förhållande till 

honom.  

 Bachtin menar att det auktoritära ordet kräver att vi erkänner det och underordnar oss det: 

 
[T]he authoritative word (religious, political, moral; the word of a father, of adults, of teachers, 

etc.) […] demands that we acknowledge it, that we make it our own; it binds us, quite 

independent of any power it might have to persuade us internally; we encounter it with its 

authority already fused in it.31   
 

Underordnar sig är också något vi ser Holden göra i situationen med Mr Spencer. Vi kan 

exempelvis se hur Holden närmar sig Mr Spencers sätt att prata i samtalet, vilket skiljer sig från hur 

                                                
31 Bachtin 1981, s. 342.
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han vanligtvis formulerar sig i de mer avslappnade passagerna som finns runt omkring. Han 

upprepar vissa av Mr Spencers formuleringar – ”No, sir, I haven't communicated with them” – för 

att medvetet eller omedvetet uttrycka någonting mellan artighet och underkastelse. Detta synliggör 

vilka positioner de har i förhållande till varandra. Det är även ett tydligt exempel på hur våra ord är 

ett resultat av sitt sociala sammanhang, hur orden påverkas både av vad som tidigare har sagts och 

till vem de sägs, vilket Bachtin understryker.  

 Mr Spencers respons efter att Holden har delat med sig om sina misstankar angående 

föräldrarnas reaktion utgår inte från vad reaktionen innebär för Holden, han säger istället: ”I had the 

privilege of meeting your mother and dad when they had their little chat with Dr Thurmer some 

weeks ago. They are grand people.” (s. 10) Att han i det här läget berömmer föräldrarna blir nästan 

en anklagelse mot Holden, eftersom de indirekt jämförs.  

 Mr Spencer tenderar på detta sätt att inte direkt svara på vad Holden säger utan han förskjuter 

samtalet och låter Holdens ord bli hängandes i luften. Det vill säga (med Bachtins dialogicitet i 

åtanke), han anstränger sig aldrig för att bemöta det som Holden säger eller för att se samtalet som 

något som handlar om Holden som ett subjekt. Exempelvis att föräldrarnas misstyckande är något 

som skulle kunna oroa Holden undersöks inte här. Sammanfattningsvis har Mr Spencer hittills en 

obefintlig deltagande inställning mot Holden som därmed inte erkänns som en fullvärdig människa.  

 När Mr Spencer fortsätter samtalet är det visserligen med en fråga, men frågan saknar i sitt 

sammanhang all ton av intresse: ”What's the matter with you, boy?”. (s. 11) Det är inte en fråga som 

Holden kan svara på eftersom den i kontexten har förvandlats till en anklagelse; den antyder att det 

är något fel på honom. Mr Spencers uttryckssätt begränsar således svarsalternativen samt Holdens 

dialogiska öppnande. Och när Holden väl ger uttryck för något, får han inget gehör:  

   
  ’How many subjects did you carry this term?’ 

  ’Five, sir.’ 

  ’Five. And how many are you failing in?’ 

  ’Four.’ I moved my ass a little bit on the bed. It was the hardest bed I ever sat on. ’I passed

 English all right,’ I said, ’because I had all that Beowulf and Lord Randal My Son stuff when I 

was at the Whooton School. I mean I didn't have to do any work in English at all hardly, except 

write compositions once in a while.’ 

 He wasn't even listening. He hardly ever listened to you when you said something.  

  ’I flunked you in history because you knew absolutely nothing.’ 

  ’I know that, sir. Boy, I know it. You couldn't help it.’ 

  ’Absolutely nothing,’ he said over again. (s. 11) 

 

Repliken när Mr Spencer undviker att svara på vad Holden säger illustrerar igen hur Mr Spencer 

väljer bort att närma sig Holdens perspektiv genom att stänga det ute och okommenterat växla över 
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till sitt eget. Holden fortsätter dock med sin artiga framtoning, vilket det auktoritära ordet enligt 

Bachtin kräver. När Mr Spencer beklagar sig över att behöva underkänna honom intar Holden en 

självuppoffrande och deltagande position: ”You couldn't help it.” Mr Spencers ändrar dock inte 

riktningen på samtalet utan fortsätter upprepa sin något förnedrande, utifrån Bachtins tankar om 

objektifierande analyser, urskuld om varför Holden blev underkänd: ”[Y]ou knew absolutely 

nothing.” 

 För att understryka sina anklagelser ber Mr Spencer Holden om att gå och hämta en av terminens 

tidigare examinationer, vilket Holden gör mot sin vilja - ”It was a very dirty trick, but I went over 

and brought it over to him – I didn't have any alternative or anything.” (s. 11) Det är centralt att den 

rådande hierarkiska ordningen får Holden att känna att han inte har något alternativ till att göra som 

Mr Spencer önskar. Deras fastställda positioner i förhållande till varandra hämmar Holdens 

utrymme till att säga och göra vad han själv behöver. Han ångrar nu att han ens har kommit dit:  

 
  ’Would you care to hear what you had to say?’ 

  ’No, sir, not very much,’ I said. 

He read it anyway, though. You can't stop a teacher when they want to do something. They just 

do it. (s. 12) 

 

Mr Spencers fråga är retorisk, han ställer den utan intresse för svaret och låter frågan snarare vara 

en ingång till vad han själv vill förmedla. Holden förstår det som att det är på grund av sin lärarroll 

Mr Spencer läser upp texten mot Holdens vilja: 

 
Dear Mr Spencer [he read out loud]. That is all I know about the Egyptians. I can't seem to get 

very interested in them although your lectures are very interesting. It is all right with me if you 

flunk me though as I am flunking everything else except English anyway. Respectfully yours, 

HOLDEN CAULFIELD. (s. 12 f) 

 

Holden har alltså låtit bli att fördjupa sig i det ämne som han skulle skriva sin uppsats om. 

Resultatet blev ett underkännande vilket han varit medveten om i förväg. Trots sitt ointresse och 

motstånd mot att följa reglerna och göra det som skolan kräver av honom förhåller han sig mycket 

artig mot auktoriteten som han inte lyder. Han är inte otrevlig. Tvärtom, han berömmer Mr Spencer 

genom att påstå att hans lektioner är mycket intressanta. Hans regelbrott består snarare av att han 

låter bli att göra uppgiften på grund av att han saknar ett intresse av att göra den. Det verkar vara 

något som är svårt att acceptera, att intresse ska styra Holdens val, i ett samhälle där skolan anses 

vara en investering inför framtiden och framtida karriärsval, det vill säga livets spel och dess regler.  
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I don't think I'll ever forgive him for reading that crap out loud. I wouldn't've read it out loud to 

him if he'd written it – I really wouldn't. In the first place, I'd only written that damn note so that 

he wouldn't feel too bad about flunking me. (s. 13) 

 

Holden tycker att Mr Spencer beter sig omoraliskt som trotsar hans vilja genom att ändå läsa upp 

vad som står. Med vilket syfte gör han det? I Mr Spencers sarkastiska framtoning förstår vi att det är 

en del av hans skuldutdelningsprocess. Avslutningsvis förklarar Mr Spencer: 

 
  ’I'd like to put som sense in that head of yours, boy. I'm trying to help you. I'm trying to help 

you, if I can.’ 

 He really was, too. You could see that. But it was just that we were too much on the opposite 

sides of the pole, that's all. (s. 15) 
 

Samtalet som helhet leder fram till att Holden kommenterar deras samtal genom att påstå att Mr 

Spencers försök inte kan hjälpa honom, de befinner sig för långt ifrån varandra. Utifrån Bachtins 

teorier begriper vi att Mr Spencer genom sin egen övertygelse och inställning mot Holden 

misslyckas med att förstå honom, och hur ska han då kunna hjälpa honom?  

 Det är intressant att notera hur Holden kontinuerligt försöker få Mr Spencer att inte känna skuld 

inför vad som har hänt samtidigt som Mr Spencers agerande har motsatt effekt på Holden. Mr 

Spencers hållning mot Holden är många gånger anklagande och han svarar inte på det som Holden 

säger. Trots att Holden inte tycker att Mr Spencer beter sig som han borde upprätthåller han den 

hierarkiska ordningen genom att behålla sin artighet, vilket med Bachtins begrepp kan beskrivas 

som det auktoritära ordets effekt. Holden känner också empati för Mr Spencer som försöker hjälpa 

honom på det sätt som han själv tror är bäst. Det resulterar i att Mr Spencers perspektiv blir ensamt 

förekommande i det här samtalet (även om vi, som inbjudna läsare, får ta del av Holdens nedtystade 

röst). Det blir en aning klaustrofobisk situation för Holden som måste dölja sina egna tankar 

samtidigt som han blir överöst med ett helt annat perspektiv från en person i en auktoritär position.  

 

2.2 Dialogen med Pheobe Caulfield 

Efter Mr Spencers samtal lämnar Holden strax skolan. Genom romanen får vi sedan följa hans dygn 

i New York där han ständigt försöker få kontakt med människor och därmed befinner sig i mer eller 

mindre slumpmässiga möten som sällan avslutas positivt. Framförallt förstår vi att han känner sig 

både ensam och missförstådd. Till slut bestämmer han sig för att gå hem och hälsa på sin syster 

Pheobe en sen kväll, eftersom han tror att föräldrarna sover (det visar sig sedan att de inte är 

hemma). Han har velat kontakta henne tidigare men har avstått för att undvika att bli upptäckt av 
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föräldrarna, men han smyger nu in hos Pheobe. Så snart hon har vaknat förstår vi att hon också är 

mycket glad över att se honom, det första hon gör är att utropa hans namn, sedan kastar hon sig om 

hans hals. Hon är genast klarvaken och börjar berätta om olika saker som hon har varit med om de 

senaste dagarna och är uppenbart ivrig över att ha fått en chans att prata med Holden. En bit in i 

samtalet förändras det, då de börjar prata om skolan. Här ska vi titta närmre på hur de gemensamt 

närmar sig ämnet: 

 
Then she started to look at me funny. ’Holden,’ she said, ’how come you're not home 

Wednesday?’ […] 

  ’I told you. They let us out early. They let the whole – ’ 

  ’You did get kicked out! You did!’ old Pheobe said. Then she hit me on the leg with her fist. 

She gets very fisty when she feels like it. ’You did! Oh Holden!’ She had her hand on her mouth 

and all. She gets very emotional, I swear to God. 

  ’Who said I got kicked out? Nobody said I – ’ 

  ’You did. You did,’ she said. Then she smacked me again with her fist. If you don't think that 

hurts, you're crazy. ’Daddy'll kill you!’ she said. Then she flopped on her stomach on the bed and 

put the goddam pillow over her head. (s. 177) 
   

Holdens första reaktion, att inte berätta för Pheobe om att han har blivit relegerad från skolan, kan 

vi förstå mot de tidigare händelserna i texten. På syskonens sätt att bete sig mot varandra förstår vi 

att de har en nära relation och Holden har förstås insikt i vad Pheobe skulle tycka om att han har 

blivit relegerad. Vi kan förmoda att han vill ha en trevlig stund med sin syster, som en paus från 

tidigare händelser och samtal speciellt med tanke på att han då har känt sig ensam och missförstådd. 

Med sin syster kan han känna annorlunda, men kanske inte i en diskussion om sin skolgång. Det 

visar sig också stämma. Så fort Pheobe har listat ut att Holden har blivit avstängd ändrar samtalet 

karaktär från den inledande glada stämningen och hennes reaktion är känslostark vilket främst 

märks på hennes utåtriktade kroppsspråk. Reaktionen avslöjar vad hon vet är rätt och fel angående 

Holdens förhållningssätt mot skolan. 

 Det är intressant att en av hennes första reaktioner hänvisar till någon annan, nämligen pappan. 

”All she kept saying was, ’Daddy's gonna kill you.’” (s. 177 f) Det är en replik som återkommer 

genom hela samtalet. Det är nästan som att hon är upprörd delvis eftersom hon vet att pappan 

kommer att bli upprörd. Hans röst och omdöme ljuder genom henne och pappan tillskrivs en stark 

röst som är för Holdens skolgång. Det visar hur Pheobes ord är ett svar på något pappan tidigare 

uttalat, och är därmed, angående Bachtins språksyn, en länkande dialog mellan pappan och Holden.  

 ”Then all of a sudden, she said, ’Oh, why did you do it?’ She meant why did I get the ax again. It 

made me sort of sad, the way she said it.” (s. 180) Pheobes fråga får oss att förstå att hon är 

besviken på Holden. Betoningen i ”varför gjorde du det” låter i sammanhanget anklagande liksom 
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hennes ”oh” låter uppgivet. Vi förstår att hon inte är alltför nöjd med den nya informationen. Mr 

Spencer frågade i det tidigare analyserade samtalet om varför Holden struntade i att sköta skolan 

(”What's the matter with you, boy?”). Här blir svaret helt annorlunda: ”Oh, God, Pheobe, don't ask 

me. I'm sick of everybody asking me that.” (s. 180) Vi märker att han mot Pheobe kan vara mycket 

mer öppen med vad han känner och tänker. När han blir frustrerad och ledsen frågan om skolan kan 

han kommunicera det till henne, vilket är en annan situation än tidigare. Då upprätthöll han en fasad 

som bekräftade Mr Spencers auktoritära perspektiv men dolde sitt eget. Nu blir han besvärad av 

Pheobes fråga men kan berätta för henne att han blir det, och försöker åtminstone förklara: ”A 

million reasons why. It was one of the worst schools I ever went to.” (s. 180) Holden berättar vidare 

att det går många killar som beter sig elakt på skolan. Bland annat tycker han att det är orättvist när 

de andra killarna på skolan inte låter en tråkig, finnig kille vara med trots att han vill, bara för att 

han är tråkig och finnig. Vi förstår att Holden inte tycker om när andra människor behandlas illa 

bara för att de inte passar in i något ideal, vilket är en av många anledningar till varför han inte 

gillar skolan.  

 ”Old Pheobe didn't say anything, but she was listening. I could tell by the back of her neck she 

was listening. She always listens when you tell her something.” (s. 180) Här följer en förklaring till 

varför han börjar berätta om sina upplevelser trots hennes besvikna bemötande: han vet att hon 

brukar lyssna. Det kan med hjälp av Bachtins begrepp förstås som en deltagande inställning, vilken 

också möjliggör för Holdens dialogiska öppnande: ”I kept talking about old Pencey. I sort of felt 

like it.” (s. 180) När hon lyssnar ökar också Holdens lust att berätta, och han ger sig nu ut i en 

ganska lång utläggning. Han börjar berätta hur även de lärare som han gillade bäst, som Mr 

Spencer, agerade fånigt på skolan. Det kunde hända att rektorn, Dr Thurmer, kom in i klassrummet 

medan Mr Spencer höll lektion. Då satte sig Dr Thurmer ned för att allt eftersom avbryta Mr 

Spencer med olika skämt, varpå Mr Spencer reagerade med överdrivna skratt och leenden: ”like as 

if Thurmer was a goddam prince or something”. (s. 181) Det här exempelet knyter an till exemplet 

tidigare med den godtyckliga hierarkin där personer behandlas olika. Dr Thurmer, i egenskap av 

rektor, kan vandra in och dra av några skämt under lektionstid, vilket skulle betraktas som regelbrott 

om det i stället utfördes av eleverna. De olika hierarkiska positionerna och de olika behandlingar 

som åtföljs är något som provocerar Holden som varken tycker att det är rättvist eller moraliskt, och 

han vill inte delta i det spelet.  

 Trots sina försök blir Holden frustrerad över att han inte lyckas sätta ord på vad han ogillar så att 

Pheobe förstår och avslutar sin utläggning så här: 

 
’God, Pheobe! I can't explain. I just didn't like anything that was happening at Pencey. I can't 

explain.’ […] 
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’You don't like anything that's happening.’[...] 

’Yes I do. Yes I do. Sure I do. Don't say that. Why the hell would you say that?’ 

’Because you don't. You don't like any schools. You don't like a million things. You don't.’ (s. 

182) 
 

Pheobe lyckas inte närma sig hans perspektiv till den nivå att hon accepterar det som en rimlig 

hållning, i stället för att bemöta hans berättelser om skolan faller hon nu in i en ny typ av 

anklagelse. Här bryts därmed den av Bachtin så kallade deltagande inställningen eftersom hon dels 

låter bli att svara på Holdens berättelser på ett deltagande sätt, dels faller in i en objektifierande 

analys: ”You don't like anything that's happening.” Holden tycker att det är ett absurt påstående, det 

är klart att han gillar saker, och blir nu frustrerad över anklagelsen. När hon specificerar sitt 

uttalande är det inga skolor och miljoner andra saker som hon syftar på. Att han inte gillar skolan 

framstår som något problematiskt, något han borde göra och Pheobes nu objektifierande 

förhållningssätt går på tvären med Bachtins idé om: ”att människan inte är en ändlig och bestämd 

storhet på vilken man skulle kunna bygga några som helst fasta beräkningar; människan är fri och 

kan därför bryta mot varje lagbundenhet som påtvingas henne.”32 

 Pheobe ber Holden att säga en sak som han verkligen gillar, med syftet att bevisa det hon just 

sagt. Han har svårt att komma på något, men bara eftersom han försöker säga något som är 

kvalificerat utifrån hennes måttstock, (han har dessutom svårt att koncentrera sig eftersom han nu 

befinner sig i ett relativt skört tillstånd efter de senaste påfrestande dagarna) och säger slutligen: 

 
  ’I like Allie,’ I said. ’And I like doing what I'm doing right now. Sitting here with you, and 

talking, and thinking about stuff, and – ’ 

  ’Allie's dead - […]’ 

  ’I know he's dead! Don't you think I know that? I can still like him, though, can't I?’ [...]  

  ’Anyway, I like it now,’ I said. ’I mean right now. Sitting here with you and just chewing the 

fat and horsing – ’ 

  ’That isn't anything really!’ 

  ’It is so something really! Certainly it is! Why the hell isn't it? People never think anything is 

anything really. I'm getting goddam sick of it.’ 

  ’Stop swearing. All right, name something else you'd like to be. Like a scientist. Or a lawyer 

or  something.’ (s. 184 f) 
 

Holden börjar nämna saker han gillar. Först sin döde bror. Sedan att han gillar att prata och tänka, 

varpå Pheobe avbryter honom och hindrar honom från att utveckla resonemanget kring sina 

intressen. Hon tycker inte att det är ”något riktigt” eftersom hon är ute efter ett yrke, något som 

                                                
32 Bachtin 1991, s. 66. 
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Holden ska arbeta och försöja sig med. Den fråga hon ställer är ute efter en viss typ av svar, inte vad 

Holden faktiskt gillar, utan vad Holden gillar som är godkänt. Att han ska lista ett yrke för att göra 

henne nöjd genom att leva upp till de rådande medel- eller övre medelklassidealen gör att hon 

ytterligare vänder sig bort från det som Bachtin kallar en deltagande inställning. Pheobes bestämda 

föreställning om rätt och fel omöjliggör för Holden att blotta sig. Hennes inställning, som sedan 

fortsätter att ackompanjeras av repliken ”Daddy is gonna kill you!” fram till samtalets slut, 

begränsar Holdens dialogiska öppnande. Hon förhåller sig mycket ifrågasättande mot Holdens 

ambitioner, som aldrig hinner formuleras, och hon avslutar hela diskussionen med en anklagelse 

som inte förmår dem att närma sig varandra.  

  
I'm not too sure old Pheobe knew what the hell I was talking about. I mean she's only a little 

child and all. But she was listening, at least. If somebody at least listens, it's not too bad. (s. 185) 

 

Holden uppskattar ändå att hon lyssnar vilket gör allting lättare, jämfört med till exempel det 

tidigare samtalet hos Mr Spencer eftersom deras fastställda positioner som lärare och elev 

underordnade Holden, varför Mr Spencer aldrig behövde lyssna. Pheobe visar i och med sin 

lyssnade position att hon är intresserad av att förstå Holden när han försöker förklara hur han tänker 

och känner, men eftersom hon har fastnat i föreställningen om att Holden måste gå i skolan för att 

kunna bli ”något riktigt” lyckas hon inte närma sig honom helt. Hans svar accepteras inte som 

giltiga och hon återkommer också till en besviken ton mot hans sätt att förhålla sig till omvärlden. 

Det är främst när Holden pratar om sina upplevelser av skolan som hon lyssnar, då kan han göra 

längre utläggningar. Det är dock inget hon svarar på efter att han har pratat färdigt och när de senare 

diskuterar vad Holden tycker om att göra och vad han vill ”bli” så avbryter hon honom. De saker 

han nämner – att han gillar att prata och tänka, passerar utan kommentar eller avfärdas. Han lever 

inte upp till de föreställningar om rätt och fel som hon har fått lära sig, och det är tydligt att det 

bland annat är deras pappas föreställningar som har format hennes eftersom hon ständigt faller 

tillbaka i repliken ”Daddy'll kill you!”, vilket blir pappans eko närvarande i rummet. Holdens 

intressen placeras aldrig som utgångspunkt i en diskussion om vad han har för alternativ utöver den 

redan förutbestämda skolgången eftersom den förståelse Pheobe är kapabel till begränsas av hennes 

föreställningar som ifrågasätter snarare än försöker utveckla Holdens resonemang.  

 

2.3 Dialogen med Mr Antolini 

Mr Antolini, som är en tidigare lärare till Holden, har via ett telefonsamtal erbjudit honom en 

sovplats efter besöket hos Pheobe. Klockan är mycket när Holden kommer fram till Mr och Mrs 
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Antoloni som tidigare under kvällen har haft fest. Mr Antolini är fortfarande lite berusad och hans 

hustru går och lägger sig så fort kaffet är serverat. Vi förstår att de alla har umgåtts en hel del efter 

Holdens tid på Elkton Hills, den skola där Mr Antolini arbetar, och att de tycker bra om varandra. 

Centralt genom hela samtalet är att Holden känner sig vimmelkantig efter det mycket ansträngande 

dygn han har bakom sig.  

 Mr Antolini inleder samtalet om skolan genom att fråga Holden om vad problemet var där, vilket 

han genast följer upp med kommentaren: ”How'd you do in English? I'll show you the door in short 

order if you flunked English, you little ace composition writer.” (s. 197) Han tillskriver 

engelskkursen en särställning genom att hänvisa till Holdens kvaliteter som skribent, vilket också är 

det ämne som Holden har fått godkänt i. Han riktar alltså uppmärksamheten mot vad han, vilket vi 

via den varma tonen förstår, vet är Holdens styrka och intresse. Om vi jämför med en liknande 

frågan av Mr Spencer, om hur många kurser Holden misslyckades med, är det en klart mer positiv 

ingång till det, som det har verkat, infekterade ämnet. Det märks också på samtalet som följer.  

 Efter att Holden har berättat för Mr Antolini att han dock har blivit underkänd i muntlig 

framställning frågar Mr Antolini direkt: Varför? Varpå Holden skriver till läsaren: ”I didn't feel 

much like going into it. I was still feeling sort of dizzy or something, and I had a helluva headache 

all of a sudden. I really did. But you could tell he was interested, so I told him a little bit about it.” 

(s. 197) 

 Mr Antolinis genuina intresse får Holden att dela med sig av några tankar om skolan. Det är 

intressant att uppmärksamma eftersom Holden egentligen inte vill ge sig in i diskussionen, men gör 

det ändå. Det följer mönstret hos Pheobe som också intresserar sig för Holdens upplevelser, då han 

går med på att berätta om sina erfarenheter fast att han inte känner för att diskutera ämnet 

egentligen. Det genuina intresset spelar en avgörande roll för hans dialogiska öppnande – i samtalet 

med Mr Spencer lät han bli att berätta, trots att han då mådde bättre både fysiskt och psykiskt.  

 Holden försöker sig alltså på en förklaring om varför han blev underkänd och beskriver vad han 

ogillade med kursen. Bland annat kändes det otrevligt att klassen skulle ropa ”Digression!” (s. 198) 

till en kille som ofta blev nervös medan han höll sitt tal, vilket bidrog till att Holden ibland inte ville 

gå till lektionerna. Återigen är det en form av moralisk mellanmänsklig problematik som Holden 

förhåller sig till angående skolan. Det är meningen att de ska ropa ”Digression!” när någon avviker 

från den röda tråden men han tycker inte att det känns schysst att skrika det åt någon som är nervös. 

Mr Antolini fortsätter att sticka in ett ”Varför” ibland som Holden resonerar vidare utifrån och på 

det sättet är det Mr Antolini som får samtalet att fortsätta snurra: ”You don't care to have somebody 

to stick to the point when he tells you something?” (s. 197) frågar Mr Antolini angående den 

nervösa killens tal. Det är en utmärkande replik för Mr Antolinis intresse för Holdens tankar 

inledningsvis, han ställer följdfrågor och ber Holden att utveckla sina svar för att bättre förstå dem 
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och ställer även lite upproriska frågor när han inte håller med, vilka får Holden att vidareutveckla 

sitt perspektiv. Det gör att samtalet relativt länge kretsar kring kursen muntlig framställning och 

specifikt om den nervösa killens tal och hur det var upplagt. Det ska dock sägas att Mr Antolinis 

frågor framförallt är ett försök att förstå Holden, eftersom han fortsätter att ifrågasätta vad Holden 

menar är det tydligt att han inte helt accepterar Holdens inställning.  

 Vi blir också ständigt påminda om vilket skick Holden befinner sig i, mellan nästan varje replik 

påpekar Holden för läsaren hur han mår och vad han känner angående Mr Antoninis frågor: ”I didn't 

feel much like thinking and answering and all. I had a headache and I felt lousy. I even had sort of a 

stomach-ache, if you want to know the truth.” (s. 198) Holden är, som vi ser, inte lika öppen mot Mr 

Antolini som mot Pheobe angående sina känslor och tankar om samtalets innehåll, vilket gör att 

samtalet fortsätter på ett ansträngande sätt för honom. Man kan säga att Mr Antolini befinner sig 

mellan Pheobe och Mr Spencer på skalan för Holdens dialogiska öppnande, eftersom Mr Antolinis 

intresse får Holden att delvis öppna sig om sådant han blir tillfrågad, men det avstånd som finns 

dem emellan, möjligen på grund av deras ytligare bekantskap, den åldersskillnad samt den tidigare 

hierarkiska relationen vid skolan, får honom att förbli tyst om vad han egentligen tänker. Här sker 

också en förändring i dialogen:  

  
  ’I had lunch with your dad a couple of weeks ago,' he said all of a sudden. 'Did you know 

that?’ 

  ’No, I didn't.’ 

  ’You're aware, of course, that he's terribly concerned about you.’ 

  ’I know it. I know he is,’ I said. 

  ’Apparently before he phoned me he'd just had a long, rather harrowing letter from your 

latest headmaster, to the effect that you were making absolutely no effort at all. Cutting classes. 

Coming unprepared to all your classes. In general, being an allround – ’ (s. 200 f) 
 

Tidigare diskuterar de skolans innehåll utifrån Holdens upplevelser men nu växlar Mr Antolini över 

och ser på Holdens skolgång utifrån ett externt perspektiv. Återigen dyker rektorn och pappans 

reaktion på situationen upp och Mr Antolini blir i en stund mållös över Holdens situation: ”’Frankly 

I don't know what the hell to say too you, Holden.’ ’I know. I'm very hard to talk to. I realize that.’” 

(s. 201) 

 Mr Antolini verkar, liksom Mr Spencer tidigare, tro att Holden behöver hjälp i form av råd. Det 

innebär att de på någon nivå förutsätter att de vet vad problemet är, vilket de uppenbarligen har 

kommit fram till genom (i Bachtins termer) en objektifierande analys. Glappet mellan Holden och 

människorna runt omkring honom verkar bestå av för skilda problemformuleringar. För 

människorna i Holdens omgivning är problemet att Holden inte följer reglerna, men för Holden är 
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det reglerna eller omgivningen som är problemet. Mr Antolini tänker intensivt och inleder sedan en 

längre passage där han reflekterar högt kring Holdens situation och vad Holden behöver, nämligen 

en riktning framåt och en skolgång:  

 
’And I hate to tell you,’ he said, ’but I think that once you have a fair idea where you want to go, 

your first move will be to apply yourself in school. You'll have to. You're a student – whether the 

idea appeals to you or not. […]’ (s. 203) 

 

Han uppmärksammar Holdens framtid som student. Med en sådan position följer en del 

förpliktelser, nämligen regler som ska följas, uppgifter som ska lösas, oavsett om det intresserar 

studenten eller inte. Den stora konflikten verkar utspelas mellan förväntningen på Holden som 

student och Holdens egen vilja. Utifrån Bachtins syn på människan som omöjlig att bestämma, 

måste vi förstå Holdens brott med det auktoritära ordet – aldrig i samtalssituationerna, där 

underordnar han sig tillfälligt, utan i stort med skolans auktoritära ord – som ett brott med den 

lagbundenhet som påtvingas en fri människa i form av en definierad position, nämligen studenten. 

Mr Antolini, liksom Pheobe, Holdens pappa, Mr Spencer och Dr Thurmer, förutsätter att skolan är 

vad Holden borde ägna sig åt och bestämmer därmed över hans huvud inte bara vad han ska göra 

utan även hur han ska vara, eftersom detta är förutbestämt av skolan.  

 När Holden i efterhand tecknar ner det här samtalet fortsätter han att kommentera vilket skick 

han befinner sig i mellan nästan varje replik: ”I nodded, because he was looking straight at me and 

all, but I wasn't too sure what he was talking about. I was pretty sure I knew, but I wasn't too 

positive at the time. I was too damn tired.” (s. 203). Vi förstår att det är fysiskt svårt för honom att 

föra ett dialogiskt samtal i stunden, han är alldeles för sliten efter de senaste dagarnas påfrestningar. 

Han fortsätter med att inte säga något, på grund av artighet och avbryter inte Mr Antolini som 

verkar ha ett mycket stort intresse av att fortsätta samtalet. Resultatet blir att Mr Antolini själv 

fortsätter att lägga ut texten och delge sin syn på Holdens framtidsval.  

 
’I'm not trying to tell you,’ he said, ’that only scholarly men are able to contribute something 

valuable to the world. It's not so. But I do say that educated and scholarly men, if they're brilliant 

and creative to begin with – which, unfortunately, is rarely the case – tends to leave infinitely 

more valuable records behind them than men do who are merely brilliant and creative. They tend 

to express themselves more clearly, and they usually have a passion for following their thoughts 

through to the end. And – most important – nine times out of ten they have more humility than 

the unscholarly thinker.’ (s. 204)  

 

Mr Antolini argumenterar för varför det vore en positiv sak om Holden vidareutbildar sig i skolan. 

Här är Holdens perspektiv fortsatt frånvarande och Mr Antolini utgår därför endast från sina egna 
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föreställningar om vad Holden skulle kunna ägna sig åt i framtiden. Det verkar som att han förstår 

att ett av Holdens intressen är att tänka eftersom det framförallt är tänkare och tänkande som han 

resonerar utifrån, varför tidigare samtal dem emellan ekar mellan raderna. Mr Antolini ställer dock 

inga frågor alls till Holden i den här passagen, förutom när han frågar om han hänger med på vad 

som sägs, varpå Holden svarar ”Yes, sir”. (s 204) 

 Mr Antolini påstår att det bästa sättet att vidareutbilda sig på är via en skola. Det är oklart vad 

han baserar idéerna om att utbildning genererar ödmjukhet, klarare formuleringsförmåga samt ett 

djupare tänkande på jämfört med de självlärda tänkarna, det vill säga med autodidakter. Vad Holden 

anser om ämnet får vi inte heller ta del av. Mr Antolini fortsätter: 

 
’Something else an academic education will do for you. If you go along with it any considerable 

distance, it'll begin to give you an idea what size mind you have. What it'll fit and, maybe, what 

it won't. [...]’ (s. 205) 
  

När Mr Antolini presenterar ännu fler argument för Holdens utbildning är det fortfarande oklart 

varför inte en autodidakt (som Leonardo Da Vinci eller Charles Darwin) skulle kunna uppnå samma 

framgångar som han tillskriver akademiska insatser. Tydlig är i alla fall hans åsikt om Holdens 

framtid, medan Holdens tankar är ohörda. Samtalet tar sedan slut eftersom: ”Then, all of a sudden, I 

yawned. What a rude bastard, but I couldn't help it!” (s. 205) Mr Antolini skrattar och Holden 

skickas till sängs. Holden är mycket mån om att framstå som artig varför han genom samtalet 

fortsätter att lyssna på Mr Antonini trots att han är alldeles för trött för att kunna delta i samtalet, 

speciellt angående detta konfliktfyllda ämne som har följt honom mot hans vilja genom kvällen 

både här och tidigare hos Pheobe.  

 I den första delen av samtalet vidareutvecklas Holdens svarsinnehåll och Mr Antolinis intresse är 

avgörande för Holdens dialogiska öppnande. Mr Antolini utgår från Holdens repliker i sina svar, 

och han ställer följdfrågor för att Holden ska utveckla dem. Mr Antolini är dock för upptagen av 

Holdens problem med skolan för att intressera sig för Holdens nuvarande tillstånd varför han inte 

märker att Holden inte har någon energi kvar att investera i samtalet.   

 Sedan förändras perspektivet och Holden blir istället objekt för Mr Antolinis analys. Han utgår 

från Holdens framtid och vrider och vänder på fördelarna med vidare utbildning. Han intresserar sig 

inte för vad Holden tycker utan formulerar på egen hand undervisande råd som utestänger Holdens 

perspektiv och fungerar objektifierande. Han försöker, liksom Mr Spencer, övertyga Holden om att 

utbildning är det bästa alternativet och att han borde börja följa reglerna, om än med andra ord än 

Mr Spencers.  
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2.4 Dialogen med psykoanalytikern 

När vi kommer till slutet av boken befinner sig Holden på ett återhämtningshem. Det är också då 

Holden skriver ned den berättelse vi läser. Vi får dock aldrig ta del av något inträngande porträtt av 

tiden där, Holdens möten med sin psykoanalytiker beskrivs bara i en enda mening på sista sidan: 

 
A lot of people, especially this one psychoanalyst guy they have here, keeps asking me if I'm 

going to apply myself when I go back to school next September. It's such a stupid question, in 

my opinion. I mean how do you know what you're going to do till you do it? The answer is, you 

don't. (s. 230) 
 

Psykoanalytikern frågar upprepat om skolan. Upprepningen visar vilken hans målsättning är, 

nämligen att få Holden att sköta sig i skolan och därmed acceptera det mål som andra har satt upp åt 

honom. Frågan är inte öppen. Det finns ett rätt svar: målet är att Holden ska svara ja. 

 Holden är dock skeptisk till frågan som sådan, hur ska han i förväg veta om han kommer sköta 

sig? Trots att han betraktar frågan som ointelligent (stupid) fortsätter psykoanalytikern att ställa den, 

varför vi förstår att han antingen har låtit bli att berätta för psykoanalytikern vad han tänker eller att 

psykoanalytikern struntar i det. Båda alternativen innebär att Holdens perspektiv begränsas i 

samtalet.  

  Psykoanalytikerns roll i boken är liten i jämförelse med de andra karaktärer vars samtal med 

Holden har analyserats, men den är central i och med det korrigerande uppdrag som han har. Han 

ansluter sig till kören av mer eller mindre auktoritära röster som försöker påverka Holden, och låter 

inte frågan om skolan vara öppen för alternativa svar.  

 I de hittills analyserade samtalen har Holdens perspektiv blivit lidande eftersom han i dem inte 

har kunnat utveckla sina tankar. Därför har han inte heller genom dem kunnat finna en lösning på 

sina problem. Att finna en lösning gemensamt försvåras snarare när samtalen bidrar till krisens 

utveckling: i stället för att bli förstådd och accepterad möts han av uppmaningar och anklagelser. 

Låt oss därför, avslutningsvis, titta närmare på texten som helhet och på hur samtalet ser ut när 

Holden själv beslutar vem han ska tala med.  

 

2.5 Holden Caulfield och läsaren 

Vilka egenskaper tillskriver Holden sin läsare och på vilka sätt är texten, i Bachtins bemärkelse, 

dialogisk? Låt oss titta på hur han inleder texten: 

 
If you really want to hear about it, the first thing you'll probably want to know is where I was 
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born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before 

they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don't feel like going into it, if you 

want to know the truth. (s. 1) 
 

Holden synliggör redan här textens dialogiska riktning genom att påpeka vad han kommer att 

berätta för ”dig”, och utifrån hans riktade ord förstår vi att läsaren är närvarande i tanken när han 

formulerar sig, att hans idé om en implicit läsare påverkar vad han skriver. Detta är intressant att 

tänka på när han samtidigt deklarerar villkoren för läsupplevelsen: han kommer endast berätta vad 

han känner för. Han bestämmer alltså sina egna regler i dialogen och med läsaren på andra sidan 

texten kan han kosta på sig en sådan integritet. ”If you want to know the truth” är en frekvent 

återkommande mening genom texten och den illustrerar faktiskt Holdens ärlighet mot läsaren: ”Jag 

har ingen lust att berätta om det” påminner om Holdens förhållningssätt mot sin syster Pheobe 

eftersom det är ärligt att berätta vad man inte vill prata om, om man inte vill prata om det.  

 Vad vill han då prata om? Holden placerar uppbrottet med skolan i centrum: ”Where I want to 

start telling is the day I left Pencey Prep.” (s. 2) Han är bestämd i sitt berättande och viker inte från 

sin egen måttstock angående berättelsens innehåll eller utformning. Hans integritet är alltså stark 

samtidigt som hans kommunikation präglas av en ny typ av rättframhet jämfört med de tidigare 

analyserade samtalen.  

 I Holdens samtal med Mr Spencer tillfrågas han om varför han valde att sluta på Elkton Hills, en 

tidigare skola, varpå han undvikande svarar att det är en lång och komplicerad historia. Till läsaren 

skriver han istället: 

 

I didn't feel like going in to the whole thing with him. He wouldn't have understood it anyway. It 

wasn't up his alley at all. One of the biggest reasons I was leaving Elkton Hills was because I 

was surroundet by phonies. (s. 14) 

 

Här ser vi alltså hur Holdens kommunikation förändras inför den tänkta läsaren. Holden beskriver 

varför han slutade på Elkton Hills genom att avbryta den nedtecknade dialogen med information 

som Mr Spencer aldrig får ta del av. Han beskriver hur rektorn på Elkton Hills behandlade 

föräldrarna olika beroende på hur framgångsrika de var: när föräldrarna samlades på skolan pratade 

rektorn aldrig med dem som var tjocka och fel klädda. Det synliggör ytterligare med vilken 

öppenhet Holden bemöter läsaren. Det är ett återkommande drag i texten, vilket vi även sett i de 

tidigare analyserade samtalen, att Holden poängterar den diskrepans som finns mellan hans 

perspektiv och det han ger uttryck för i situationerna.  

 Som tidigare nämnts menar Bachtin att det auktoritära ordet låser fast oss i dialogen eftersom det 
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inte bjuder in till ett dialogiskt förhandlande, till att: “divide it up—agree with one part, accept but 

not completely another part, reject utterly a third part.”33 Oavsett om man är övertygad om det 

auktoritära ordets riktighet eller inte finns det bara två alternativa förhållningssätt till det: att 

acceptera det och lyda eller att avstå från det helt.34 Eftersom Holden ifrågasätter skolans 

godtyckliga hierarkier och ojämlika relationer förstår vi att hans moraliska kompass skiljer sig från 

skolans. Vi förstår att om Holden vill fortsätta existera autentiskt behöver han avstå från skolans 

auktoritära ord, eftersom det krockar med hans moral och intressen. Han ifrågasätter vad han tycker 

att hierarkierna resulterar i, nämligen människornas omoraliska bemötande av varandra, i 

relationerna mellan både elever, lärare, rektorer och föräldrar. Ytterst sett ställs frågan om vad 

hierarkierna kan tänkas fostra oss till för människor.  

 Vid bokens upplösning skildrar Holden hur han står och betraktar Pheobe som åker runt i en 

karusell alldeles efter att han har bestämt sig för att följa med henne hem och slutligen möta 

föräldrarna. Han saknar ord för att förklara hur han känner och önskar istället att läsaren hade varit 

närvarande och då förstått:  

 
I felt so damn happy all of a sudden, the way old Pheobe kept going around and around. I was 

damn near bawling, I felt so damn happy, if you want to know the truth. I don't know why. It was 

just that she looked so damn nice, the way she kept going around and around, in her blue coat 

and all. God, I wish you could've been there. (s. 229) 

 

Holden skriver texten som om han förväntar sig att läsaren strävar efter att förstå, hans öppenhet 

talar om för oss att han litar på att läsaren (till skillnad från till exempel Mr Spencer) inte befinner 

sig ”too much on the opposite side of the pole”. Han föreställer sig en läsare som är intresserad av 

vad han har att berätta (vilket är rimligt – en ointresserad läsare kan bara lägga i från sig boken och 

därmed avsluta samtalet). Bachtin menar att orden formuleras utifrån en tänkt adressat. Det hjälper 

oss att se hur olika Holdens ord blir när de riktas mot olika adressater. Skillnaderna syns mellan de 

olika samtalen och inte minst när adressaten är läsaren; det är först i samtal med en tänkt läsare som 

Holden befinner sig i en dialog där även hans perspektiv får existera i sin fulla vidd.  

 Precis som han inleder avslutar Holden boken med stark integritet: 

 
That's all I'm going to tell about. I could probably tell you what I did after I went home, and how 

I got sick and all, and what school I'm suppose to go to next fall, after I get out of here, but I 

don't feel like it. I really don't. That stuff dosen't interest me too much right now. (s. 230) 
 

                                                
33 Bachtin 1981, s. 343. 
34 Bachtin 1981, s. 343.
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Han sätter punkt där han känner för det på grund av att han känner för det. Han ramar därmed in 

boken, från början till slut, utifrån sitt eget intresse av att berätta. Om vi betraktar den berättelse 

som han har velat berätta som helhet lägger vi märke till att det Holden har valt att gestalta är vad 

Bachtin kallar en undantagssituation. Dessa skapas av författare för att provocera fram och pröva en 

sanning. Bachtin skriver att:  

 
skandaler och excentriciteter förstör världens episka och tragiska helhet, slår en bräsch i 

mänskliga handlingars och händelsers orubbliga, normala (värdiga) gång och befriar mänskligt 

beteende från förutbestämmande normer och motiveringar.35 
 

Holdens ”skandal” resulterar i ett samtal om de ”förutbestämmande normer och motiveringar” som 

han mött när andra har definierat honom som elev. När han ska presentera skolans syfte och mål 

citerar han Pencey Preps reklamkampanj: ”Since 1888 we have been moulding boys into splendid 

and clear-thinking young men”, (s. 2) och kommenterar: 

 

They don't do any damn more molding at Pencey than they do at any other school. And I didn't 

knew anybody that was splendid and clear-thinking and all. Maybe two guys. If that many. And 

they probably came to Pencey that way. (s. 2) 

 

Här förstår vi att Holden har en mycket låg tilltro till skolans självbild som framgångsrik fostrare. 

Han tycker helt enkelt inte att skolan är framgångsrik när det kommer till att fostra utmärkta och 

klartänkta elever, det stämmer inte med vad han själv har upplevt i skolan. Holden ironiserar över 

Pencey Preps framgångsstatistik som han menar döljer de elever som enligt skolans mål har 

misslyckats eftersom att de eleverna i tid har blivit avstängda och därmed uteslutits från siffrorna: 

”They give guys the ax quite frequently at Pencey. It has a very good academic rating, Pencey. It 

really does.” (s. 4) För Holden blir detta ironiskt med tanke på Pencey Preps självbild som 

framgångsrik fostrare. 

 Skolans självbild och Holdens syn på skolan placeras i boken sida vid sida. Det öppnar upp för 

en möjlig reflektion hos läsaren då två motstridiga perspektiv ställda bredvid varandra disputerar, 

som Bachtin skulle ha uttryck det. Disputerandet formulerar i det här fallet en fråga om skolans 

effekter. Vidare påminner skolans kampanj om Mr Antolinis argument då han försöker övertyga 

Holden om att skolan gör en klartänkt. I samtalet kunde inte Holden, som vi sett, bemöta den här 

idén med sin, men när han placerar båda idéerna i samma text möjliggörs ett sådant möte, de utgör 

till slut en del av samma dialog och talar till varandra över sidorna.   

                                                
35 Bachtin 1991, s. 126.
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 När han ostört kan skriva ned vad han tänker försöker han helt enkelt förklara varför han inte 

gillar de skolor han har gått på. Det är uppenbart att frågan hänger i luften, inte förrän nu har han 

dock kunnat svara ostört. Utifrån Bachtins syn på språket som ett Janusansikte är texten som 

Holden skrivit inte producerad i ett vakuum, utan kan förstås som ett svar på tidigare 

kommunikation. Utifrån de erfarenheter som Holden inkorpererar i texten och som rymmer olika 

föreställningar, tankar och idéer som han har stött på, kan vi förstå vad Holdens text svarar på. Det 

Holden gör i sin text, vilket aldrig blev fullt möjligt i de faktiska samtalen, är att han för samman 

idéer och världsåskådningar, ”som i verkligheten [är] fullständigt främmande och döva för 

varandra, och [tvingar] dem att disputera med varandra”,36 för att citera Bachtin. Holdens idéer om 

skolan möter de övrigas idéer om skolan. Han summerar inte mot slutet och når inte heller en 

slutsats där ett perspektiv blir rådande, det är inte heller poängen. Nu när de olika idéerna är 

placerade bredvid varandra kan läsaren utifrån de olika rösterna pröva och värdera idéernas 

konsekvenser (liksom Holden själv). Dialogen om skolan har därmed bara börjat. Holdens bidrag 

var att delge en annan infallsvinkel än dem som han själv ständigt mötte men inte kunde känna igen 

sig i, vilket möjliggör för oss att betrakta skolan från ett annat håll och möjligen få syn på något 

nytt, till exempel hur Holdens skolgång inte styrs av hans intressen.  

 Han ger oss inget direkt svar på vad han hellre skulle vilja göra än att skola sig, förutom när han 

påpekar att han skulle kunna ta ett jobb. Dock har han ju redan gjort något annat, han har skrivit The 

Catcher in the Rye. Genom att återkoppla till citatet av J.D Salinger i inledningen, som löd:  

 
Some day, [...] there will be a story you want to tell for no better reason than because it matters to 

you more than any other. You’ll give up this business of delivering what everybody tells you to 

do. You’ll stop looking over your shoulder to make sure you’re keeping everybody happy, and 

you’ll simply write what’s real and true.37 

 

vill jag påstå att det först är när Holden skriver den här texten som han fullt ut lyckas uttrycka vad 

som för honom är ”real and true”. Det är också när han skriver den här texten som han verkligen får 

utrymme att utveckla sina tankar och se på dem utan att bromsas av andras påtvingande 

föreställningar. Han har skrivit en bok där hans tänkande får stå i centrum, sida vid sida med de 

idéer han mött. Vad Mr Antolini skulle ha tyckt om hans ödmjukhet eller förmåga att uttrycka sig 

klart, eller huruvida Pheobe (och deras pappa) skulle anse att texten var ”något riktigt” vet jag inte.  

Men om Holden bestämde sig för att publicera sin text skulle åtminstone jag förutspå honom en 

lysande framgång. 

                                                
36 Bachtin 1991, s. 99.  
37 Maynard 1998.
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Sammanfattning och avslutning  

Det tycks som om Holdens fulla dialogiska öppnande i romanen endast är möjligt i själva den text 

som är romanen, den som han skriver till en deltagande läsare. Hans övriga samtalspartners är för 

fångade i sina egna föreställningar, i stället för att ingå i en deltagande dialog försöker de övertyga 

Holden om att anta deras perspektiv. 

 Den auktoritäre Mr Spencer såg vi hade en icke-deltagande hållning mot Holden, varför ett 

dialogiskt öppnande uteblev helt. Pheobes deltagande inställning nådde lite längre. Hon lyssnade 

inledningsvis på Holdens erfarenheter från skolan men var trots det fast i sina egna föreställningar 

om rätt och fel. Hon slutade lyssna och började i stället anklaga honom, vilket resulterade i att 

hennes objektifierande analys förhindrade hans dialogiska öppnande. Samtalet med Mr Antolini 

präglades också till en början av intresse inför Holdens skolupplevelser, men övergick sedan till en 

monologisk rådgivning där rådet var att Holden borde sköta sig i skolan, varför Holdens dialogiska 

öppnande återigen kasserades till förmån för en objektiv analys. Och det enda vi visste om Holdens 

psykoanalytiker var att även hans mål var att få Holden att sköta sig i skolan, och sättet det 

framfördes på fick oss att förstå att Holdens dialogiska öppnande var begränsat. Holdens 

omgivnings fasta föreställningar om skolan och deras förväntningar förhindrade i och med deras 

bristande deltagande alltså ett ordentligt möte mellan medvetanden.  

 Det var först i samtalet med läsaren som Holdens dialogiska öppnande kunde ske. Den implicita 

läsarens deltagande inställning fick honom att berätta på sina egna villkor, vilket resulterade i att 

han ställde sina egna och de övrigas föreställningar sida vid sida i ett dialogiskt möte.  

 Föreställningarna om skolan som synliggjordes genom samtalen bestod dels av Holdens 

omgivning som delade en konsensus om skolans fördelar, dels av Holdens ifrågasättande 

inställning. Fördelarna bestod av skolans förmåga att fostra eleverna till utmärkta, klartänkta och 

ödmjuka människor. De skolpositiva rösterna betonade också skolan som en nödvändighet för 

Holdens yrkesverksamma framtid samt att skolan tillhör livets spel, vars regler det är meningen att 

man ska följa. Vidare var de överens om att skolans regler borde följas (av Holden); de var också 

överens om att det var något som han borde övertalas till, oavsett hans egen uppfattning. Holden å 

andra sidan var alltså skeptisk till skolans framgångar när det kommer till att fostra klartänkta 

individer. Han ifrågasatte skolans godtyckliga hierarkier, som enligt honom resulterade i ojämlika 

relationer och orsakade människors omoraliska bemötande av varandra. Hans sätt att oppositionera 

sig mot skolans regler avslöjade slutligen att han värderade sina egna intressen högre än skolans 

bestämmelser. 

 Med det sagt har jag besvarat de frågeställningar som jag formulerade inledningsvis. Mitt syfte 

var att tematiskt analysera samtalen om skolan i The Catcher in the Rye utifrån Bachtins teorier om 
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dialogicitet. Resultatet visar att omgivningen var oförmögen att möta Holden som en fullvärdig 

människa med egna synpunkter, men att Holden i samtal med en implicit läsare slutligen kunde 

existera ”i ett självmedvetandets och ordets fria akt”.38 

 För att vidga den här uppsatsens slutsatser vore det intressant att genom en Bachtininspirerad 

receptionsstudie undersöka hur Holdens perspektiv har uppmärksammats eller dolts i romanens 

mottagande, att kartlägga till exempel det litteraturvetenskapliga fältets läsningar av The Catcher in 

the Rye för att synliggöra hur de objektifierar Holden, eller tvärtom låter hans röst ljuda i en 

utsträckt dialog.  

 En annan intressant vidareutveckling av resultatet vore att fånga upp de frågor som The Catcher 

in the Rye ställer om skolan genom att studera vilka för- och nackdelar det finns med en skola som 

(bland annat) hindrar individen från att utvecklas utifrån egna intressen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Bachtin 1991, s. 66. 
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