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Det kinesiska litteraturbegreppet, genre- och stilbegreppet i 
äldre och modern kinesisk litteraturteori 
 
I min doktorsavhandling 1998 In Search of the Generic Identity of Ci Poetry försökte jag 
klargöra ci-poesigenrens ursprung, utveckling och särart, samt diskutera och 
problematisera några kända teorier om ci-poesi.  Därefter fortsatte jag med analysera och 
diskutera det kinesiska genresystemet och teorierna om genre och stil i Kina i äldre tid. I 
“The theory of ancient Chinese genres” redogör jag för kinesisk genreteori, genre- och 
stilbegreppet och kriterier för genreindelning i äldre tid och analyserar problem och 
frågeställningar kring detta. Denna studie ingick i det internationella 
forskningsprogrammet ”Literature and Literary History in Global Contexts”. 
 I min artikel “Genre theory in China: The concept of genre and the influence of 
ancient literary theory and politics on the development of genres and on genre theory” 
analyserade jag hur den traditionella synen på litteraturens didaktiska, moraliska funktion 
och Kommunistpartiets syn på litteraturens politiska funktion påverkat genreteorins 
utveckling som forskningsfält. I min artikel “Genre and politics in China: the 
development of the modern Chinese novel” diskuterar jag synen på romanen som genre 
och utvecklingen av den moderna kinesiska romanen genom dess rötter i äldre kinesisk 
litteratur samt äldre och modern kinesisk litteraturteori. I artikeln “Skrönorna i gathörnen: 
Den kinesiska populära romanens möte med finkulturen”, diskuterar jag spänningen 
mellan vad som ansågs ortodox litteratur och populärkultur i Kina i äldre tid, med den 
klassiska ci-poesin och romanen som exempel. 
 I min artikel “Theories of genre and style in China in the late 20th century” 
diskuterar jag den senaste utvecklingen inom detta forskningsområde genom att analysera 
ett antal teorier i samtida framstående kinesiska genre- och stilforskares publikationer. 
Under 2010 har jag arbetat med att jämföra kinesiska teorier om begreppen litteratur, 
genre- och stil i äldre och modern tid, och presenterat 2 konferensbidrag på kinesiska om 
detta vid konferenser i Peking. 
 

Publikationer om kinesiska teorier om begreppen litteratur, 
genre och stil, genresystemet  och specifika genrer ( den 
klassiska poesin och romanen) 

Monografier  
 
In Search of the Generic Identity of Ci Poetry, (Stockholms universitet,1998). ISBN 91-
7153-729-5. (303s) 
 



Artiklar 
 
1. “The theory of ancient Chinese genres”, i Literary History: Towards a global 

perspective, i vol 2:  Literary genres: an intercultural approach, Gunilla Lindberg-
Wada (Ed.), Walter de Gruyter; Berlin, New York, 2006, s. 53-110. 

 
2. “Genre theory in China: The concept of genre and the influence of ancient literary 

theory and politics on the development of genres and on genre theory”, i Genrer och 
genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv/Genres and their Problems: 
Theoretical and Historical Perspectives, Beata Agrell & Ingela Nilsson (Eds.), 
(Göteborg: Bokförlaget Daidalos., 2003), s. 95-104. 

 
3. “Genre and politics in China: the development of the modern Chinese novel”, i 

Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv/ Genres and their 
Problems: Theoretical and Historical Perspectives, Beata Agrell & Ingela Nilsson 
(Eds.), (Göteborg: Bokförlaget Daidalos., 2003), s. 191-209. 

 
4. “Skrönorna i gathörnen: Den kinesiska populära romanens möte med finkulturen”, 

Karavan No 1, 2003, s. 52-57. (Recension finns i Uppsala nya tidning). 
 

Artiklar inlämnade för publicering 
 

1. ”Chongxin sikao Zhongguo de wenxue gainian yu wenxue wenti gainian” (重新思考
中国文学概念与文学文体概念) paper presenterat vid “International Conference on 
Chinese Literary Thought in Multiple Perspectives” vid Beijing Normal University I 
september 2010. 

 

2. ”Zhongguo gujin wenxue yu wenxue lilun de tedian ji fazhan bianhua zhi tantao”(中
国古今文学与文学理论的特点及发展变化之探讨) paper presenterat vid konferensen 
“ Peking-Yale Conference: Perspectives on Classical Chinese Texts and Culture” vid 
Pekings universitet i mars 2010. 

 
3. “Theories of genre and style in China in the late 20th century”. Artikel baserat på ett 

paper presenterat på NACS konferens i Oslo i juni 2003. 
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