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Cognitive poetics applied to the novel “Lifsens rot” by Sara Lidman  
– a study on reading and listening. 

 

Abstract 

 

The perception of reading and listening to a text is in focus. The aim is to try to explain why the 

same text is more emotionally appreciated by the recipient as listened to than read. The author 
of the study uses cognitive poetics, presented in a literature survey, as a method to try to find 

possible explanations in the neurological processing of the brain of reading and listening. The 

author uses parts of a novel by Sara Lidman to register the shifts of his own internal images by 
alternating between reading and listening to identical texts. The result is that cognitive poetics 

is not a possible method to distinguish between the differences in the emotional perception of 

listening and reading. Several external factors that influence especially listening are pointed 

out. The voice of the reciter, who as well is an interpreter, and then the reading technique are 
found to be most important. Reading seems to give more room for analysis or reflection com-

pared to an oral presentation. Finally the author of the study speculates that hearing is the dom-

inant sense from very early age. Saved combinations of sounds, such as memories from breast-

feeding or other sensations of pleasure, might be recalled and add to the positive appreciation 
of a reciters voice.  

 

  

Kognitionsteoretiskt perspektiv på Sara Lidmans 

Lifsens rot 

 

Inledning, syfte och frågeställningar 
 

För ett antal år sen läste jag Sara Lidmans Lifsens rot. Jag tyckte om den för språket och för att 

jag fick veta lite mer om invånarna i Ecksträsk. Hur det gick för Didrik Mårtensson med storso-

nen Isak och hans hustru Rönnog och Spadar-Abdon som dör på slutet utan att få tillfälle att göra 

upp med sin vedersakare. Ytterligare något eller några år senare kom jag av en händelse att 

lyssna på Sara Lidmans egen inläsning av denna bok. Tyvärr den enda inläsning hon har gjort av 

sina verk. Lyssnandet grep mig mycket starkt och jag undrade vid flera avsnitt jag lyssnade till 

om det verkligen var samma text jag själv tidigare hade läst. Jag kollade i boken och Lidman 

följde vid sin uppläsning bokstavstroget vartenda ord utan att lägga till eller dra ifrån. Hur var 

det möjligt att jag fick ett så starkt intryck hennes uppläsning när jag kände till texten? Inga över-

raskningar väntade men det hade visserligen gått några år och jag hade glömt en del.   

Tankarna på allt som Lidman berättade så inlevelsefullt gjorde att jag lyssnade igenom 

boken en gång till, nu i bilradion. Det blev korta snuttar när jag körde omkring i stan, till skid-

spåret eller andra ärenden och jag avbröt lyssnandet när jag var framme, oberoende av var i be-

rättelsen jag befann mig med mitt lyssnande. Det innebar att jag under lång tid tog till mig texten 



4 

 

i små korta bitar som vid långsam läsning av en bok man ofta lägger ifrån sig. Jag märkte att om 

jag lyssnade knappt tio minuter på väg till skidspåret och stängde av så fort jag var framme, så 

lämnade inte texten min hjärna. Jag fortsatte att fundera över vad Lidman berättat en bra stund 

tills andra tankar tog över, och sen fortsatte jag lyssnandet knappt tio minuter på hemvägen. 

Under C-kursen skulle vi läsa Paul Tenngarts bok om litteraturteori. Jag tyckte bra om den 

inte minst för det pedagogiska greppet att ge exempel på alla teorier genom att i tur och ordning 

tillämpa dem på en och samma dikt. När jag kom till kognitiv poetik i slutet hajade jag till. (På 

svenska vore kognitionsteoretiskt perspektiv på litteratur en bra term, men jag ansluter mig i 

uppsatsen för det mesta till den internationella och av Tenngart använda termen kognitiv poetik.) 

Var det verkligen möjligt att på ett nästan positivistiskt sätt närma sig litteraturen med hjälp av 

bland annat neurologi och neurofysiologi? Det är vetenskaper jag känner till ganska väl från min 

yrkesutövning som barnneurolog. Tenngart hade till och med inkluderat enkla flödesscheman i 

sin korta beskrivning, vilket gjorde texten mer begriplig och att den liknade de akademiska texter 

jag var mer van vid.1  

Jag har själv varit bihandledare till en doktorand i musikterapi som undersökte hur olika 

typer av musik påverkade det autonoma nervsystemet hos personer med den svåra utvecklings-

störningen Rett syndrom.2 Hon behövde som musikterapeut någon som kunde neurologi och 

neurofysiologi. Vi skrev, efter hennes disputation, ett arbete baserat på hennes fynd som hand-

lade om hur auditiv stimulering med musik via det autonoma nervsystemet påverkar bland annat 

blodtryck, andning och hjärtverksamhet.3 Att vissa typer av musik kan framkalla rysningar är 

välkänt och beror på att ljudet stimulerar sympaticustrådarna i det autonoma nervsystemet som 

gör så att håren reser sig. Musik kan dessutom ha terapeutiska och profylaktiska effekter.4 Med 

denna bakgrund om ljudets inverkan på människokroppen började jag fundera över om en littera-

turvetenskaplig metod som kognitiv poetik kunde förklara min skillnad i upplevelse av visuella 

och auditiva intryck av Sara Lidmans Lifsens rot. 

Syfte 

Undersöka om ett kognitionsteoretiskt perspektiv kan bidra till att förklara skillnader i min egen 

auditiva och visuella upplevelse av ett och samma verk. 

                                                   
1 Paul Tenngart (2010). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB, Malmö. 175-83. 
2 Bergström-Isacsson M (2011). Music and Vibroaucoustic Stimulation in People with Rett Syndrome. Disser-

tation. Aalborg University. 
3 Bergström-Isacsson M, Lagerkvist B, Holck U, Gold C (2014). “Neurophysiological response to music and 

vibroaucoustic stimulation in Rett syndrome.” Research in Developmental Disabilities 35. 1281-91. 
4 Lagerkvist B, Begström-Isacsson M (2009). ”Musik som medikament och profylax.” Läkartidningen. 2790. 
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Frågeställningar 

Hur en läsare eller lyssnare tar in ett budskap eller en berättelse beror naturligtvis på medium. 

Hur en text läses eller avlyssnas spelar roll, vem som högläser och med vilken teknik, men också 

yttre omständigheter som den miljö lyssnaren eller läsaren befinner sig i. Dagsformen spelar 

också in, det vill säga vilken uppmärksamhet och koncentration hjärnan ägnar vad den tar emot. 

Den som lyssnar kan samtidigt ta in eller störas av synintryck och dofter medan den som läser 

också uppfattar ljud och dofter. Det är en allmän erfarenhet att läsaren kan undertrycka hörsel- 

och andra sinnesintryck när hen är försjunken i en berättelse. Det är tveksamt om lyssnaren kan 

undertrycka synintryck lika starkt annat än genom att blunda. Men det motverkar en av de stora 

fördelarna med ljudboken; att lyssna medan man promenerar, kör bil, diskar, eller på annat sätt 

sköter en rutinuppgift. Finns utöver dessa mer eller mindre självklara orsaker ytterligare fak-

torer som påverkar lyssnande och läsande? 

Jag förutsätter i denna studie att förhållandena kring lyssnande och läsande är optimala och 

fokuserar på hur läst och avlyssnad text processas i hjärnan. Moden neurofysiologi anser att vi 

har ett arbets- eller korttidsminne med mycket begränsad kapacitet för ord, bilder och siffror, 

med ett sannolikt maximum på fyra till fem enheter.5 Vi har också ett mer komplicerat långtids-

minne, som består av olika delar, med i stort sett obegränsat utrymme där olika typer av objekt, 

det vill säga minnen, kan lagras och dessutom under flera årtionden.6 En del forskare hävdar en-

ligt professorn i kognitiv neurovetenskap Torkel Klingberg och barnpsykologen Susan Hart att 

långtidsminnet består bland annat av en episodisk del för händelser vi varit med om och dessu-

tom en semantisk del för ordens betydelse och generella kunskaper som inte kopplas till tid och 

plats. Inkodning av data till långtidsminnet och att senare att återkalla dem i medvetandet är där-

emot skilda processer som bland annat påverkas av i vilken situation människan just då befinner 

sig. 

När det gäller den känslomässiga uppfattningen av auditiv respektive visuell perception av 

ett och samma budskap vill jag diskutera två möjligheter. Processas intrycken i mottagarens 

hjärna på olika sätt beroende på medium, eller är skillnaden enligt ovan endast beroende av 

yttre omständigheter? 

 

Material och metod 
 

Sara Lidmans Lifsens rot är det verk jag utgår från i originalutgåvan 1996.7 Lidman har gjort en 

egen inläsning tolv år senare.8 Texten har också framförts 2014 i Umeå och på andra platser, som 

                                                   
5 Torkel Klingberg. (2011). Den lärande hjärnan. Om barnets minne och utveckling. Natur och Kultur.  53ff. 
6 Susan Hart (2008). Neuroaffekltiv utvecklingspsykologi. Gleerups. 252. 
7 Sara Lidman (1996). Lifsens rot. Albert Bonniers förlag. 



6 

 

ett skådespel med Elin Lindgren som enda talande aktör.9 Jag har inte för avsikt att analysera 

hela verkets text då jag framför allt är intresserad av den kognitiva poetikens möjligheter att för-

klara skillnader i upplevelse mellan auditiv och visuell perception. Jag kommer bara att använda 

några korta avsnitt i Lidmans text. Men analysen måste omfatta en hel del kommentarer till tex-

ten i de utvalda avsnitten där jag har att göra med två olika medier. Författarinnan högläser exakt 

samma text som jag vid en annan tidpunkt läser tyst, och hon förmedlar alltså sitt budskap både 

med sin röst och med trycksvärta på ett papper.  

De tre stycken jag använder i Lifsens rot är valda med tanke på att representera dels en be-

rättande yttre beskrivning och dels två avsnitt med en kvinnlig respektive en manlig aktör med 

deras visuella eller andra sensitiva intryck och deras inre tankar eller upplevelser.  Jag utnyttjar i 

min egen text delvis samma uttryck som Sara Lidman själv använde i verket och skriver till ex-

empel ”sisting som morEva fött”.  

Vid analysen använder jag mig av de mentala bilder som uppstår i min hjärna när jag läser 

texten eller lyssnar till uppläsningen. Uppkomsten av dessa inre bilder uppfattar jag som sagt 

som den kognitiva poetikens kärna, se vidare nedan. Dessutom använder jag testet The Spatial 

Presence Experience Scale SPES, se Bilaga 1.10 Testet omfattar 20 påståenden eller items om 

läsarens eller lyssnarens rumsliga upplevelse av en auditiv eller visuell presentation. Dessa 20 

utsagor är jämnt fördelade på dels hur mottagaren uppfattar sin egen position i förhållande till 

verket och dels vilka möjliga aktiviteter den positionen kan ge upphov till. Jag refererar till dem 

som SPES/sl (self location) eller SPES/pa (potential action) med respektive nummer. Dessa 

items diskriminerande förmåga kan diskuteras, men de bör ge struktur till studien. Testet kan 

dock enligt manualen inte användas för känslor förutom upplevelsen av att befinna sig rumsligen 

på en viss annan plats (”I felt I was there”). Utöver de mentala bilderna noterar jag fördröjningar 

när den interna bilden skapas som uttryck för känsla enligt nedan. 

Innan jag presenterar min studie vill jag ge en kort översikt av kognitiv poetik för att för-

klara en del av terminologin.  

 

Kognitiv poetik – en forskningsöversikt 
 

Litteraturvetaren Paul Tenngart i Lund, menar med poetik ”en grundläggande syn på litteratu-

rens funktion, syfte och värde.”11 Amerikanska forskare dominerar forskningen om det som 

                                                                                                                                                                 
8 Sara Lidman (2008). Lifsens rot. Albert Bonniers förlag, Bonnier audio. 
9 Elin Lindgren (2014). Lifsens rot. Västerbottensteatern och Umeå teaterförening. 

10 Hartmann, T., Wirth, W., Schramm, H., Klimmt, C., Vorderer, P., Gysbers, A.,Böcking, S., Ravaja, N., Laarni, 

J., Saari, T., Gouveia, F., & Sacau, A. (in press). (2015). “The Spatial Presence Experience Scale (SPES): A Short 

Self-Report Measure for Diverse Media Settings.” Journal of Media Psychology. www 30 October 2016. 
11 Paul Tenngart (2010). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB. 171 ff. 



7 

 

allmänt kallas kognitiv poetik men allt fler länder deltar och inte minst danska litteraturvetare.12 

Tenngart skriver att:  

Styrkan i ett kognitionsteoretiskt perspektiv på litteratur är att det bottnar i hypoteser om hur litte-

raturen förhåller sig till grundläggande mänskliga villkor. Litteraturens funktion betraktas inte 

enbart utifrån kulturella och samhälleliga faktorer utan även utifrån biologiska aspekter. Litteratu-

ren påverkar vårt sätt att tänka och känna, vilket ytterst innebär att den påverkar den mänskliga 

hjärnans utveckling. Samtidigt är det en kognitionsteoretisk grundhypotes att litterära skapelser 

utgår ifrån vissa fysiska hjärnfunktioner. Det handlar alltså om en ömsesidig påverkan mellan lit-

teratur och hjärna….(sid 170) 

 

Det råder i flera vetenskaper numera en uppfattning om att människans tänkande försiggår i inre 

bilder. Tenngart skriver att kognitionsvetenskapen använder spatiala metaforer för att beskriva 

tänkandet. Omedvetna begreppsdomäner i långtidsminnet bildar tillsammans medvetna inre bil-

der så kallade mentala platser, som skapas oupphörligt medan vi talar och tänker. Ulf Pettersson 

skriver i sin litteraturvetenskapliga avhandling Textmedierade virtuella världar: 

Mentala platser (eller rum) projiceras i våra hjärnor under läsakten. Mentala platser är avgränsade 

spatiotemporala enheter som uppträder i språk och tanke och som kan kopplas till varandra på en 

mängd olika sätt.13  
 

Reuven Tsur, professor i hebreisk litteratur, verksam i Tel Aviv, definierar kognitiv poetik som 

ett interdisciplinärt sätt att studera litteraturen som omfattar alla de metoder som ingår i kogn i-

tiva vetenskaper. 

”Cognitive science” is an umbrella term covering the various disciplines that investigate human 

information processing: cognitive psychology, psycholinguistics, artificial intelligence, and cer-

tain branches of linguistics, and the philosophy of science. These explore the psychological pro-

cesses involved in the acquisition, organization and use of knowledge; in fact, all information 

processing activities of the brain, ranging from the analysis of immediate stimuli to the organiza-

tion of subjective experience. 14 

Den listan önskar jag komplettera med neurovetenskaper för att ytterligare förtydliga ”human 

information processing”. Det är dessa neurologiska vetenskapsgrenar, särskilt anatomin och fy-

siologin, som ursprungligen väckt mitt intresse enligt ovan. Jag uppfattar alltså som ett grund-

drag i den kognitiva poetiken att man arbetar med de mentala bilder i hjärnan som människan 

ständigt bildar som en bas för sitt tänkande enligt dessa tre ovan nämnda litteraturvetare.   

Jag har utgått från att teorin om mentala bilder inte bara gäller läsning, det vill säga den vi-

suella perceptionen, utan också när man lyssnar, alltså den auditiva perceptionen. De verksamma 

områdena i hjärnan som primärt tar emot respektive primärt budskap är däremot helt åtskilda; 

                                                   
12 Line Brandt, Frank Kjörup (2009). Kognitiv poetik. Aarhus universitetsförlag.  
13 Ulf Pettersson  (2013). Textmedierade virtuella världar. Narration, kognition och perception. Doktorsavhand-

ling. Linneus University Press, Växjö. 169, 171. 
14 Reuven Tsur  (2008). Toward a theory of cognitive poetics. Sussex Academic Press. Brighton, Portland. 1. 
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occipitalloberna i nacken för synintryck respektive temporalloberna belägna ovanför örat för 

hörseln. Bägge dessa areor har talrika kopplingar till andra områden som frontalloben där in-

trycket blir medvetet och till minnesfunktioner i hippocampus där intrycken bevaras.  

Tenngart skriver i sin bok Litteraturteori att semiotiken, studiet av tecken, visar att vårt 

språk består dels av bokstavs- eller ljudkombinationer som utgör själva ordet och dels av den så 

kallade föreställning som detta ord relaterar till eller dess funktion (sid 37). Tenngart hänvisar till 

lingvisten Saussures inflytelserika men över hundra år gamla regelsystem, som dels handlar om 

att identifiera språkliga tecken till ett visst ord, men också att läsaren gör sig en föreställning om 

detta ords funktion och betydelse. Jag har uppfattat att den föreställning eller funktion Saussures 

talar om via Tenngart har drag som liknar de mentala bilder den kognitiva poetiken arbetar med. 

Ordet segelbåt kan alltså ge en inre bild av en båt man seglat med och men kanske också känslan 

av hur det kändes. Medvetenhet om inre syner eller mentala bilder är ingeting nytt och har sen 

gammalt uttryckts i litteraturen, till exempel Daniel (7:9-10) eller Uppenbarelseboken (20:11-

21:5) i domsöndagens texter. Dessa inre bilder, upplevelser eller funktioner kan med lätthet be-

skrivas i tal eller text. Den kognitiva poetiken är alltså baserad på tidigare teorier och erfarenhet-

er. Det nya är egentligen att det numera finns neurofysiologisk evidens för dem enligt nedan.  

Reuven Tsur skriver, i min egen andrahandsöversättning, att man med den kognitiva poe-

tiken också kan studera känslor och inte bara bildspråket.  

Den kognitiva poetiken förutsätter att poetiska texter inte bara innehåller meddelanden eller för-

medlar tankar, utan också framkallar emotionella kvaliteter som läsaren upplever.15 

 

I nutida terminologi omfattar begreppet kognition processer och fenomen som perception, minne, 

uppmärksamhet, problemlösning, språk, tänkande och bildspråk. I uttrycket kognitiv poetik an-

vänds begreppet i den sistnämnda betydelsen.16 

 

Jag har antagit att Tsurs första påstående om poetiska texter gäller litteratur i allmänhet och då 

också för Sara Lidmans prosatext men som enligt min uppfattning dessutom har lyriska kvali-

teter. Den kognitiva poetikens arbete med de mentala bilder som läsaren skapar i sitt inre är 

enligt Tsur starkt läsarorienterad. Jag har som sagt utgått från att uppkomsten av de mentala 

bilderna också gäller lyssnande eftersom de inre bilderna är grund för människans tänkande, 

som påverkas av både läsning och lyssnande. Tsur använder också en uppdelning av metaforer 

i dels funktionella, det vill säga i betydelsen av vad bilden menar eller gör, och dels sinnesför-

                                                   
15 Reuven Tsur. Aspekter af kognitiv poetik. I L Brandt, F Kjörup, ed. (2009). Kognitiv poetik. Aarhus universi-

tetsforlag. 114. 
16 Idem.  116 
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medlade det vill säga hur metaforen ser ut, låter, luktar, känns eller smakar.
17 Detta stämmer 

åtminstone delvis med Saussures gamla regelsystem som det refererats av Tenngart ovan.  

 Tsur för därefter på de följande sidorna ett resonemang om att ”värdera betydelsen av en 

stimulering är en djupt rotad biologisk funktion”. När det då finns något som är oförenligt med 

de bilder mottagaren får, något överraskande, osäkert eller motsägelsefullt, ger det upphov till 

en fördröjning av uppfattningsförmågan i millisekunder, som nyligen kunnat mätas med neuro-

fysiologisk metodik. Tsur kallar denna fördröjning ”emotionella kvaliteter” eller estetisk effekt, 

alltså en känsla. Läsaren upplever ett brott mot det vanemässiga sättet att tänka, som ger denna 

estetiska effekt. Jag förutsätter att mentala tidsfördröjningar av överraskande eller motsägelse-

full information gäller också för känsloupplevelsen av en uppläsning. Jämför man med musik 

är tidsförloppet avgörande för hur tonerna uppfattas känslomässigt. Inte bara rytm och tempo 

spelar roll för den auditiva tolkningen. Utövande musiker använder sig av fördröjningar för att 

uppnå en känslomässig effekt. 

Tenngart skriver om Tsur att ”det är effekten på läsarens medvetande han är ute efter att 

undersöka.”18  Tenngart fortsätter med ett kort referat av lingvisten Taylor som menar att våra 

ord och grammatiska strukturer är formade av den neurologiska verksamheten i våra hjärnor.  

Tenngart menar att 

Det kroppsligt förankrade medvetandet skapar betydelser utifrån interaktionen mellan tre instanser: 

den språkliga verkligheten (kulturen), den fysiska omgivningen och det mänskliga kognitiva sy-

stemet. 

Jag uppfattar att den språkliga verkligheten här omfattar både läsning och lyssnande.  

Marie-Laure Ryan har i Style, en publikation på nätet, gjort en starkt kritisk, ibland närmast 

raljerande genomgång av den kognitiva vetenskapens utnyttjande av magnetresonansundersök-

ning (MRI) för att tolka berättelsen.19  MRI av hjärnan har visat att läsaren skapar en mental upp-

levelse av syner, ljud, smaker och rörelser, som finns beskrivna i en berättelse, genom att enga-

gera motsvarande områden i sitt egen hjärna. Läser man alltså ”sparka” aktiveras den del av 

hjärnan som behövs för att utföra en spark även om läsaren inte rör på benet. Läser man att nå-

gon gick från ett rum till ett annat aktiveras de delar av temporalloben som man vet är betydelse-

fulla för att avläsa spatiala förhållanden. Olika områden av hjärnan är med andra ord i högsta 

grad engagerade beroende på vad man läser och jag utgår från att detta också gäller lyssnandet.  

But cognitive science is not limited to experiments with MRI. The term "cognitive science" is an 

umbrella term which covers a variety of approaches coming from various disciplines: neurology, 

                                                   
17 Idem. 134 ff. 
18

 Paul Tenngart (2010). Litteraturteori. Gleerups Utbildning AB. 171,180. 
19 Marie-Laure Ryan (2010). “Narratology and cognitive science: a problematic relation.”  Style Winter: Literature 

Resource Center. Web. 25 Oct. 2016.      



10 

 

artificial intelligence, various kinds of psychology--evolutionary, social and cognitive--linguistics, 

and philosophy of mind. These approaches to cognition differ from each other through the relative 

importance of experimentation and speculation: neurological research represents the experimental 

pole, and philosophy of mind the speculative pole (page 4).  

 

Sammanfattningsvis går min metod ut på att med kognitiv teknik enligt Tsur med flera, och med 

hjälp av SPES, studera både de spatiala bilder och känslomässiga reaktioner jag själv upplever 

vid att dels läsa och dels avlyssna korta textavsnitt ur Lifsens rot. 

 

Läsning, lyssnande och analys 

Exempel 1.  

På bokens andra sida kommer en kort beskrivning av den sisting Love, som morEva fött.  

Love var mjuk och log hela tiden så det gjorde ingenting vad man än gjorde med honom. Och allt 

ont som så lätt vaknar inför det hjälplösa blev otänkbart inför Love. Han var som ett enda knyte 

av salighet och Jesu lilla lamm jag är. Att ta i honom var att få del av den glädje som pulserade i 

honom – allt var stuss och kind och lent och fint – han förljuvligade den som tog i honom. 

Och han blev stugans hopp. Nätterna var som alltid, mörker och kvidan. Men det fanns ett 

hopp: det blir morgon! Själva glädjen finns! Han är för mig! 

Läsning 

Vid en genomläsning stannar jag upp ett ögonblick inför den kloka satsen ”allt ont som så lätt 

vaknar inför det hjälplösa”, och får en association till att den gäller mycket av den ondska vi i 

dag ser omkring oss. Lidman fångar en del av världens elände i en aforism om en av ondskans 

orsaker. Den inleds liksom många satser med ett ”och” som språkligt inte hade behövts. Me-

ningen blir mer traditionellt korrekt utan detta ”och”.20  Ordet ”och” är ett framträdande drag i 

Lidmans stil. Jag uppfattar dem som åtminstone delvis betingade av dialekten men också något 

som utgör den överraskning som ger upphov till den estetiska effekten enligt Tsur ovan. Lid-

man hade tidigt i sitt författarskap en känsla för detta lilla ords betydelse, vilket anekdoten i 

noten visar. 

I den följande meningen i exempel 1 ovan slås jag av formuleringen att saligheten blir ett 

knyte. Det kommer som en överraskning att detta storord kan koncentreras till att gälla ett litet 

utvecklingsstört spädbarn. Den löst tillfogade fortsättningen på meningen tänker jag mig är 

                                                   
20 Jag minns en familjemiddag för 60 år sen, som jag fick delta i eftersom jag var gast på värdens segelbåt. Vär-

dens dotter var framgångsrik skådespelerska i Job klockmakares dotter av Sara Lidman och författaren själv he-

dersgäst i början av sin karriär. Hon berättade om sitt författarskap och sa att det kunde ta henne en hel förmiddag 

att bara fundera över var hon skulle placera ett ”och”. Jag minns det eftersom jag tänkte att det måste vara oerhört 

jobbigt att vara författare. Några år före hennes död mötte jag henne på universitetet på väg in till en disputation. 

Hon tittade på mig som om hon kände igen mig och gjorde en ansats för att hälsa då vi blev avbrutna av att behöva 

ta våra platser.  Jag har sen dess undrat om hon alltid mötte människor med en så intensiv blick eller om hon verk-

ligen hade ett särskilt minne för ansikten, en egenskap som varierar starkt från individ till individ och har sitt spe-

ciella lokus i hjärnan. Hennes skildringar av karaktärerna i romanerna är så tydliga att det är lätt att få en bild av 

dem. Många är dessutom skapade på levande förebilder hon kan ha haft lätt att minnas. 
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taget ur en psalm eller sång. (I själva verket Svensk söndagsskolsångbok från 1908 på melodin Blinka 

lilla stjärna där.) I följande mening står det oväntade verbet ”pulserar” som karakteristik för gläd-

jen. Det ger associationer både till att det finns liv eftersom hjärtat slår, men också att glädjen 

inte är konstant. Den kommer och går eller stiger och faller. Att låta glädjen pulsera skapar 

alltså ytterligare en överraskning. Satsen mellan tankstreck: ”allt var stuss och kind och lent 

och fint” för mig i tanken till när jag bytte på mina egna minsta små och klappade på stussen 

och hur underbart detta kändes. Jag blir för tredje gången överraskad av att författaren kan kon-

centrera den känslan i ett enda nyskapat ord: ”förljuvligade den som tog i honom”. 

Det sista stycket talar om att det är vinter eftersom det är så mörkt och att det nog sällan 

var tyst när man sov många i samma rum. ”kvidan” ger en ångestfylld men undertryckt känsla 

som bryts av hopp om ljuset. Men sen kommer som avslutning en självisk mening, ”Han är för 

mig!” Jag blir osäker på om stycket är en yttre beskrivning av vad Love betydde för familjen 

med sitt hopp eller om avsnittet ska redogöra för storasyster Rönnogs tankar i natten.  

 

När jag läser om barnastussen passar min känsla med att jag själv deltog i att klappa den trots 

att det inte står så (SPES/sl 2), vilket också stämmer med att röra vid stussen (SPES/pa 7). 

”mörker och kvidan” för mig i en hast till en fjällstuga vintertid när det är fullbelagt och jag kan 

känna miljön när alla ska sova och det ändå inte är tyst vilket är motsägelsefullt (SPES/sl 1). 

Det är i den lilla textsnutten alltså tre variabler av SPES- instrumentets totalt 20 som stämmer 

med min rumsliga upplevelse av att vara närvarande eller kunna göra något. Till det kommer 

tre känslor av överraskning, en känsla av osäkerhet och en som är motsägelsefull, sammanlagt 

fem, som fördröjer den omedelbara tolkningsprocessen i hjärnan, och därmed utgör de estetiska 

kvaliteterna enligt Tsur. 

Lyssnande.  

I lyssnandet berörs jag först av rösten. Jag känner igen den efter att ha hört Sara Lidman tala 

många gånger och känslan förmedlar ett allvar och en saklighet. Men hon låter med sin alt 

också som min älskade faster Ruth uppvuxen i det inre av Västerbotten, vilket ger mig en 

känsla av värme och äkthet. Det är lätt att följa Sara Lidmans tydliga diktion och relativt lång-

samma lätt dramatiserade läsning med pauser och varierat tonfall. Aforismen om ondskan går 

mig nästan förbi eftersom namnet Love är det hon betonar i den meningen. ”knyte av salighet”, 

”ta del av den glädje” och ”förljuvligade” är de ord jag noterar, och att hon närmast sjunger 

”Jesu lilla lamm jag är”. Sångstumpen upplever jag som en kort vila efter det starka ordet för-

ljuvligade. Jag uppfattar att Lidman framför allt vill hålla fram ”idioten” Loves betydelse i fa-

miljen. Ordet hopp betonas i det avslutande stycket två gånger, och Lidman nästan glider över 

meningen som börjar ”Nätterna var som alltid…” men håller fram, betonar och förstärker de tre 
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sista satserna som alla är försedda med utropstecken. Det omedelbara intrycket stannar vid be-

haget att lyssna. Detta är något som berättas för mig av upphovskvinnan, och framför allt ordet 

”förljuvligade”. Nyordet ger mig en sammanfattande beskrivning av att barns inneboende 

glädje är smittsam och omedvetet överförs till de vuxna som är mottagliga för den. Sen jag 

första gången hörde henne uttala ordet har jag tänkt att det beskriver den känsla jag själv ofta 

kan få inför framför allt små barn av att bara observera dem under lek, själv delta i den eller 

yrkesmässigt undersöka dem. 

 

I SPES-förteckningen finns ingen variabel som passar in då det instrumentet är ägnat rumslig 

upplevelse och jag inte får någon tydlig inre bild. Texten är dock rik på känslouttryck som 

dessutom kopplas till de fyra orden i avsnittets sista mening. Sammanlagt kan jag registrera åtta 

känslouttryck 

Analys 

Min övergripande uppfattning är att innehållet på något sätt kommer mycket närmare mig när 

jag lyssnar än när jag läser själv. Mitt sätt att ta till mig texten sker långsammare och med Lid-

mans eftertryck, när jag hör den läsas. De tre sista meningarna är ett exempel där jag vid läs-

ningen glider över utropstecknen och fastnar i sista meningens betydelse. Uppläsaren däremot 

betonar känslan, hoppet och orden före varje utropstecken!  Kanske upplevelsen av rösten 

stämmer med att Mikhael Gronas betonar att människan fortfarande är framför allt oral. Den tid 

hon ägnar lyssnande och tal är långt större än tiden för läsning och skrivande.21  Vad beträffar 

osäkerheten om betydelsen i sista meningen i exempel 1 är troligen de bägge tolkningarna 

(yttre beskrivning eller inre röst) sammanblandade genom det typiska flytande subjekt som 

Birgitta Holm anser vara karakteristiskt för Sara Lidmans stil.22 Gränsen mellan karaktärernas 

och författarens språk är genombruten. 

Litteraturvetaren Anezka Kuzmikova, Stockholms universitet, har i Style diskuterat den 

överbetoning hon tycker sig ha sett på att studera visuellt utlösta interna bilder uppkomna efter 

läsning. Hon anser att de interna bilder som är verbalt initierade (avlyssnade) har en något an-

nan karaktär.23 Det kan stämma med att jag inte får en tydlig mental bild vid avlyssnandet men 

att känslointrycket ändå blir starkare än vid den egna läsningen. Kuzmikova betraktar referenti-

ellt (läst) och verbalt (avlyssnat) upphov till inre bilder som de två huvudtyperna. Bägge kan 

                                                   
21 Mikhael Gronas (2011). Cognitive poetics and cultural memory. Routledge New York.3. 
22 Birgitta Holm (1998). Sara – i liv och text. Albert Bonniers förlag. 93. 
23 Anezka Kuzmikova (2014). “Literary Narrative and Mental Imagery: A View from Embodied Cognition.”  

Style Volume 48, No. 3, Fall. 
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processas i medvetandet på två sätt, både inifrån och utifrån, vilket gör att hon rör sig med fyra 

variabler. Hon sammanfattar sin teori i en stor tabell som jag ska förklara nedan. 

My descriptions of the four imagery varieties are summarized in Figure 2…..Figure 2 puts addi-

tional emphasis on an aspect hitherto undeveloped: the four imagery prototypes form a single ex-

periential continuum. ….the discrete varieties may sometimes be experienced to shade off into 

each other. At least within the two basic domains of imagery, the referential (visual) and the ver-

bal, such transitions may be experienced as relatively smooth. Between domains, they may be 

more readily perceptible, requiring time for a figure/ground reversal from the referential to the 

verbal or vice versa. 

 

 Den inre visuellt genererade bilden kan alltså enligt Kuzmikova upplevas på två sätt, dels ini-

från närmast som att läsaren själv deltar i scenen, som när jag klappar stussen, och dels utifrån 

som sedd av en betraktare.  Den auditivt uppkomna bilden kan också erfaras inifrån men då 

som att lyssnaren själv talar eller utifrån som bara ett lyssnande. Jag upplevde ett koncentrerat 

lyssnande även om jag inte fick tydliga mentala bilder för mitt inre; snarare att det är Sara Lid-

man själv jag lyssnar till och upplever att hon läser för mig.  

Kuzmikova är noga med att betona att det finns flytande övergångar mellan de fyra vari-

abler som citatet ovan pekar på. Hon går ett steg längre och skriver att det verbala kräver större 

medvetenhet vilket också stämmer med min upplevelse av exempel 1. Hon säger vidare i tabell 

2 att den inre visuella upplevelsen är kopplad till läsarens tidigare lagrade erfarenhet, alltså min 

känsla av att klappa stussen på egna barn och fjällstugan, men det gäller inte för det yttre be-

traktandet. Kuzmikova menar också att det typiska upphovet till den visuella inre upplevelsen 

är en karaktär, en händelse eller berättelse, alltså som i det här avsnittet, medan det är en statisk 

objektbeskrivning som ger upphov till den mentalt noterade yttre upplevelsen. 

För det auditiva intrycket menar Kuzmikova att det är tvärtom, det vill säga att det utifrån 

upplevda budskapet, lyssnandet, är kopplat till vad lyssnaren tidigare har hört eller lyssnat till. 

För mig innebär det alltså att jag lyssnat många gånger till Sara Lidman och min faster Ruths 

stämma. Det är uttolkarens stil, det vill säga röst och tolkning i form av dramatisk läsning, som 

är nyckeln till den yttre upplevelsen, vilket också stämmer med min beskrivning ovan av hur 

jag uppfattade uppläsningen.  

Filmvetaren och lektorn i kulturvetenskap Jan Holmberg citerar Aristoteles ”Rösten är ett 

ljud som kännetecknas av att där finns en själ; ingenting som saknar själ har en röst”.24 Han 

påpekar också att uppläsarens tolkning har stor betydelse24b, och Holmberg för ett resonemang 

                                                   
24 Jan Holmberg. “Med slutna ögon. Anteckningar om ljudboken.” I Forslid T, Ohlsson A, ed. (2009).  Littera-

turens offentligheter. Studentlitteratur. 90a, 93b, 97c. 
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om att en bok har en särskild egen röst eller ton som uppläsaren måste hitta24c. Detta stämmer 

med Horace Engdahls resonemang i en essä om rösten.25 

”Rösten i texten för mig över en tröskel. Jag kan egentligen aldrig förklara vad som händer i 

läsandets rum med hjälp av termer som förutsätter att texten är något slags föremål, underkastat 

mitt betraktande. Det är först i analysens och uttolkandets klarvakenhet som rösten och lyssnaren 

blir skilda världar. Då uppstår en rad metodologiska problem, som är fullkomligt främmande för 

läsandet.”  

Här uppfattar jag att Engdahl talar om tonen, eller kanske stilen i en bok, att han som läsare 

upplever ett direkt tilltal från författaren vilket berör honom nästan mer än själva läsandet. Med 

Aristoteles citat ovan om den besjälade rösten, kan det kanske tolkas som att läsaren Engdahl 

når fram till författarens själ via dennes tilltal i texten. När en uppläsare lyckas hitta textens 

”röst” tillför ljudboken en ny kvalitet till verket med prosodi, rytm och frasering. Jag tror att det 

är just den extra kvaliteten jag uppfattat när jag blivit mer berörd av att lyssna till romanen 

Lifsens rot än att läsa den. En författarläsning vill jag se som en garant för korrekt tolkning, och 

är därför att föredra om hen är en god uppläsare. Men långt ifrån alla författare duger till att 

läsa sitt verk högt och sållas bort av förlaget om de har sådana ambitioner.  

Forskaren och musikern Rasmus Fleischer skriver att det finns många ännu outnyttjade 

möjligheter i den ljudande litteraturen.26 Jag drar mig också till minnes att flertalet gånger när 

jag kroppsligen reagerat på musik med rysningar har det varit sångare i operor eller religiös 

musik som berört, alltså en röst med en själ enligt Aristoteles. 

Exempel 2.  

Jag lyssnar på de två första sidorna i kapitlet Vännen och Fienden sidan 18-20. Texten ligger 

som Bilaga 2.  

Lyssnande 

 Jag upplever tydliga inre bilder vid beskrivningen av Rönnogs nya hem, och ser mejerskan 

framför mig som en strålande lång flicka, vitklädd med uppsatt hår och en mössa som en skö-

terska. Snöskottaren kan jag se skyffla upp en vall med samma breda skovel jag använde som 

pojke i mitt barndomshem. Meningen ”om man bara glömmer så har det inte funnits” betonas 

starkt, men ger mig ingen inre bild. Basen Råbertus kan jag se framför mig nästan som en 

gnom. Hela hans beskrivning läser Lidman med grövre stämma. Jag noterar motsatsen i att 

märkas genom sin frånvaro som en sammanfattande beskrivning av att Råbertus dominerade 

                                                   
25 Horace Engdahl (1994). Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen. Bonniers, Stockholm. 210. 
26 Rasmus Fleischer. 2011. Boken. Ink bokförlag. 42. 
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kören. Lidman dramatiserar vid uppläsningen Råbertus tal som grovt men körledarens kom-

mentar om de båda nyanlända körmedlemmarna tolkar hon med lågmäld och mild röst. 

 

Jag kände mig förflyttad till Rönnogs kammare där jag ser henne framför spegeln, (SPES/sl 

1,3,4,) och ut på gården vid snöskottningen som jag nästan skulle kunna hjälpa till med 

(SPES/sl 2, SPES/pa 1,2,3). Även Råbertus står tydligt framför mig (SPES/sl 1). Detta korta 

stycke ger mig scener som jag vid lyssnandet kan hänföra till åtta variabler i SPES-

förteckningen. En överraskning ligger i att märkas genom frånvaro vilket kan tas som ett käns-

louttryck utöver de känslor uppläsaren framkallar med sin röst. 

Efter ungefär 14 dagar lyssnade jag igen på samma avsnitt. Jag fick inte samma bilder 

och inte lika många och tydliga och håller fast vid de ursprungliga. Det var mer Lidmans dra-

matiserade läsning som fängslade vid den andra avlyssningen. 

Läsning 

Några dagar efter den första avlyssningen läser jag långsamt samma text som jag lyssnat till i 

exempel två. Det är bara någon enstaka bild som dyker upp. Jag ser fröken Märta Pettersson 

som en lång mycket mager och lite mörk kvinna som ser sträng ut. För mitt inre ser jag också 

kon som rusar bölande med svansen i vädret.  En tredje bilden jag får är Rönnog som i sin vita 

dräkt vrider på huvudet och böjer sig lite ner när hon talar till den kortare Agda som inte blir 

någon tydlig person. Jag får också en snabb association till så kallade spadhänder som barn 

med Downs syndrom har, när Lidman beskriver Råbertus korta fingrar.  

Vid noggrann långsam läsning blir jag imponerad av textens komplexitet men avstår från att 

gå in i den. Jag minns min bild av snöskottningen som jag fick när jag lyssnade och noterar att 

jag sett snöskottaren jobba utan att han är omnämnd i texten.  

 

I SPES-förteckningen kan mina tre svaga bilder och en association med tvekan hänföras till 

SPES/sl 1 fyra gånger. Jag noterar däremot ett dussintal känslouttryck, motsatser eller över-

raskningar, eller osäkerheter som uttryck för textens estetiska kvalitet. Jag förvånas över att få 

ut så många betydelser i texten vid en noggrann läsning som i stort sett gått mig förbi när jag 

lyssnade på samma avsnitt. Jag upplevde däremot att lyssnandet var mer nöjsamt, att jag befann 

mig på något sätt närmre vad som hände, jämfört med att läsa texten. Läsandet ger mer möjlig-

het till analys, att stanna upp och tänka till, vara aktivt delaktig, medan lyssnandet är mer en 

njutningsfull upplevelse av att bara följa med och ta emot det som serveras. 
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Analys 

Määttä skriver i Ord och Bild om ljudboken, och skiljer den från talboken som produceras för 

synskadade.27 Han minns vissa scener bättre när han lyssnat än när han läst, och tror att de au-

diella intrycken fastnat i en annan del av minnet jämfört med vad som sker vid läsning. Jag har 

inte funnit neurofysiologiska belägg för det, utan uppfattar att läsning liksom lyssnande och 

musik lagras i det så kallade perceptuella långtidsminnet. Määttä tycker att vissa bilder blir 

klarare när han lyssnar och tror det kan ha att göra med långsamheten i lyssnandet jämfört läs-

ningen. I ovanstående avsnitt fick jag många fler bilder vid lyssnandet än vid läsningen. I ex-

empel ett var det tvärtom läsningen som gav fler mentala bilder, och lyssnandet blev mer domi-

nerat av känslor.  

Kuzmikova hävdar tre likheter mellan ljudbok och skriven text. Dels den inre bilden som 

mottagaren upplever, dels den bristande uppmärksamheten på vad man hör eller läser och för 

det tredje den rikedom av olika intryck som båda medierna kan ge upphov till.28 Hennes slut-

sats är däremot att dessa två medier inte är jämförbara storheter därför att de har så olika an-

vändningsområden, men hon anser också att de borde ha samma värde i den litterära debatten. 

Mitt syfte att försöka förstå skillnader i två medialt olika versioner av samma verk kan alltså 

enligt Kucmikova inte grundas på en jämförelse. Jag tror inte heller det är jämförbart att be-

döma samma grundmaterial via två olika medier med så korta tidsintervall som jag utnyttjat. 

Minnesbilden av den lästa versionen stör intrycket av den avlyssnade och vice versa.  

Walter Ong säger om övergången till skriftspråk att det i hög grad påverkade människans 

tänkande. ”…skriftsystem gynnar den vänstra hjärnhalvans aktivitet, och sålunda på neurofysi-

ologiska grunder befordrar ett abstrakt, analytiskt tänkande.”29 Han menar att i och med skrif-

ten blev analyser av en berättelse möjliga på ett helt annat sätt än i en muntlig tradition. Det blir 

också framför allt den text jag läser själv, det nedskrivna som jag kan analysera. 

Määttä upplever, när han använder en ljudbok, ett motstånd mot att stanna bandet och ge 

utrymme för egna funderingar över den text han lyssnar till, ”egna associationer får ett strypt 

spelrum”. Delar av ljudboken går inte heller att ta till sig översiktligt, som man kan göra med 

en text. Andra mer självklara karakteristika för ljudboken som Määttä påpekar är att lästakten 

är fast och inte kan påverkas, att man kan inte bläddra fram och tillbaka men göra annat samti-

digt som man lyssnar. Määttä skriver också att  

Med ljudboken förstärks läckaget mellan fiktion och verklighet….Platser och situationer (som 

lyssnaren befinner sig i) blir − mycket mer påtagligt än när man läser en tryckt bok – intimt sam-

                                                   
27 Jerry Määttä (2009). ”Med boken i örat.” Ord o Bild, (1-2). 6-23. 

28 Anežka Kuzmičová.  ”Audiobooks and print narrative: similarities in text experience.” In J. Mildorf, T. Kinzel, 

ed (2016). Audionarratology: Interfaces of Sound and Narrative. Berlin: De Gruyter. 217-37. 
29 Walter Ong (2015). Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen v ordet. Bokförlaget Anthropos AB, 

Gråbo. 120. 
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manflätade med enskilda passager i den litterära texten. Vid mina promenader … förknippar jag 

ofrånkomligen särskilt dramatiska scener med vissa sträckor, så att jag när jag veckor senare pas-

serar samma ställe, tycker mig återuppleva ett eko av dessa… 

På något sätt kan synintryck enligt Määttä kopplas ihop med vissa bitar av den text man lyssnar 

till. Jag delar hans uppfattning och minns fortfarande var jag befann mig när jag första gången 

hörde ordet ”förljuvligade” läsas trots att det var flera år sen. Det är som om en stark audiellt 

förmedlad påverkan öppnar långtidsminnet för alla andra samtidiga eller parallella sinnesintryck 

och ger även dem lagringsutrymme på samma plats utan att man är medveten om det. Sannolikt 

är det den del av långtidsminnet som kallas episodminnet som engageras och lagrar bilder av 

hela händelseförlopp.  

 En följd av detta resonemang stämmer med vad Määttä också säger att intrycket blir 

starkare om man blundar när man lyssnar, vilket åtminstone hindrar störande synintryck. Andra 

störande moment som att inte vara i form, stressig miljö, eller andra sinnesintryck som doften 

av en viss kaka, eller en cigarett antar jag vara ungefär desamma för både läsning och lyss-

nande. 

 Ljudboken kan vara svår att följa vid långa replikskiften, stort persongalleri, förmedling 

av mycket fakta eller komplicerade metaforer, långa meningar med många bisatser och när citat 

påbörjas och avslutas, allt enligt Määttä i Ord och Bild. Dessa faktorer beror till stor del på 

uppläsningens kvalitet. Vid Lidmans uppläsning är det, på andra ställen i romanen, ingen svå-

righet att förstå vilken person som talar där många individer är samtidigt närvarande. Hon an-

vänder också mestadels mycket korta meningar, som jag tror passar särskilt väl för ljudboken.30   

 Määttä konkluderar att många av våra moderna romaner inte är skrivna för att läsas upp. 

Skildringar av sex och våld blir lätt pinsamma i ljudboken påstår han, eller påfrestande att 

lyssna till därför att lyssnaren rycks ur fiktionen. Min egen uppfattning är snarast den motsatta 

när jag hör Lidman läsa om hur Rönnog på avstånd bevittnar en gruppvåldtäkt och hur det på-

verkar hennes egen kropp. Määttäs reflexion ovan om att lyssnandet är mer kopplat till miljöer 

beror ju på att han förflyttar sig under lyssnandet vilket man sällan gör under läsning som sker 

på en och samma plats. Hade han läst en text under sin promenad skulle han kanske ha upplevt 

även den kopplades till omgivande miljö. 

Uppläsningen utgör en tolkning av verket och är avgörande för intrycket, men den är 

samtidigt en läsning av texten. Määttä anser att felaktigt uttalade ord kraftigt stör intrycket me-

                                                   
30 I exempel ett 8-9 ord per mening och i första delen av exempel två 13-14 ord i genomsnitt mellan skiljetecknen. 

I de längre meningarna har hon ofta ett annat skiljetecken än punkt; semikolon eller tankstreck eller helt enkelt 

nytt stycke ibland utan punkt. De knappa två sidorna i exempel 2 innehåller fyra semikolon, fem tankstreck, två 

utropstecken och tre frågetecken. Till det kommer tre stycken som avslutas utan punkt. En sådan text måste utgöra 

en svår utmaning för en uppläsare, som inte själv skrivit den. En test med pedagogen Björnsons läsindex på exem-

pel 1 ger resultat 19 motsvarande mycket enkel text, typ barnbok. 
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dan dialekter inte spelar så stor roll. För min del bidrog dialekten till upplevelsen av äkthet och 

allvar. Määttä avrundar sin essä med att skönlitteraturen med ljudboken hittar tillbaka till sitt 

ursprung, den talade berättelsen. Jag håller inte riktigt med eftersom det man lyssnar till i ljud-

boken i samtliga fall är en tolkning av en skriven text. 

 

Exempel 3 
Jag har valt ett stycke som handlar om Isaks första besök på Rönnogs kammare sidan 44-45. 

Stycket ligger som Bilaga 3.  

Lyssnande 

Jag kan identifiera mig med Isak i en rad scener och känslor. Först när han tittar in i Rönnogs 

kammare, får se karmstolen och sen noterar att doften är annorlunda. Jag föreställer mig att han 

är blyg, inte vill ställa till besvär och är rädd att smutsa ner golvet. Blygheten förstärks när han 

ser sina nakna och smutsiga fötter. Han är omtumlad av att få äta kvällsvard med henne och blir 

överraskad av hur snabb hon är med att få fram ett fotbad som nog gör honom generad. Hon tar 

av sig galoscher och slejfskor som jag i en bild ser framför mig som tunna och bruna, och han 

får se hennes nakna fötter. Han blir osäker och tittar henne rakt in i ögonen och båda får en 

drömbild av en närmare förening. Han rycks ur den när hon nynnar melodin de sjungit i kören 

medan han stod och lyssnade. Plötsligt bara kommer en kärleksförklaring ur honom utan att 

han styr den medvetet. Han vill bara stanna där han är just nu och höra henne sjunga. I en blink 

tänker han en framtid för dem och frågar om hennes efternamn och berättar om sitt eget. Han är 

rädd att ha gått för långt och drar sig tillbaka i en berättelse om fötter och skor som handlar om 

den enda kvinna han riktigt har älskat, hans döda syster.   

Min starka identifiering med Isak, är en känsla av glädje, och jag upplever mig som när-

varande, nästan delaktig i spelet mellan dem. Jag upplever spänningen i vad man vågar säga till 

den man åtrår, både för att visa åtminstone något av sin känsla men absolut inte skrämma bort.  

 

I SPES-förteckningen är det många variabler som passar in på att jag närmast upplevde mig 

vara nära skeendet i en film (SPES/sl 1,3,4,5,7,9) som jag relaterat ovan. Vad gäller SPES/pa, 

det vill säga möjliga handlingar, upplevde jag bara att jag var där, observerade och levde med 

utan att ha möjlighet att agera. Det skulle störa den sköra kontakten mellan de två. Sammanlagt 

blir det sex variabler enligt SPES. Känslorna är många: att jag identifierar mig med Isak, blyg-

heten, generad över servicen, doften, sången och rädslan att ha gått för långt. 



19 

 

Läsning 

De följande styckena kan uppfattas bara som ett referat av texten, men är samtidigt min egen 

inre upplevelse av läsningen i talrika bilder och känslor. Den öppna dörren tolkar jag som ett 

välkomnande och att den vita karmstolen pekar på en annan klass, skillnaden mellan dem. Det 

gör också doften som är oroande därför att den inte är välbekant för honom. Han tittar ner, 

kanske av blyghet, och finner det genast nödvändigt att förklara varför hans skor ser ut som de 

gör, så att ett konkret konstaterande bryter den överväldigande känsla som han får av att träda 

in tillsammans med henne i en helt ny miljö. Hon är rask med att göra upp eld, och behöver 

själv en välkänd konkret åtgärd för att hantera sin känsla av att ta emot en man i sin kammare 

för första gången. Hon besvarar hans tal med en passivform och undviker därmed att använda 

du som skulle kännas alltför intimt, och fortsätter också, konkret men omsorgsfullt, med att 

strumporna behöver torka och att det snart blir varmt. Hon säger åt honom att hänga strum-

porna på spisstången men vill hålla ett visst avstånd och tar inte i dem. Men hon vill förlänga 

mötet och bjuder in till samvaro över en kvällsvard som en motsats till de konkreta handlingar-

na, som bara kunde uppfattas som rent praktiska utan känslomässig innebörd. 

Hans nakna fötter innebär en intimitet som gör dem blyga, men hon närmar sig honom ge-

nom att själv ta av sig barfota för att de ska kunna umgås som jämställda. De nakna fötterna för 

henne in i en berättelse om barndomens härdade fotsulor. Han anknyter till hennes berättelse i 

sitt svar men är rädd att smutsa ner hennes golv om han går barfota, och säger därmed under-

förstått att de inte passar ihop. Hon skyler över skillnaden genom att snabbt gå honom till mö-

tes med ett fat ljummet vatten framför vedkistan och anvisar därmed var han ska sitta och alltså 

inte i karmstolen. Deras oförlösta känslor bryter ut i ett gemensamt skratt och de förlorar sig 

båda i en intim drömbild där hon blir Maria Magdalena som tvättar Jesu fötter och torkar dem 

med sitt hår (Luk 7:38) och alltså tjänar sin herre med kärlek. De ser varandra i ögonen i en 

djup gemensam känsla men hon ger honom en styv linnehandduk, inte något mjukt, som han 

får hantera själv. 

Rönnog nynnar om Österland som de ljust sjungit i kören, om att fara bort, uppleva något 

annat och nytt som nu upptar hennes tankar. Omedvetet förförisk närmar hon sig honom igen 

med musik, där hon är trygg. Han tar fasta på texten i sitt svar, vill bara vara kvar just där han 

är just nu och höra henne sjunga, det vill säga att hon ska fortsätta att förföra honom. Han tyck-

er inte vad han sagt är tillräckligt för den känsla han rymmer, utan lägger till att han vill se på 

henne, men viskande som nästan för sig själv, och har nog en dröm om att se mer än nakna 

fötter. Den drömmen går över i ett frieri genom att tala om att byta efternamn, men efter en 

liten paus blir han rädd att ha sagt för mycket, och drar sig tillbaka i en ny berättelse om fötter 

och skor. 
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I den detaljerade serien av bilder blir jag på nytt gripen av deras förälskelse med alla sinnen 

engagerade: syn, hörsel, doft, känsel och smak. Jag känner igen mig i att våga närma sig, backa 

och rycka fram igen i förälskelsens första fas, beroende på vilket gensvar varje litet ord och 

varje liten åtbörd ger. Jag får känslor av glädje och nyfikenhet av att studera texten och upple-

ver talrika bilder för mitt inre. Jag ser hela kammaren, vedkistan, som jag inte la märke till när 

jag lyssnade, strumporna, det vita emaljerade fatet med blå kant (inte nämnd) som jag själv har 

i min stuga, Rönnogs raska rörelser, hör hennes gnolande på melodin. Berättelsen om de här-

dade fotsulorna för mig i minnet till hur jag under pojkårens barfotasomrar med en glidande 

rörelse satte ner fötterna på åkerstubben för att få det styva att lägga sig och hur det kändes. Jag 

ser dem hela tiden framför mig, när de blir stilla i sina rörelser och ser varandra ordlöst i ögo-

nen under drömbilden. Jag blir gripen av textens djupa kvalitet och upptäcker först vid denna 

läsning den bibliska referensen trots att jag både läst och lyssnat till detta avsnitt flera gånger. 

 

Enligt SPES är det samma variabler som vid lyssnandet som passar in på läsningen: (SPES/sl 

1,3,4,5,7,9). Min identifiering med dem bägge är så stark att jag kan känna att jag gjorde upp 

eld och satte fram tvättfatet (trots att det var Rönnog), tog av mig strumporna, hängde dem på 

spisstången och såg henne i ögonen. Därför blir också (SPES/pa 1,2,3,10) giltiga, totalt tio 

SPES-påståenden. Texten är fylld med känslouttryck i spelet mellan dem som hela tiden böljar 

fram och tillbaka som om de ständigt skickade testballonger till varandra.  

Analys  

Ulf Petterson säger i sin avhandling, som jag citerat i inledningen, att man vid läsningen skapar 

”mentala platser” i hjärnan, alltså en rumslig eller spatial funktion. Han fortsätter att man i kog-

nitionsforskningens så kallade ytstruktur har en mental representation av orden som finns lagrade 

i speciella områden av hjärnan, det så kallade semantiska minnet, och där avkodas betydelsen. 

Det som stannar längst i minnet är vad som kallas situationsmodeller. Pettersson skriver 

…för att skapa sig en levande modell av skeendet använder sig läsaren av sina egna erfarenheter 

och minnen och sin allmänna omvärldskunskap.  

 

Läsaren ska också kunna urskilja ett kausalt samband i det som sker och att det som händer på nå-

got sätt kan kopplas till det som upplevs vara de planer eller målsättningar som styr karaktären
31

…. 
 

Jag tycker detta stämmer med min upplevelse av en serie bilder där jag också fogat in föremål 

som jag har i min egen gammaldags stuga, karmstol, vedspis och emaljfat. Ibland har jag till och 

med gett dem ett utseende som inte finns beskrivet i texten, som färgen på tvättfatets kant, och 

texturen på slejfskorna och i exempel 2 en snöskottare. Jag tänker mig att texten eller orden 

                                                   
31 Ulf Pettersson (2013). Textmedierade virtuella världar. Narration, kognition och perception. Doktorsav-

handling. Linneus University Press, Växjö. 169. 
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kopplar till att jag i långtidsminnet lagrat utseendet på mitt tvättfat och min vedspis och säkert 

har någon av mina systrar haft tunna bruna slejfskor.   

Ju större erfarenhet man har desto lättare blir det naturligtvis att bygga mentala bilder och 

därmed vidga sitt tänkande som Christina Olin-Scheller påpekar.32 Sara Lidman läses i liten ut-

sträckning av ungdomar i dag. De läser science fiction men har kanske också för få referenser till 

ett liv i fattigdom och obygd för att skapa fullödiga inre bilder av Lidmans texter. Det är nog få 

som gör upp eld i vedspisen och torkar strumporna på spisstången för att sen tvätta sig i ett emal-

jerat fat?. Och inte går de heller barfota på åkerstubben. Hela scenen i exempel 3 är en så kallad 

situationsmodell och det är lätt att se det kausala sambandet enligt citatet ovan som leder fram 

till ett förställt frieri. 

Pettersson betonar att enligt psykologen Rolf Zwaan omfattar situationsmodellen inte bara 

det visuella utan även ljud, lukt och känsel, det vill säga har en tvärmodal karaktär som gäller 

även för avlyssning. I exemplet ovan ingår tydligt både lukt och känsel och smaken antyds med 

kvällsvarden. Pettersson berör bara flyktigt kognitiv poetik och avslutar med en kommentar om 

att ” den kognitionsvetenskapliga litteraturvetenskapen är ännu en mycket mångfasetterad storhet 

utan gemensamma teoretiska o metodologiska principer”. 

Ryan försöker i Style-artikeln, se not 19, finna vad den kognitiva poetiken kan bidra med 

till narratologin. Hon skriver att förstå en berättelse kan omfatta tre moment.  

To formulate more precisely the question of the cognitive status of the notion of narrative, let's call 

the abilities necessary to construct or understand a story A, B and C. Examples of the types of op-

erations that may fill up these variables are: experiencing emotions, having a sense of chronologi-

cal ordering, being able to infer causal relations between events, and explaining actions by relating 

actions to goals and plans, this is to say through mind-reading (page 10). 

 

Jag tycker det är en beskrivning som passar med min upplevelse av exempel 3 med både lyss-

nande och läsning. Ryan har före magnetkamerans användning, formulerat sig om att sjunka in i 

en berättelse. Hon har sagt att läsaren skapar en mental bild i sitt inre av vad som händer i berät-

telse, både rumsligt, i tid och känslomässigt. Läsaren förlorar inte heller den ursprungliga bilden 

när nya händelser tillfogas utan kan hålla isär tidsförloppet. Kanske detta kan liknas vid att läsa-

ren mentalt upplever en serie bilder i sitt inre, som jag beskrev ovan, allt eftersom berättelsen 

utvecklas. Lyssnaren eller läsaren behåller i arbetsminnet en kort tid vad som redan inträffat in-

nan det lagras i långtidsminnet.  Ryan menar också att den kognitiva kartläggningen inte tillför 

något nytt men ger välkommen evidens för tidigare teorier.  

But current techniques of brain imaging have not yet reached the necessary precision to tell narra-

tologists something truly new and interesting concerning the cognitive foundations of narrative. In 

                                                   
32 Christina Olin-Scheller, Michael Tengberg, Anna Lindholm. ”Lässtrategier i rörelse.” I Maria Jönsson, An-

ders Öhman, ed (2015).  Litteratur och läsning. Studentlitteratur. 135. 
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fact, it would have been more interesting if the MRI had denied any relations between reading 

about a situation and experiencing it directly (page 3). 
 

Ryan för i sin kritik också ett resonemang om att en text består av symboler, men hur dessa via 

det visuella systemet påverkar hjärnans neuron är helt okänt trots alla magnetundersökningar. 

…” there is still an unbridged gap between the level of neurons and the level of symbols.” 

Ryan erkänner däremot betydelsen av funktionella MRI-studier som visar att en person 

som läser om och för sitt inre ser bilden av Askungen aktiverar ett område i hjärnan känt för att 

representera fakta. Ser samma läsare bilden av USA:s president hamnar den i ett område av hjär-

nan där revision eller tillägg är möjliga. Betraktarens hjärna gör sannolikt sin uppdelning på ba-

sen av att Askungen aldrig förändras, hon är statisk, men ingalunda presidenten. Ryans slutsats 

är att läsaren bör ha större benägenhet att lita på sagor eller science fiction än berättelser från 

verkliga livet där en viss osäkerhet alltid står kvar. Den osäkerheten måste också gälla för det 

drama jag arbetat med i exempel 3. Rent spekulativt kanske just denna osäkerhet, enligt Tsur, 

bidrar till den estetiska upplevelsen?  

Ryan refererar också litteraturvetaren David Herman som säger att sambandet mellan en 

berättelse och läsarens inre uppfattning måste studeras från hur karaktärerna skildras i kombinat-

ion med läsarens mentala aktivitet. Ryan skriver att för att förstå mänskligt beteende och därmed 

ett händelseförlopp, måste man kunna föreställa sig en människas önskningar, mål, uppfattningar 

och planer. Jag anser att min analys, särskilt av exempel 3, pekar på den sortens empati. Dessa 

begrepp ligger nära det av psykologen Uta Frith använda uttrycket ”theory of mind” som Frith 

anser saknas hos den autistiska människan.33 Hen kan inte föreställa sig hur en annan människa 

tänker eller känner varför all meningsfull kontakt uteblir. Utan en fungerande ”theory of mind” 

kan vi varken tillgodogöra oss en berättelse eller kommunicera med andra människor. Ryan talar 

om tre nivåer som det mänskliga sinnet kan hantera, som blir tydliga i exemplet: (1)hon vet att 

(2)han vet att (3)hon vet. Fler nivåer än dessa behövs inte för att skriva eller ta till sig en berät-

telse, men möjligen finns en fjärde nivå. Detta stämmer med Klingbergs påstående att arbets-

minnet normalt har en kapacitet för högst fyra kanske fem objekt. Det är till exempel svårt att 

upprepa åtta enheter i serien 14065463, men betydligt lättare med de fyra 14,06,54,63. 

 

Diskussion 
 

I detta avsnitt vill jag först summera användningen av SPES-formuläret och sen ge en del kom-

mentarer till metoden och frågeställningarna. 

                                                   
33 Uta Frith. (2005). “Theory of mind.” Current Biology. Vol 15 No 17.  644f. 
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Med SPES som hjälp för strukturen får jag tre observerbara inre bilder vid läsning av ex-

empel 1, men ingen vid lyssnandet. I exempel 2 noterar jag fyra svaga bilder vid läsning men 

åtta vid lyssnandet. I exempel 3 får jag 10 inre bilder vid läsningen och 6 vid lyssnandet.  

Att använda SPES som ett analysinstrument gav som sagt struktur till undersökningen. 

Fynden är motsägelsefulla eftersom spatiala upplevelser vid läsning dominerar över lyssnandet 

i exempel 1 och 3 men tvärtom i exempel 2. Det är också klart att yttre faktorer spelar in som 

den stora skillnad i tid jag ägnat varje avsnitt och betydelsen av Sara Lidmans röst. Jag upple-

ver vid lyssnandet att uppläsarens röst och teknik spelar roll som en utanför nervsystemet belä-

gen orsak till skillnader i min upplevelse av läst respektive avlyssnad text.  

Även de känslomässiga reaktionerna varierar kraftigt i de olika exemplen men med en 

tendens till att vara mer framträdande vid en analyserande långsam läsning. Men den tid jag 

lagt ner på analysen av läsningen är betydligt längre än den tid jag av tekniska skäl använt för 

att analysera lyssnandet. Mina reaktioner är naturligtvis också beroende av vilka textavsnitt jag 

valt. Det första är dessutom ganska kort jämfört med de två övriga vilket också påverkar ana-

lysen. Däremot har jag kunnat hålla yttre stimuli under kontroll, med undantag av uppläsarens 

röst, genom att jag har läst i en tyst ostörd miljö och lyssnat i samma miljö men med slutna 

ögon. Jag tror att ett instrument som SPES kan underlätta en mer objektiv analys och tycker att 

det borde prövas i en studie. 

SPES-listan bygger på upplevelsen av spatiala metaforer och kan vara en hjälp vid ana-

lysen. Tekniken är i första hand utvecklad för analys av videomaterial. Författarna anser att den 

är användbar även för tryckt material men detta är inte lika omsorgsfullt undersökt. Jag anser 

att instrumentets olika items inte är klart diskriminerade från varandra. Av bilagan framgår 

också att item 1-4 är mest utnyttjade vid reliabilitets- och validitetsstudierna. Detsamma gäller 

för mitt eget resultat. Jag uppfattade övriga items mer som varianter på de fyra första. SPES/pa 

förefaller mer lämpad för till exempel videospel där item 7 blev mest använd. Det är också näs-

tan den enda SPES/pa som jag använde i min studie.  

Nervsystemets förmåga att ta in material visuellt respektive auditivt varierar med person 

enligt klinisk och pedagogisk erfarenhet, bortsett från eventuella funktionsnedsättningar. När 

sådana förekommer i sinnesorganen, till exempel på grund av ålder, eller som följd av en ut-

vecklingsneurologisk störning, blir skillnaden mycket tydlig. Jag har inga belägg för att en bio-

logiskt nedärvd skillnad i auditiv eller visuell förmåga spelar någon roll för min egen del. Vid 

min andra avlyssning av hela verket tog jag till mig berättelsen i småbitar vilket gjorde att jag 

hade tid att smälta och fundera över varje liten del. Detta kan ha haft betydelse för ett starkare 

engagemang i dramat. 
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 Den långvariga detaljerade granskning som jag ägnade texten efter mina genomläsningar 

av de olika styckena gjorde att jag noterade många känslouttryck. Den bibliska referensen till 

Maria Magdalena är ett exempel på vad jag nu fann som nytt efter att minst fyra gånger tidigare 

ha läst eller lyssnat till texten. Hade jag kunnat ägna samma tid åt att analysera avlyssningen 

genom att spela tillbaka och lyssna om, hade jag kanske hittat fler känslouttryck vid avlyss-

ningen. 

Valet av bok för denna uppsats var givet eftersom det är den enda ljudbok jag lyssnat till 

där jag också läst texten. Valet av avsnitt att jämföra styrdes av möjlighet att identifiera mig 

med huvudpersonerna men också av bitar som stannat i mitt minne från tidigare lyssnande. 

Exemplen i uppsatsen bygger endast på min egen uppfattning av respektive medium. Det blir 

en form av introspektion som därmed har ringa värde, men kanske kan vara hypotesgenereran-

de för en studie med flera deltagare. Jag tröstar mig dock med att vad Tsur och andra storheter 

skriver om sina analyser och teorier, också är tankefoster, utan säker reliabilitet eller validitet. 

Häri ligger, tycker jag, mycket av litteraturvetenskapens charm. Forskarna tror på varandra och 

intresserar sig för den enskildes utsagor utan tydlig evidens. Tsur har i ett arbete redovisat hur 

han analyserat en hebreisk dikt på två rader tillsammans med sina studenter.34 Det vore intres-

sant att göra om detta med en grupp litteraturstudenter som försökspersoner och använda ett 

modifierat SPES-instrumentet. 

 

Mina frågeställningar gällde om skillnaden i min upplevelse mellan lyssnande och läsning lig-

ger i hur hjärnan processar olika sinnesintryck eller förklaras av yttre omständigheter. Det jag 

finner som kan förklara skillnaden i min egen upplevelse av verket som läst eller avlyssnat är 

framför allt den närhet jag känner när jag lyssnar, vilket beror på uppläsningens kvalitet. De 

mentala bilderna som uppstår vid läsning eller lyssnande varierar starkt med innehåll och typ av 

text, det vill säga en beskrivande text eller en karaktär att identifiera sig med. Även de känslo-

mässiga uttrycken varierar mycket beroende på text och typ av medium. Den kognitiva poeti-

kens metoder med analys av inre mentala bilder eller känslomässiga uttryck bidrar alltså inte 

till någon förklaring av skillnaden i min upplevelse av lyssnande jämfört läsningen av verket.  

Jag har alltså ingen förklaring till skillnaden i min egen upplevelse av Lifsens rot som läst eller 

avlyssnad, utöver röstens betydelse, och kan inte se att analys med kognitiv poetik som metod 

har bringat någon klarhet i frågan. 

                                                   
34 Reuven Tsur. ”Aspects of cognitive poetics.” In Elena Semino, Jonathan Culpeper, ed (2002). Cognitive Sty-

listics - Language and Cognition in Teaxt Analysis. Amsterdam: Benjamins, Series: Linguistic Approaches to 

Literature 1. 292ff. 
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Det är min egen erfarenhet jag har utgått från i försök att hitta skillnader i upplevelsen av 

att ta till sig ett verk på två olika sätt. Det är som sagt rösten och uppläsningens kvalitet jag fin-

ner som den främsta orsaken. Erik Eriksson har i en avhandling vid Umeå universitet påvisat att 

man kan identifiera en människa genom att känna igen hennes röst.35 För detta finns särskilda 

centra på flera ställen i hjärnbarken som samverkar och kan påverka hur lyssnaren tar till sig 

budskapet. Att då känna igen uppläsarens röst kan alltså ha betydelse för hur lyssnaren upplever 

budskapet vilket också framgår av mitt exempel 1.  

Jag har också lyssnat till Och bergen svarade läst av Björn Granath36. Jag tyckte bitvis att 

berättelsen var tråkig men hade svårt att sluta lyssna. Jag tycker det stärker mitt fynd att det är 

rösten och uppläsningens kvalitet som är avgörande. Jag har också lyssnat till Erland Josephs-

sons uppläsning av Strindbergs Ensam, där ålderdomen är en central diskurs.37 Holmberg säger 

om den ljudboken att valet av uppläsare har stor betydelse för intrycket eftersom Josephsson kan 

ses som Strindberg alter ego och själv är åldrande. 

Så kan Ensam tala till oss i första person långt efter upphovspersonens, och därmed berättarens 

död…..Men när vi lyssnar, och i all synnerhet till den åldrande Josephssons inläsning av Ensam, så 

uppstår en ännu märkvärdigare situation som åkallar formuleringar från ljudinspelningens barn-

dom:” Döden har förlorat något av sitt styng när vi är förmögna att för alltid bevara de dödas rös-

ter.”…. 

Det var först genom att lyssna på Ensam som jag undfick de som jag nu tycker viktiga beståndsde-

lar i texten och som jag ovan velat redogöra för. 38 

 

När jag lyssnar på den nu avlidna Lidman kan jag återkalla i minnet både hennes speciella röst 

som jag lyssnat till många gånger och dessutom den hos min älskade faster Ruth, vilket ger mig 

starka intryck utöver vad uppläsningen handlar om. Kanske ljudboken innebär att litteraturen 

går in i en ny muntlighet, som passar den moderna människan och hennes levnadssätt. Men det 

kräver nog också författatre som skriver för ljudboken, vad det nu innebär. 

Det antal enheter korttidsminnet kan hantera gäller naturligtvis också för intryck under läs-

ning och lyssnande och sätter en gräns för hur mentala bilder kan kombineras. Mark Turner har 

en teori om vad han kallar ”conceptual blending”.39 Den bygger på att hjärnan använder spatiala 

metaforer för sitt tänkande som läggs samman till så kallade begreppsdomäner som i sin tur bil-

dar de mentala bilder vi är medvetna om i vårt tänkande. Blendningsteorin används framför allt 

                                                   
35 Erik Eriksson (2007). That voice sounds familiar: factors in speaker recognition. Doctoral thesis Umeå Uni-

versity. 7-8. 
36 Haled Hosseini (2013). Och bergen svarde. Bonnier audio. 
37 August Strindberg (2015). Ensam. Bonnier audio. 
38 Jan Holmberg. “Med slutna ögon. Anteckningar om ljudboken.” I Forslid T, Ohlsson A ed (2009). Littera-

turens offentligheter. Studentlitteratur. 95 
39Gilles Fauconnier, MarkTurner ed (2002). The way we think: Conceptual Blending and the Mind´s Hidden 

Complexities. Basic Books New York. 
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för att analysera metaforer.40 Turner anser att en rad olika spatiala metaforer kan sammanfogas 

för att bilda den slutliga mentala bilden som har drag av de urspungliga metaforerna men som i 

sig har ett nytt specifikt innehåll. I ljuset av modern neurofysiologi är jag tveksam till att hjärnan 

kan använda så många olika ursprungsmetaforer som Turner talar om med tanke på hjärnans 

begränsade kapacitet med att hålla högst fyra eller fem enheter i korttidsminnet. Jag har därför 

inte använt mig av hans tänkande. Lagrade omedvetna spatiala metaforer kan finnas i obegränsat 

stort antal men det är medvetandet som sätter gränsen för antal uppkomna bilder. 

Määttä framhävde skillnader mellan läst och avlyssnat. Som svårigheter med ljudboken 

räknar han upp att följa långa replikskiften, hålla reda på stort persongalleri, eller förmedling av 

mycket fakta och komplicerade metaforer, långa meningar med många bisatser och när citat 

påbörjas och avslutas. Jag delar inte hans uppfattning grundat på min lilla erfarenhet av tre upp-

läsare av erkänt hög kvalitet. Lidman har till exempel ett stort antal personer medagerande i 

berättelsen som lyssnaren lätt håller reda på. En svårighet är dock påtaglig, att lyssna tillbaka 

och att lyssna översiktligt. Määttä anser också att lyssnandet ger en större klarhet, och jag delar 

hans uppfattning på den punkten. Pettersson framhäver fördelar med ljudboken som att kunna 

utföra automatiska handlingar, till exempel bilkörning eller promenader, parallellt med lyss-

nandet. Det öppnar för resonemang om intryck från den omgivande miljön, som kan kopplas 

till berättelsen och blir rikare jämfört med en stillasittande läsning. 

Det var starka inre bilder jag fick till exempel av vedspisen, karmstolen och tvättfatet 

inne på Rönnogs kammare i exempel 3. I de mentala bilderna tyckte jag mig se detaljer som 

inte beskrevs i texten. Ryan menar enligt referatet ovan om Askungen att hjärnan gör en upp-

delning i dels fakta och dels mer osäker information som kan ändras. Vedspisen, karmstolen 

och tvättfatet förändras inte och jag har alla dessa föremål i mitt eget hushåll sedan årtionden. 

Sannolikt finns de lagrade i området för fakta, de är ju oföränderliga, vilket gjorde att jag tyckte 

mig se dessa detaljer som inte finns i texten. Jag adderade färger till olika föremål och en figur 

till snöskottningen. Pettersson ger ett motsvarande exempel i sin avhandling när han refererar 

hur Olof Lagercrantz adderar släktingars anletsdrag till den mentala bild som Lagercrantz får 

av Lord Jims ansikte när han för tionde gången läser Joseph Conrads bok.41 

Då trädde plötsligt och oväntat hans ansikte fram för mig. Det skedde under bråkdelar av en se-

kund och under den tiden hann anletsdragen skifta. Jims blå ögon strålade emot mig medan hans 

ansikte antog än mina egna drag, än min fars, än mina söners, än en väns och än en fiendes. 
 

Jag föreställde mig också Rönnog som lång och Råbertus som kortvuxen, vilket inte heller står 

i texten. Det kan bero på att jag har läst det på något annat ställe i boken och bevarat den bilden 

                                                   
40 Line Brandt, Frank Kjörup (2009). Kognitiv poetik. Aarhus universitetsförlag. Århus. 31 
41 Ulf Pettersson  (2013). Textmedierade virtuella världar. Narration, kognition och perception. Doktorsav-

handling. Linneus University Press, Växjö. 7. 
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i mitt långtidsminne. Jag kan med lätthet erinra mig olika händelseförlopp i verket från tidigare 

lyssnande, och ser då inre bilder framför mig. Råbertus beskrivs kroppsligen på ett sätt som gör 

att jag associerar till utvecklingsstörning och Downs syndrom trots att han absolut inte hade en 

intellektuell funktionsnedsättning. Kroppslängd under det normala är däremot typiskt för 

Downs syndrom, och många utvecklingsstörningar. Jag tycker alltså att min upplevelse och 

bearbetning av inre mentala bilder stämmer väl med teorierna om kognitiv poetik, även om de 

inte bidrar till frågeställning 2. Men det finns en risk för att min studie är driven av teorin. Efter 

att ha studerat denna i facklitteraturen fokuserar jag framför allt på teorins karakteristika med 

inre bilder och känslomässiga uttryck vid både min läsning och mitt lyssnande.  

Vid genomläsning några dagar efter det att jag gjorde analysen tycker jag att jag kunde ha 

tillfogat ytterligare några bilder. Jag gör det inte utan behåller det första intrycket för min ana-

lys. Men jag tolkar de nya intrycken som att det finns en glidning mellan de inre bilder man ser 

uppkomna genom läsning eller lyssnande. Kuzmicova påpekade detta enligt referetat ovan och 

att det finns en tendens till att de auditivt uppkomna bilderna blir mer intensiva. Det stämmer 

med Määttäs iakttagelse, och min egen uppfattning om den större klarheten.  

 

Sammanfattning 
 

I uppsatsen har jag försökt utröna om kognitiv poetik kan förklara skillnaden i min egen upple-

velse av att ta till mig en text auditivt eller visuellt, men inte lyckats visa att det är möjligt. Jag 

har först redogjort för grunddragen i kognitiv poetik som innebär att man intresserar sig för inre 

mentala bilder vid en textanalys, och för fördröjning av intryck som ger upphov till känslo-

mässiga effekter. Därefter har jag läst och lyssnat till tre textavsnitt och analyserat dem. Då har 

jag begagnat mig av ett instrument SPES som värderar rumsliga inre bilder. Jag har också note-

rat känslouttrycken genom de oklarheter eller motsatser i en text som ger en fördröjning i den 

mentala processen och åstadkommer en estetisk effekt. I analysen har jag använt litteraturstu-

dier kring att lyssna till en text och fördelar och nackdelar med detta.  

Den första frågeställningen om vad som av yttre aktorer påverkar lyssnandet till ljud-

böcker har jag besvarat genom litteraturstudier, och med egen erfarenhet funnit att rösten spelar 

störst roll. 

Den andra frågan om huruvida skillnader i min egen uppfattning av litterärt respektive 

auditivt material ligger i lyssnarens eller läsarens hjärna har jag som sagt inte kunnat utreda 

med hjälp av kognitiv poetik. Till det kan behövas andra metoder. Men det står klart att en text 

som är skriven för att läsas inte alltid lämpar sig som ljudbok. Det är mång faktorer som spelar 

in där uppläsaren är en av de viktigaste. Som utmaning för författare står kvar att skriva för 
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ljudboken som i den framtida utvecklingen sannolikt kommer att ägnas mer uppmärksamhet 

och tillräknas ett högre värde. 

 

Epilog 
 

Cirka två veckor efter det att jag lyssnade på exempel 3 ville jag lyssna av stycket igen. Jag 

hamnade då i skivan på det första mötet mellan Isak och Rönnog i mejeriet , som är en parafras 

på Isaks faders möte med sin blivande hustru vid brunnen i första delen av Jernbaneeposet. 

Den scenen är i sin tur en referens till Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn 

(Joh 4:4ff). Och vi som läst Din tjänare hör vet hur det slutade för Isaks far och hans älskade. 

Sara Lidman beskriver Isak vid mötet med Rönnog i mejeriet som påfallande mager men hans 

yngre bror ännu magrare. Därefter kommer meningen ”Som om en utstuderat vacker fattigdom 

hade stått där bredvid och varnat henne”. Lidman läser den på ett sådant sätt att jag får samma 

rysning utefter ryggen som jag kan få av musik. Det har jag aldrig tidigare upplevt vid läsning 

av över tusen böcker, och får uppfattningen att ljudet av en röst har större möjligheter än en text 

att framkalla lustfyllda kroppsliga reaktioner. Det stämmer också med mina erfarenheter av 

kroppslig påverkan från vokal musik där det alltså i rösten ligger en själ bakom enligt Aristote-

les.   

Tanken om den mänskliga röstens betydelse för upplevelsen leder mig till en spekulation om 

att hörseln är primär i utvecklingen av människans sinnen och har en starkare potens än synen. 

Vi vet att foster påverkas av musik redan från tjugonde veckan i livmodern och hela talutveckl-

ingen grundas på hörseln. Att lära sig läsa kommer många år efter talet och avkodningen av 

orden till det semantiska minnet pågår upp i tonåren och därefter. Kanske kan man tro att vissa 

ljudkombinationer finns lagrade i minnet och kopplade till mycket angenäma händelser som 

amning, lek eller annan närhet. När man lyssnar kan åtminstone delar av dessa känslor framkal-

las igen av vissa ljud, eller helt enkelt av en lugn röst riktad till en själv, som förklaring till be-

haget i att ta till sig en ljudbok. Skillnaden i upplevelse av att läsa eller lyssna till ett verk skulle 

i så fall vara mycket tidigt förankrad i lyssnarens hjärna. 
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