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1. Inledning 

Inför riksdagsvalet 2006 uppstod något så ovanligt som en kulturpolitisk debatt 
i Sverige. Folkpartisten Cecilia Wikström menade i en debattartikel att Sverige 
borde införa en litterär kanon för den svenska skolan. Förslaget innebar att en 
lista över svensk litteratur skulle tas fram, som eleverna i den svenska skolan 
skulle läsa under sin skolgång. Detta var startskottet för en debatt som spred 
sig som en löpeld på landets kultursidor. Litterär kanon visade sig vara ett 
ämne som många hade starka åsikter om. Engagemang vaknade hos politiker, 
författare, lärare och litteraturkritiker, vilka gav sig ut i vild batalj på den 
litterära scenen. Frågorna kring kanon och dess funktion var många och så 
även svaren. Skulle vi i Sverige ha en bestämd kanon och vem skulle i så fall 
bestämma över den? Kanondebatten rymmer otroligt många intressanta 
aspekter och jag sögs in i artikel efter artikel. Äntligen fanns i Sverige en livlig 
diskussion kring svenskt kulturliv och synen på denna. Särskilt spännande blev 
samtalet då det rymde åsikter från så många olika delar av den svenska 
kultureliten, och alla hävdade just sin egen position och sina egna åsikters 
relevans. Debattens ämne i sig är mycket viktigt och intressant men det som 
lockade in mig ännu mer i diskussionen var blottandet av den maktstruktur som 
präglar det svenska kulturlivet. Debatten avslöjar vilka som ser sig själva som 
ansvariga för den svenska litteraturens kvalitet, och vilka som anser sig vara 
berättigade att uttala sig i ämnet. En debatt som denna kan vara ett intressant 
objekt för en studie av det svenska kulturlandskapets former och värdig en 
undersökning. Debatten rör just en kanon för skolan, vilket sätter skolans värld 
och elevernas läsande i centrum. Utifrån denna grund ser jag kopplingen till 
biblioteksvärlden tydligt, då en av bibliotekariens uppgifter är just att bistå 
samhällets medborgare med litterär kompetens. Därför ser jag bibliotekarier 
och främst skolbiblioteken som en central del i diskussionen om en svensk 
kanon då dessa både är kunniga inom det litterära fältet, men också arbetar 
aktivt med att förmedla litteraturen till eleverna.  

Efter en snabb genomläsning av artiklarna framgick dock att bibliotekarier 
var förvånansvärt tysta eller till och med frånvarande i debatten. Detta ökade 
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dock bara mitt intresse i frågan eftersom jag ser dessa aktörer som självklara 
inom området. I uppsatsen vill jag undersöka den maktstruktur som präglar 
debatten om en eventuell litterär kanon, och med hjälp av Pierre Bourdieus 
teorier försöka förklara vart bibliotekariens röst tog vägen.  

1. 1 Syfte 
Förhoppningen med denna uppsats är att med hjälp av Pierre Bourdieus 
teoretiska ramverk kunna finna strukturer i den svenska kanondebatten, som i 
sin tur kan bidra till förståelsen av debattörernas ställningstaganden. Jag vill 
undersöka vilka som tar till sig vilkas argument och hur synen på kanon kan 
manifestera vilken grupp i kulturvärlden en aktör tillhör. Huvudsyftet blir att 
på så vis beskriva kanondebatten utifrån Bourdieus teoretiska perspektiv. Min 
förhoppning är att detta i sin tur kan ge en förklaring till biblioteksvärldens 
tystnad i debatten. För att konkretisera detta har jag valt tre punkter med 
underliggande frågeställningar som jag i mitt arbete har som mål att utreda. 
Dessa tre punkter är framlagda för att avgränsa och fokusera mitt arbete till just 
detta huvudsyfte:  

• Beskriva debatten.  

 Detta sker genom en debattöversikt där jag beskriver debattartiklarnas 
huvudsakliga innehåll och presenterar dess författare. 

• Med hjälp av Bourdieus fält- och kapitalteori förklara olika debattörers 
ställningstagande till kanon och förhållningssätt till varandra. 

Detta sker genom en analys av debattöversiktens artiklar där jag med hjälp 
av Pierre Bourdieus teoretiska ramverk försöker besvara frågar som: 

− Hur fördelar åsikterna sig mellan de identifierade fälten? 

− Hur kan fördelningen av åsikter förklaras? 

− Finns det avvikelser från det mönster som uppstår, och hur kan dessa 
förstås och förklaras? 

− Hur behandlas Cecilia Wikström i debatten och hur bemöter hon 
kritiken? 

•  Utreda hur biblioteksvärlden förhåller sig till debatten. 
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Detta genomförs efter debattanalysen som jag använder som grund när jag 
försöker förklara biblioteksvärldens passivitet i debatten. Här använder jag 
mig också av Pierre Bourdieus teorier. Förhoppningsvis kan jag här ge 
möjliga svar på följande frågor: 

− På vilket sätt skiljer sig bibliotekarier från andra som arbetar inom 
den svenska kulturvärlden? 

− Vilka faktorer kan förklara bibliotekariers tystnad i debatten? 

De två första punkterna är en förutsättning för att den tredje ska kunna 
genomföras. För att förstå biblioteksinstitutionernas förhållningssätt i debatten 
måste först debattens innehåll och auktoriteter klargöras. Avslutningsvis vill 
jag även diskutera en officiell kanons möjliga funktion som integrationsverktyg 
i ett samhälle. 

1. 2 Avgränsning 
Den kanondebatt som jag avser att beskriva och analysera fick sitt startskott i 
och med Cecilia Wikströms debattartikel ”Skapa svensk litteraturkanon”, som 
publicerades i Sydsvenska Dagbladet den 22 juli 2006. Efter Wikströms artikel 
drog debatten igång och blev en del av den kulturpolitiska diskussionen fram 
till valet den 18 september 2006. Efter valet har kanon inte helt försvunnit från 
den kulturella dagordningen, men den hätska debatten har mojnat. Under 
sensommaren 2006 var debatten som livligast. På grund av uppsatsens 
omfattning är en tidsmässig avgränsning nödvändig, och jag har valt att 
fokusera mitt arbete på tiden från att Wikström först presenterar sitt förslag till 
valdagen den 18 september. Jag har också valt att göra en textbaserad analys 
och mitt empiriska material utgörs av artiklar från rikspressen, det vill säga 
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Antalet 
debattartiklar i de utvalda tidningarna är omfattande och samtliga av dessa 
tidningar är väletablerade och når ut till ett mycket stort antal läsare, såväl 
prenumeranter som köpare av lösnummer. Därmed kan dessa tidningar också 
betraktas som en av de mest centrala arenorna för svensk kulturpolitisk debatt 
och utgör ett fullt tillräckligt underlag för min undersökning. Då debatten 
startade i Sydsvenska Dagbladet känns det naturligt att även ta med denna 
tidning i analysen.  

För att hitta relevanta artiklar rörande debatten har jag sökt i databaserna 
Presstext och Mediearkivet. Jag har använt sökorden ”litteratur* AND 
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kanon*”. På så vis har jag fått en mängd artiklar som rör kanon. Dessvärre har 
inte dessa listor varit kompletta och efter att ha provat en mängd olika 
sökvägar i dessa databaser måste jag uttrycka en viss irritation. Artiklar som 
man tydligt hänvisar till i funnet material kommer inte med i urvalet. För att 
kompensera för dessa brister har jag via tidningarnas egna hemsidor sökt 
debattsträngar och använt mig av deras egna sökmotorer i sökandet efter 
artiklar. Jag har även sökt fram artiklar som det hänvisas till från andra artiklar.  

Här finns således en svaghet i min uppsats, de artiklar som inte refereras 
till och som inte finns uppenbart sökbara i Presstext, Mediearkivet eller på 
tidningarnas hemsidor, kommer inte med i analysen. Jag har ändå funnit detta 
sätt att arbeta mer fruktbart än att enbart se till de artiklar som Presstext och 
Mediearkivet presenterar vid sökning. Exempelvis saknas i Mediearkivet 
Cecilia Wikströms artikel ”Bra böcker en rättighet” där hon försvarar sina 
åsikter. Då min avsikt är att analysera den egentliga debatten i dessa tidningar 
och inte Presstexts och Mediearkivets innehåll har jag funnit min utökade 
artikelsökning som ett bättre, om än mer svåröverskådligt, alternativ. 

Under genomläsning av artiklar har det slagit mig att material i form av 
insändare och vissa artiklar som rymmer ordet kanon och litteratur, inte till sitt 
innehåll utgör den del av debatten. Således har jag begränsat urvalet av 
material till debattinlägg med vissa undantag. Dessa undantag är intervjuer 
med makthavare och kulturpersonligheter som har tyngd i debatten. Vidare har 
jag även uteslutit artiklar som mest fyller formen av kuriosa kring debatten, 
såsom kända personers förslag på kanonlistor och kortfattade texter om vad 
kanon är för något. Dessa har dock räknats med om de rymmer en åsikt om 
Wikströms kanonförslag. 

För att fördjupa mig ytterligare i hur biblioteksvärlden förhåller sig till 
debatten har jag även läst de största biblioteksfackliga tidskrifterna under 
samma tidsperiod. Dessa tidskrifter är Biblioteksbladet, BIF − Biblioteket i 
fokus, BiS − Bibliotek i Samhälle, DIK-forum och Ikoner − vision och 
tradition.  

1. 3 Metod och bearbetning av material 
I stora drag kan det grundläggande metodologiska tillvägagångssättet beskrivas 
som deskriptivt och klassificerande. Som Rolf Ejvegård anger i Vetenskaplig 
metod, är deskription en enkel metod där forskaren beskriver en företeelse utan 
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att lägga in värderingar i betraktelsen. 1 Ejvegård säger att även om metoden 
kan tyckas vara mycket enkel, rymmer den några problem som forskaren måste 
ta ställning till. All fakta som används måste kategoriseras och sorteras, och i 
detta arbete ingår en gallring av material där det måste avgöras och förklaras 
vad som är relevant för undersökningen.2 Kanondebatten presenteras i 
undersökningen genom en debattöversikt och en artikeltabell. Debattöversikten 
är deskriptiv och presenteras i formen av ett kronologiskt ordnat referat. Här 
redovisar jag aktörernas yrken samt redogör för deras artiklars huvudsakliga 
innehåll. 

Denna översikt kompletteras med en klassificerande del som består av en 
artikeltabell.3 Här har jag sorterat och klassificerat de olika artiklarna för att 
kunna svara på uppsatsens frågeställningar. Som Ejvegård skriver är det här 
centralt att förklara vad som är relevant för just min undersökning, och detta 
motsvaras av de kategorier som tabellen presenterar.4 Eftersom uppsatsens 
undersökning utgår ifrån Bourdieus teorier, finns här en kategori, fält, vilken är 
tagen ifrån Bourdieus begreppsapparat, och något som förklaras mer utförligt i 
uppsatsens teoridel. Tabellen rymmer kategorierna artikelförfattares namn, 
artikelförfattares yrke/ställning, tidning i vilken artikeln publicerats, 
publiceringsdatum, artikelförfattarens fälttillhörighet, artikelns inställning till 
Wikströms förslag samt citeringskopplingar till andra debattörer i positiva och 
negativa ordalag.  

För att öka transparensen i denna underökning vill jag diskutera mina 
kategoriindelningar. De indelningar som främst bör förklaras är: yrke/ställning, 
fälttillhörighet och citeringskopplingar. Den första av dessa beskriver vad 
författaren av artikeln har för huvudsaklig sysselsättning vid författandet av sitt 
debattinlägg. Här anges även om personen har en speciell ställning såsom 
representant för en större organisation eller dylikt. Uppgifterna till dessa står 
ofta angivna av författarna själva efter deras debattinlägg. Dessa uppgifter har 
jag kontrollerat genom användandet av internetkällor, exempelvis den fria 
encyklopedin Wikipedia. Mer komplext kan mitt nästa tema tyckas vara, 
fälttillhörigheten. Fältkonstruktionen är dock inte komplicerat strukturerad och 
i teoridelen går jag mer utförligt igenom Bourdieus definition av ett fält. De två 
fält som identifieras är det politiska och det litterära. I det politiska fältet 

                                                 
1 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 32. 
2 Ejvegård, 2003, s. 33 f. 
3 Artikeltabellen finns bifogad under uppsatsdelen Källförteckning och tabeller. 
4 Ejvegård, 2003, s. 33 f. 
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placerar jag etablerade politiker och de som tydligt arbetar för en politisk 
organisation. I det litterära fältet hamnar författare, litteraturkritiker, 
litteraturforskare, bibliotekarier och svensklärare. Fälttillhörighet är något som 
utgör en viktig grund i Pierre Bourdieus teorier och då min undersökning och 
analys bygger på dessa är denna klassning relevant för min analys. Slutligen tar 
jag även upp vilka andra debattörer artikelförfattaren hänvisar till i sin artikel. 
Denna klassning motiveras utifrån uppsatsens frågeställningar och viljan att se 
hur aktörerna förhåller sig till varandra beroende av fälttillhörighet. Här har jag 
även tagit hänsyn till huruvida denna person, eller dennes åsikter omnämns i 
positiva eller negativa ordalag. Här finns ett utrymme för subjektivitet, det vill 
säga att hur jag uppfattar intrycket av texten påverkar i vilken kategori 
personer hamnar. Jag har dock inte uppfattat detta som ett problem då 
materialet utgörs av argumenterande debattartiklar, vilket innebär att åsikter 
oftast framgår tydligt. Men för att läsaren ytterligare ska få insyn i de beslut jag 
tagit presenteras citat från artiklarna i sin helhet. 

För att se om detta var ett givande sätt att arbeta behandlade jag först 
Dagens Nyheters artiklar på detta vis. Efter denna testning fann jag att detta 
sätt att arbeta gav mig en viss översyn över debatten och dess struktur och fann 
att det var ett fruktbart sätt för att uttyda olika läger i debatten. Således 
fortskred mitt arbete vidare med de andra tidningarna på samma vis.  

Tabellen ska inte ses som ett facit, utan snarare som ett 
diskussionsunderlag och översiktsverktyg för vidare analysbygge. Vidare har 
jag markerat yrken efter fyra kategorier, fet stil − politiker, kursiverad − 
”kulturperson”, kursiverad, understruken − lärare, kursiverad, dubbelt 
understruken − bibliotekarie. Givetvis kan man tycka att de tre sista generellt 
tillhör det litterära fältet mer än det politiska och att den indelningen kan 
tyckas överflödig. Den är dock viktig för att kunna hitta läger inom fält och för 
att lyfta fram just de bibliotekstillhörande personerna, vilket är en del av mitt 
syfte.  

Pierre Bourdieus teorier har för mig fungerat som en metodologisk 
verktygslåda. Hans fält- och kapitalteori har genomsyrat upplägget av min 
artikeltabell såväl som analysen av densamma. På så vis blir alltså min teori 
nära sammanbunden med den metod jag använder. För att se hur åsikterna 
fördelar sig mellan de två identifierade fälten, har uppsatsen här ett begränsat 
kvantitativt inslag då jag räknar antalet artiklar som uppfattas som negativa 
respektive positiva mot Wikströms förslag. 
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1. 4 Disposition 
I följande kapitel Aktuellt forskningsläge, redovisas det aktuella 
forskningsläget kring den svenska kanondebatten. Efter det förklarar jag 
Kanonbegreppet, dess historiska betydelse och definitioner. Här redogör jag 
också för vilken definition av begreppet som används i min uppsats. Efter detta 
följer kapitlet Teori, där jag går igenom den teoretiska grund min uppsats vilar 
på. En kort presentation av Pierre Bourdieus huvudsakliga grundtankar ges och 
därefter tar jag upp de begrepp hans teorier rymmer som är väsentliga för min 
analys. Nu har förutsättningarna för mitt arbete redovisats, och jag påbörjar 
redogörelsen av min undersökning. Jag presenterar en Debattöversikt, där jag 
kronologiskt redogör för debattens utveckling. Därefter följer Analys av 
debatten i vilken jag använder mig av och återkopplar till min teoridel och 
analyserar debatten med hjälp av det teoretiska ramverket. Efter Analysen har 
jag en Sammanfattning, där jag kort beskriver hur mitt arbete gått till och vilka 
resultat jag kommit fram till. Sedan följer en Avslutning, där jag diskuterar 
iakttagelser jag gjort under arbetes gång och ger förslag på framtida forskning. 
Sist presenteras min Källförteckning och tabeller, där arbetets material finns 
redovisade. 
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2. Aktuellt forskningsläge 

Den svenska kanondebatt jag ämnar analysera avslutades tidigt hösten 2006. 
Ett fåtal vetenskapliga arbeten rörande debatten har sedan dess framlagts på 
svenska högskolor och universitet. Merparten av dessa är skrivna av 
lärarstudenter som har diskuterat kanondebatten och litteraturundervisning i 
sina examensarbeten. 

Hanna Nylander beskriver i sitt examensarbete Om fem svensklärares 
uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens syfte samt deras 
åsikter om en svensk litterär kanon den svenska kanondebatten. Hon 
undersöker den svenska kanondebatten, och genomför intervjuer med lärare 
om deras syn på kanon i undervisningen. I hennes undersökning ställer sig 
lärarskrået negativt till Wikströms kanonförslag i den svenska skolan.5 Vid 
sidan av hennes uppsats lades det fram tre liknande arbeten på samma högskola 
samma termin. Dessa hade även för sina undersökningar tagit avstamp i 
kanondebatten och via intervjuer med lärare undersökt deras inställning till en 
nationell skolkanon. Skillnaderna i uppsatserna var de teoretiska 
utgångspunkterna, men resultaten blev likadana i alla arbeten, lärare ställer sig 
negativa till Wikströms förslag.6

Dessa arbeten handlar i första hand om lärares syn på Wikströms 
kanonförslag, men inget arbete analyserar debatten ur ett perspektiv som tar 
upp bibliotekariers roll. Där finns en lucka i forskningen om kanondebatten 
som jag hoppas att min uppsats kan fylla. Det finns tidigare studier och arbeten 

                                                 
5 Nylander, Hanna, Om fem svensklärares uppfattningar om svenskämnets och litteraturundervisningens 
syfte samt deras åsikter om en svensk litterär kanon, Examensarbete i Lärarutbildningen svenska som 
huvudämne, framlagd vid Malmö högskola, höstterminen 2006. 
6 Lindman, Jonna och Gustafsson, Louise, Det egna kulturarvet inom den gemensamma referensramen, 
Examensarbete i Lärarutbildningen svenska som huvudämne, framlagd vid Malmö högskola, 
höstterminen 2006.  
Gibe, Martin och Johansson, Håkan, Vem skall bestämma? – om litteraturval och skolkanon i 
grundskolans senare år, framlagd vid Malmö högskola, höstterminen 2006.  
Olvmyr, Per och Svensson, Patrik, Läsning av skönlitteratur i skolan – vad ska eleverna läsa och varför? 
Examensarbete i Lärarutbildningen svenska som huvudämne, framlagd vid Malmö högskola, 
höstterminen 2006. 
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som handlar om litterär kanon och bibliotekariers syn på den men dessa rör inte 
Wikströms kanonförslag eller den debatt jag behandlar. 

Bland dessa har jag dock funnit att en magisteruppsats skriven av en 
student i biblioteks- och informationsvetenskap varit fruktbar för mig då jag 
lagt upp mitt arbete. Denna är Salomon Hellmans magisteruppsats från 
vårterminen 2006 som behandlade filmkanonbildningen på svenska 
folkbibliotek. I denna nyttjar han sig utav Bourdieus teorier kring kapital och 
fält för att se vad som på bibliotek uppfattas vara kvalitetsfilm.7 Även om hans 
analys inte behandlar just litteratur är det av värde att se hur Bourdieus teorier 
går att applicera på den svenska biblioteksvärlden och kulturdebatter kring 
denna, då jag använder mig av samma teoretiska perspektiv. 

Det finns givetvis mer allmänt hållen forskning gällande kanon, både 
nationell och internationell. Jag har dock valt att avgränsa min översikt till den 
forskning som rör uppsatsens ämne, det vill säga den svenska kanondebatten 
inför valet 2006. Jag vill dock lyfta fram Lars Brinks avhandling Gymnasiets 
litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910−19458, då denna har 
varit till stor hjälp när jag definierat kanonbegreppet i uppsatsen. I denna 
avhandling försöker Brink utreda huruvida man under denna tidsperiod kan se 
en kanon i svenska läroböcker. Han reder även ut hur kanon skapas och 
diskuterar kring detta område. 

                                                 
7 Hellman, Salomon, Folkbibliotekens filmkanonbildning. En studie kring spelfilmsurval på folkbibliotek, 
Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Uppsala universitet, vårterminen 
2006. 
8 Brink, Lars, Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945, (Uppsala: 
Avdelningen för litteratursociologi, 1992). 
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3. Kanonbegreppet 

Innan jag ger mig i kast med att analysera den svenska debatten är det på sin 
plats att förklara vad som är själva ämnet i diskussionen. Kanon i sig kan vara 
ett komplext begrepp och tolkningsmöjligheterna till termens innebörd många. 
För att reda klarhet i detta terminologiska nystan har jag nyttjat mig av Lars 
Brinks avhandling Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i 
läromedel 1910−1945 som innehåller en djupdykning i kanonbegreppet. 9  

Brink inleder sin diskussion med att ta upp kanonbegreppets etymologiska 
ursprung och dess metaforiska användning. Ordet "Kánon" kommer 
ursprungligen från grekiskan, betydande "måttstock", överfört till vår 
terminologi som betecknande för ”norm i största allmänhet”.10 I den grekiska 
kyrkan användes termen som ord för förteckning av skrifter. Ordet kunde 
användas som beteckning på vilken skriftlig katalog som helst, vilket inte var 
fallet i den katolska kyrkans nyttjande av termen. Här användes begreppet mer 
restriktivt till att täcka verk som rörde historiska och filologiska synpunkter. 
Protestantiska kyrkan, i sin tur, bedömde skrifter ur moraliska nyttosynpunkter, 
och de skrifter som uppfyllde sådana kriterier fick tillhöra kanon-katalogen. 
Här fick kanon en relativiserad innebörd beroende av tolkning av texters 
innehåll och värde. Detta leder vidare till den metaforiska användningen av 
begreppet. En kanonisk skrift var en av kyrkan auktoriserad skrift som därmed 
tillkännagavs ett högre värde än andra skrifter. Detta värdeladdade sätt att 
nyttja kanon lånades sedermera in till litteraturvetenskapens terminologi under 
1700-talet. Till sin början användes begreppet av engelska litteraturforskare för 
att beskriva en selektiv lista av litterära verk. Termen spred sig sedan vidare i 
forskningsvärlden, även till den svenska.11 En svensk definition av 
kanonbegreppet går att i finna i Niels Halkjaers ”Den svenska 1800-
talsdramatiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk 

                                                 
9 Brink, 1992, s. 232 ff. 
10 Brink, 1992, s. 232. 
11 Brink, 1992, s. 233. 
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kanonbildning och några synpunkter på definitionen av populärlitteratur”,12 
som Brink nämner. Den säger att kanon är ”den relativt fast fixerade grupp av 
verk och författarskap som konstituerar den allmänt accepterade bilden av 
litteraturens historia”.13 Denna definition medför att diskussionen huruvida ett 
samhälle har en kanon eller inte blir överflödig.  

I dagens kanonforskning talas ofta om deskriptiv och normativ kanon.14 
Den deskriptiva kanonforskningen fokuserar på att ta reda på vad som läses 
och anses vara god litteratur i olika tidsepoker. Den åsyftar inte till att 
uppmuntra någon särskild läsning utan bara att beskriva vilken litteratur som 
fanns med i litteraturlistor på högskolor et cetera. Brinks avhandling handlar 
om vilka texter som fanns med i gymnasiets antologier 1910−1945. Dessa 
utgör då den tidens litterära kanon för gymnasieskolan. Hans studie är av ett 
tydligt deskriptivt slag. Normativ kanon är sådan som exempelvis Harold 
Bloom skapar i sin bok The Western canon: the books and school of the ages.15 
I denna beskriver han helt enkelt vilka böcker som är av god kvalitet och borde 
utgöra normen för vad vi i västvärlden ska läsa.  

Wikströms förslag är ett förslag att skapa en sådan normativ kanon för 
svenska elever. I kanondebatten använder olika debattörer kanonbegreppet på 
olika sätt. Men generellt i uppsatsen och när jag talar om ”kanonförslaget” så 
åsyftas en normativ litteraturlista, som är konstruerad för att innehålla det 
konstruktörerna menar är svensk litteratur av god kvalité.  

                                                 
12 Halkjaer, Niels, ”Den svenska 1800-talsdramtiken och litteraturhistorien. En studie i litteraturhistorisk 
kanonbildning och några synpunkter på definitionen av populärlitteratur”, LoS 13 (1997):3. 
13 Halkjaer, 1997, s. 33. 
14 Brink, 1992, s. 235 f. 
15 Bloom, Harold, The western canon: the books and schools of the ages, (London: Papermac, 1996). 
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4. Teori 

Som grund för min analys av den svenska kanondebatten har jag valt att 
använda mig utav Pierre Bourdieus teorier rörande kultur- och samhällslivet. 
Vid formulerandet av mitt teoretiska tillvägagångssätt har jag främst utgått från 
Jan Carles och Donald Broadys texter. Dessa två forskare har använt sig av 
Bourdieu i sitt arbete och även skrivit om hans teorier. 

Pierre Bourdieu (1930−2002) var en fransk sociolog vars teorier kan 
användas för att studera hur samhällets struktur ständigt reproduceras med dess 
ojämna maktfördelning mellan olika individer och grupper. Bourdieus 
teoretiska synsätt kan sägas vila på marxistiska och strukturalistiska teorier 
som han sedan bearbetat och vidareutvecklat.16 Framförallt har Bourdieu infört 
till studiet av maktfördelning fler variabler än de rent ekonomiska, det vill säga 
makt över kapital och produktion. Bourdieu kopplar starkt sin teori till de 
empiriska undersökningar av samhället han genomför och hans teoretiska 
verktyg har vuxit fram i samband med dessa. På så vis kan det vara svårt att få 
överblick och bestämt inringa hur Bourdieus teori ser ut.17 Snarare kan det 
sägas att Bourdieu erbjuder teoretiska verktyg i form av en sociologisk 
begreppsapparat som är konstruerad kring hans tankar om hur samhället 
fungerar och hur dess struktur reproduceras. Bourdieus syn på samhället utgår 
ifrån att det i grunden är hierarkiskt och klasstrukturerat uppbyggt.18 Han 
menar också att det kapitalistiska samhället reproduceras, att makten ärvs 
vidare i samma struktur generation för generation. Detta är inte en helt ny 
tanke inom sociologin, utan strukturalister och marxister kan tyckas dela 
synsättet. Bourdieu menar dock att tidigare teoretiker alltför mycket fokuserat 
på de ekonomiska förutsättningarna som grund för de sociala relationerna 
mellan individer och grupper. Han anser att den faktorn inte ensam kan 

                                                 
16 Carle, Jan, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets produktion”, i Moderna samhällsteorier. Traditioner, 
riktningar, teoretiker, sjätte reviderade upplagan, red. Per Månson, (Stockholm: Prisma, 2004), s. 395. 
17 Carle, 2004, s. 374. 
18 Carle, 2004, s. 374. 
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förklara varför människor väljer att inordna sig i ett hierarkiskt system med en 
styrande elit som förutsätter att det också finns de som underordnar sig denna.19

För att förklara hur människor fungerar för Bourdieu in ett antal begrepp i 
den sociologiska verktygslådan som visat sig fruktbara i studier av ämnen som 
är besläktade med det ämne jag ämnar avhandla i denna uppsats. Av dessa 
begrepp är det fält, kapital, doxa, illusio, och symboliskt våld, som är mest 
betydande för min analys. Ytterligare ett begrepp som lånats från Bourdieus 
terminologi är agent, vilket syftar till aktörer såsom personer och institutioner 
inom fält. Bourdieu har gjort sig känd med fler termer och begrepp och en 
kännare av Bourdieu kan fråga sig varför jag inte använder mig mer av 
exempelvis habitusbegreppet, som är en av Bourdieus mer kända termer. Detta 
begrepp rymmer en individs förkroppsligade kapital, det vill säga hur man 
talar, klär och för sig beroende på kapital, social träning och vana. Jag menar 
att i en textnära analys som min är detta av mindre betydelse. Det skrivna ordet 
är givetvis inte frikopplat från vår fysiska omvärld, men termen och dess 
betydelse är av mindre hjälp vid sådan analys. 

Bourdieu har genom åren studerat en mängd aspekter och hierarkiska 
strukturer inom den kulturella världen. I sitt verk Konstens regler, där han 
analyserar modernismens framväxt inom den franska litteraturen och konsten, 
tar han upp de kanoniserande krafterna i samhället som ett exempel på något 
som ofta förbigås och glöms bort vid analys av kulturella företeelser. 20 Han 
menar att forskare analyserar verk som redan är kanoniserade utan att ta 
hänsyn till vilka faktorer som gör att ett visst verk kanoniseras.21 Det är just 
detta som förs upp till diskussion för öppen ridå i och med den svenska 
debatten. Gamla ”självklarheter” som inte annars diskuteras kommer upp på 
dagordningen, vilket tvingar fram representanter från de kanoniserande 
institutionerna i ljuset. 

4. 1 Centrala begrepp 
Då jag i min analys kommer använda mig mycket av fältbegreppet bör något 
sägas om fälts egenskaper och funktion. Det är svårt att innan analysen är 
genomförd exemplifiera med ett tydligt fält då det empiriska och teoretiska 
arbetet med Bourdieus metodik går hand i hand. Det jag nu skildrar är ett slags 
                                                 
19 Carle, 2004, s. 384. 
20 Bourdieu, Pierre, Konstens regler: det litterära fältets uppkomst och struktur, (Stockholm: Symposion, 
2000). 
21 Bourdieu, 2000, s. 275. 
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översikt över hur man kan tänka när man gör en analys med hjälp av Bourdieus 
fältteori.  

För att kunna problematisera kring fält tar jag hjälp av Donald Broady som 
i Kulturens fält beskriver hur fält är konstruerade. Han beskriver fält som ett 
system av relationer mellan agenter och institutioner som tävlar om vinster och 
kapital som är specifika för fältet. Inom exempelvis det litterära fältet handlar 
striderna inom fältet om rätten att bedöma litterär kvalitet.22  

En grundtanke är att för att fält ska kunna låta sig analyseras, måste de 
besitta en självständighet i förhållande till andra fält och till omvärlden i övrigt. 
Fältet ska ha ett eget liv med egna regler, krav och beteende. Denna 
självständighet benämns autonomi, och desto mer autonomt ett fält är desto 
starkare är dess struktur och överlevnadskraft, något som också gör fältet 
tydligare och lättare att identifiera.  

Broady tar ett upp ett antal områden som används för att bedöma graden av 
ett fälts autonomi. 23 Han inleder med att nämna att ett fält ska besitta ett eget 
kapital, som är specifikt för just det fältet och ger en kapitalinnehavare ökat 
anseende på fältet. Inom det litterära fältet används det litterära kapitalet, det 
vill säga det anseende som vissa genrer, författare, verk och kritiker besitter. 
Inom ett fält pågår alltid en strid om makten, om hur fältet ska formas och 
vems intressen som skall råda. Det litterära kapitalet är inte bara ett stumt 
anseende utan kan även omsättas i agenternas, till exempel författares eller 
kritikers, förmåga att strida i fältet. Tidigare erfarenheter (och vinster) inom 
litteraturens fält är en viktig del av detta kapital.24  

 Något mer bör sägas om kapitalbegreppet. När Bourdieu nyttjar termen 
kapital menar han symboliska och ekonomiska tillgångar. Det går att grovt dela 
in kapital i tre olika sorter, det ekonomiska, det sociala och det symboliska 
kapitalet. Det förstnämnda är enkelt uttryckt en persons materiella tillgångar 
och förståelse för hur ekonomin fungerar. Det sociala kapitalet kan utläsas i 
sociala kontakter såsom släktskap, vänskapsförbindelser, affärsmässiga 
kontakter och liknande. Symboliskt kapital är de tillgångar som erkänns värde i 
vissa sammanhang. Här används ofta uttryck som kulturellt kapital, som är 
tillgång till kultiverat språkbruk och kännedom om ”finkultur”. 25 Det litterära 
kapitalet kan ses som den aspekt av det kulturella kapitalet som besitter störst 

                                                 
22 Broady, Donald (red) m.fl., Kulturens fält, (Göteborg: Daidalos, 1998), s. 14. 
23 Broady, 1988, s. 19. 
24 Broady, 1988, s. 19. 
25 Broady, 1998, s. 13. 
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symboliskt kapitalvärde inom det litterära fältet. Symboliskt kapital ger dess 
ägare status, anseende, legitimitet, och makt i fältet. Det bör dock nämnas att 
kapital är fältberoende. God kännedom om exempelvis populärkultur ger 
anseende i de sociala rum där just den kunskapen ses som viktig. Fält och 
kapital arbetar i växelspel och är därmed beroende av varandra. Givetvis är det 
inte bara individer som besitter kapital utan även institutioner och politiska 
rörelser et cetera. 

Vidare säger Broady att det på ett autonomt fält ska existera ett slags 
omvänd ekonomi.26 Detta innebär att det fältspecifika symboliska kapitalet 
värderas högre än det ekonomiska kapitalet. Detta sätt att se på samhället 
skiljer sig från många andra samhällssyner, där ofta det ekonomiska kapitalet 
ses som den avgörande stommen vid maktfördelning. Som exempel kan en 
författare besitta ett högt fältspecifikt litterärt kapital utan att sälja böcker. 
Författaren är då erkänd inom den finkulturella eliten, men inte hos den breda 
massan. Om författaren sedan gör en kommersiell succé och därmed når ut 
bredare i den mer ekonomiska delen av fältet sjunker allt som oftast dennes 
litterära kapital. Givetvis finns här undantag, en författare som får Nobelpris 
blir automatiskt mer folkligt förankrad. Men då får man inte glömma att 
författaren i och med utnämningen får ett av litteraturens finaste och mest 
erkända pris, vilket i sig är ett gigantiskt litterärt kapital att besitta. 

En anledning till att ett fält reproduceras är de inträdeskrav som fältet 
ställer på sina medlemmar och de vinster ett fält har att erbjuda fältets 
deltagare.27 Inträdeskraven är intressanta. För att komma in i ett fält måste 
deltagaren behärska och tillgodogöra sig fältets regler. På så vis erkänner 
deltagaren fältets betydelse innan han kan påverka det. Därför sker det sällan 
revolutioner eller fältupplösningar på grund av fältdeltagares agerande. För att 
delta och agera måste agenten dels förstå fältets regler, dels besitta rätt slags 
kapital för det aktuella fältet, och när denna gör det har han även investerat i 
fältet med sitt kapital. Att rasera fältet ger då ingen vinning, vinster och 
inflytande erhålls inom fältet på dess premisser. Dessa premisser kan dock 
omskapas av deltagarna, men själva grunden ligger fast. Man måste komma 
ihåg att det är de deltagandes ömsesidiga erkännande av fältet som ger fältets 
kapital ett värde som deltagarna kan åtnjuta. Att uppfylla inträdeskraven är 
således att erkänna fältet och även erkänna sig intresserad av de vinster fältet 
har att erbjuda. 
                                                 
26 Broady, 1998, s. 19. 
27 Broady, 1998, s. 19. 
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Dessa inträdeskrav och vinster resulterar i att varje fält har sina egna 
trosföreställningar.28 Dessa trosföreställningar, kallad doxa, beror på de 
gemensamma intressen inom fältet som deltagarna delar. Inom alla fält råder 
strider om olika vinster för fältdeltagarna att vinna såsom makt och inflytande 
över de ämnen som diskuteras inom fältet. Striden är en förutsättning för att ett 
fält ska finnas, annars skulle fältet sakna funktion. Doxan är de spelregler som 
står till hands och byggs kring den gemensamma värderingen om att det man 
strider om har ett värde. I den svenska kanondebatten rör sig diskussionen om 
vem som ska besitta rätten att bestämma kanon. Spelreglerna kan utmanas och 
förändras, men inte i grunden raseras, vilket beror på de erkända 
inträdeskraven och vinsterna. Bourdieu tar upp några intressanta aspekter av 
detta i boken Texter om de intellektuella.29 Han menar att de som dominerar ett 
fält har mest att vinna på att fältet förändras så lite som möjligt. Därför agerar 
de med mest makt oftast konservativt och bevarande.  

Dessa konservativa, kallade ortodoxa, kämpar för att behålla sitt kapital 
och anseende och har mest att förlora på en förändring av fältets struktur. Nya 
utmanare som vill slå sig fram inom fältet utmanar ofta själva doxan och 
genomför mindre uppror. Dessa heterodoxa agenter söker dock aldrig att rasera 
doxan i grunden. Själva orsaken att de strider och vinsterna som de kan få ut av 
striden ligger ju i fältet som är beroende av den doxa som erkänner deras vinst. 
Oftast sker de ortodoxas inträde i en strid sent i striden. Detta beror på det 
faktum att när de väl kommenterar en strid eller en agent får denna legitimitet 
inom fältet. En agent som ifrågasätter doxan kan ignoreras och därmed 
försvinna, men om så inte är fallet och den strategin inte fungerar måste till sist 
de dominerande inom fältet kliva ner från sin piedestal för att försvara doxan 
och sin maktposition. En annan mycket intressant aspekt är att konflikter som 
på allvar sätter ett fälts grundstomme i gungning tvingar fram en öppen 
diskussion om det onämnbara självklara, nämligen doxan. De ortodoxa tvingas 
förklara och försvara den oskrivna lagen som är förutsättningen för deras 
inflytande. 30

 Broady menar att ett fält har ”ett eget slags drivkrafter, engagemang, 
hängivenhet, intresse (Bourdieus term är illusio) som sporrar deltagarna att 
göra sina insatser i spelet”.31 Personligen har jag svårt att se illusio som en 

                                                 
28 Broady, 1998, s. 19. 
29 Bourdieu, Pierre, Texter om de intellektuella, (Stockholm; Symposium, 1992). 
30 Bourdieu, 1992, s. 45 f. 
31 Broady, 1998, s. 19. 
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separat egenskap hos ett fält. Snarare är den en sammanfattande funktion av de 
tidigare nämnda egenskaperna som ett fält har. Måhända kan man se denna 
egenskap som ett utmärkande drag som markerar skillnad mot andra fält, att 
man i jämförelser i fält sinsemellan kan se hur olika spelen spelas på olika fält. 
Kontentan av detta är att alla som deltar i ett fält och dess fältstrider tycker att 
det som debatteras i fältet är viktigt. Illusio kan kort beskrivas som agenternas 
tro på fältstridens värde.32

Att ge sig in i en fältstrid, eller konflikt utan att dela fältets illusio visar 
endast att man inte tillhör fältet, eller besitter makt inom det och sådana 
agenter gör sällan något egentligt intryck. Om en sportjournalist ironiserar över 
hur seriöst ”kulturfolket” diskuterar kanon är det som om en skådespelare 
säger att fotboll är meningslöst till en sportintresserad. Illusio är på så vis en 
tydlig markör av vilka som tillhör ett visst fält och hur dess medlemmar 
avgränsas. Den som inte berörs och engageras av fältstriden tillhör inte fältet. 
Att vara tyst eller raljera kring en fältstrid betyder således att man inte har 
inom fältet att göra, men det finns undantag. Ett undantag kan, som tidigare 
nämnts, vara de ortodoxa som håller doxan som så självklar att de inte vill ta 
en diskussion förrän de börjar förlora kontrollen och makten över fältet, och 
därmed tvingas till diskussion.  

En annan fältbetingelse som är också av stor vikt i min analys av 
kanondebatten är de institutioner och inrättningar på ett fält som Bourdieu 
benämner konsekrationsinstanser. Dessa verkar som kvalitetsstämplande av de 
produkter och de producenter som rör sig inom fältet. Inom det litterära fältet 
blir produkterna de verk som produceras och producenterna författare. Som 
exempel på dessa smakdomare kan nämnas litteraturkritiker, akademier, 
litteraturhistoriker och erkända förlag.33 Den som besitter konsekrationsmakt 
besitter makten över det symboliska våldet. Kopplingen görs till vad som på ett 
fält gäller som symboliskt kapital. Detta värde är under ständig förändring och 
styrs beroende av vilka som besitter det symboliska våldet och vad de använder 
det till. Som exempel kan nämnas Svenska Akademiens utnämnande utav 
Nobelpristagare som är ett kraftfullt konsekrerande (kanoniserande) organ med 
stort inflytande i form av symboliskt våld. Ett kanoniserat verk eller 
författarskap måste vara konsekrerat för att erkännas som kanon. Annars 
försvinner det ur den kanon som existerar, både ur en bestämd skriven kanon 

                                                 
32 Peurell, Erik, En författares väg – Jan Fridegård i det litterära fältet, (Hedemora; Gidlunds förlag, 
1998), s. 22. 
33 Broady, 1998, s. 19. 
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och ur en inofficiell. I en strid om konsekrationsmakten, som kanondebatten är, 
visar konsekrationsinstanserna upp sig och argumenterar för sin rätt att agera 
smakdomare.  

Det litterära fältet kan sägas vara autonomt, men står sig inte helt 
oberoende av sin omvärld. Som Broady tar som exempel kan en känd tv-profil 
fungera som ett kraftfullt konsekrationsredskap och auktorisera författare trots 
att tv-profilen måhända inte har en särskilt stark position inom fältet. Ett fält 
förändras ständigt, dels beroende på agenters rörelse och påverkan inom fältet, 
dels beroende på strider med andra fält. Broady menar också att en författare 
kan belönas ekonomiskt istället för med anseende i fältet och detta kan också 
vara en drivkraft för författare.34 På så vis fungerar Bourdieus tankar om det 
autonoma kulturella fältet inte som en totalt täckande förklaring för hur det 
kulturella landskapet ser ut. Men som startpunkt för tankemodeller är det ett 
gott verktyg då maktstrukturer ska avtäckas och åskådliggöras. Viss 
medvetenhet om teorins svagheter är dock, tror jag, viktig att ha när man 
använder sig av Bourdieu. Bara för att ett fält kan passa in i det teoretiska 
bygget får det inte göra forskaren blind för att det just bara är en modell för 
tänkande som erbjuds. Ett fälts utseende och inneboende egenskaper kan dock 
vara till hjälp för att schematiskt förstå ett abstrakt och komplext ämne såsom 
en debatt. Som Broady säger: ”Fältteorins syfte är inte att dela världen i ett 
antal fixa och färdiga territorier”, utan ett konstruktionsverktyg, som forskaren 
kan använda sig utav.35 Fältens utseende beror på forskarens objekt och vilka 
aspekter som analyseras. Det litterära fältet kan exempelvis ses som ett 
fristående objekt eller som ett delfält i ett större fält beroende på vilken 
samhällsanalys som ska genomföras. Broady menar, klokt nog, att 
fältegenskaper inte ska stirras blint på utan användas för att utforska krafter 
som styrker eller försvagar ett fält. Som mest fruktbara är de att ha i åtanke då 
man studerar fält i omvandling eller i sammanhang då fältets autonomitet är 
vacklande,36 vilket är en tanke jag bär med mig då jag studerar vår tids 
kanondebatt i den tryckta rikspressen inför riksdagsvalet 2006.  

                                                 
34 Broady, 1998, s. 20. 
35 Broady, 1998, s. 20. 
36 Broady, 1998, s. 20 f. 
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5. Debattöversikt 

Det har nu blivit dags för den undersökande delen av uppsatsen. Här ämnar jag 
ge en överblick till debatten, dess förlopp och viktigaste aktörer. För att 
strukturera arbetet och erbjuda insyn i hur jag gått tillväga har jag, som nämnts 
i metoddelen, sammanställt en tabell över de artiklar jag tagit med i analysen. 
Denna tabell finns presenterad sist i källförteckningen under rubriken Tabeller. 
I det följande redovisas artiklarnas innehåll i ett kronologiskt ordnat referat. 
Förhoppningsvis erbjuder denna redovisning en god överblick över 
kanondebatten inför riksdagsvalet 2006. 

Debatten startar i och med att Cecilia Wikströms debattartikel ”Skapa 
svensk litteraturkanon” publiceras i Sydsvenska Dagbladet den 22 juli 2006. 
Här presentar Cecilia Wikström för första gången sitt förslag att inom den 
svenska skolan införa en svensk litteraturkanon rymmandes de viktigaste 
svenska verken i litteraturhistorien. Artikeln kan ses som en ”testballong” på 
den samhällspolitiska arenan. Wikström preciserar inte nämnvärt hur 
kanonkonstruktionen skulle se ut bortsett från att nämna några större svenska 
verk såsom ”Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs 
emigrantepos, Tomas Tranströmers dikter eller delar ur Kerstin Ekmans 
produktion”.37 Syftet med kanon skulle vara att åter prioritera kulturen i 
politiken samt uppvärdera svenskämnet och det svenska språket. I sin korta 
artikel lägger Wikström mest tyngd på det integrationspolitiska verktyget som 
kanon skulle kunna vara. Hon skriver: 

Utan kunskaper i svenska är det hopplöst att söka jobb, kommunicera med myndigheter 
och ta del av viktig samhällsinformation. Det fanns en rättvisetanke bakom den 
traditionella bildningskolan som prioriterade svenskan. En offensiv satsning på att alla 
skall få ta del av den svenska litteraturen skulle kunna innebära att en ”kanon” av de 
viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram. […] Denna litteraturkanon skulle sända 
en klar signal om vikten att ta del av det gemensamma språket och litteraturen.38

                                                 
37 Wikström, Cecilia, ”Skapa svensk litteraturkanon”, Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22. 
38 Wikström, Cecilia, ”Skapa svensk litteraturkanon”, Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22. 
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Denna testballong lyfte till skyarna, small till ordentligt och debatten gick 
igång. Wikströms vagt formulerade debattartikel kunde till sitt innehåll tolkas 
och mottagas på olika sätt vilket också gjordes.  

Först att kommentera förslaget är författaren och frilansjournalisten Isobel 
Hadley-Kamptz som syrligt motsätter sig tanken på en kanon skapad på 
politiskt uppdrag. Hadley-Kamptz ifrågasätter själva idén med 
politikinblandning i kulturlivet då politiker inte besitter den kunskap som krävs 
för att kunna formulera innehållet i detta. Hon skriver: ”politiker vet inte mer 
om konstnärlig kvalitet än vem som helst. Fredrik Reinfeldts favoritfilm är 
Drömkåken med Björn Skifs. Det om inte annat borde mana till eftertanke.”39 
Hon ser Wikströms förslag som ett exempel på varför politiker och kultur inte 
hör ihop. Hon skriver: ”Att via kommittéer och sammanträden slå fast vad som 
är god konst. På politiskt nationalistiskt uppdrag, dessutom. Vansinne”.40 Här 
nämner Hadley-Kamptz även den möjligt nationalistiska undertonen i 
Wikströms artikel, vilket skulle visa sig bli en av debattens heta frågor. Stefan 
Jonsson, redaktör och kritiker på Dagens Nyheter och även doktor i 
litteraturvetenskap, reagerar starkt på just den nationella flirten och skriver en 
starkt ifrågasättande artikel. Han menar att ”betoningen i Wikströms förslag 
ligger inte på språket eller litteraturen utan på det där andra, det svenska. Om 
denna svenskhet vill Wikström sända en klar signal”.41 Jonsson invänder inte 
bara mot ansatsen i Wikströms förslag utan avfärdar även hennes egna 
språkliga kompetens i dräpande ordalag: 

Varför skulle vi ha en kanon med syfte att stärka det svenska? På order av politiker som 
inte själva kan formulera sig på god svenska? Wikströms artikel är fylld av klichéer – 
”sända en klar signal”, ”rejäl resursförstärkning av kulturen” – som gör att hennes fraser 
om det goda språket tappar sin trovärdighet.42

Efter dessa ganska hårda angrepp får Wikström ett visst stöd från Expressens 
krönikör Marie Söderqvist som för fram åsikten att det finns både bra och dålig 
litteratur och att skolan ska lära ut detta. Vidare menar hon att skolan idag 
redan gör urval av litteratur och att detta inte är konstigt, däremot motsätter 
hon sig tanken att politiker ska bestämma urvalet.43  
                                                 
39 Hadley-Kamptz, ”Vilset, Wikström”, Expressen, 06-07-25. 
40 Hadley-Kamptz, ”Vilset, Wikström”, Expressen, 06-07-25. 
41 Jonsson, Stefan, ”Folkpartiet på svenskjakt. Gammal dansk modell blir som ny.”, Dagens Nyheter, 06-
07-26. 
42 Jonsson, Stefan, ”Folkpartiet på svenskjakt. Gammal dansk modell blir som ny.”, Dagens Nyheter, 06-
07-26. 
43 Söderqvist, Marie, ”All litteratur är inte lika bra”, Expressen, 06-07-26. 
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Den 26 juli uttalar sig Wikström i en intervju i Svenska Dagbladet. Hon för 
här åter fram tanken på kanon som ett verktyg i integrationens tjänst. Hon 
säger att svenska ungdomar bör läsa klassiker ”för att man inte ska känna sig 
som en främling i sitt egen[sic] land, sin egen kultur”.44 Vidare säger Wikström 
att den expertgrupp som skulle bestämma kanon skulle kunna bestå av lärare, 
representanter för Skolverket och Svenska Akademien. I samma artikel får 
Wikström stöd för sitt förslag av litteraturprofessorn Ebba Witt-Brattström, 
som även poängterar värdet i att verken är skrivna just på svenskt 
originalspråk. Hon menar att ”man missar att en översatt bok inte har samma 
betydelse för att lära sig behärska det svenska språket”.45  

Den 26 juli var en bra dag för Cecilia Wikströms förslag. I en intervju i 
Dagens Nyheter uttalar sig även Svenska Akademiens ständige sekreterare 
positivt angående förslaget. Intervjun föranleds av att Wikström sagt att 
Svenska Akademien kunde vara aktuell som en av de aktörer som skulle 
utforma kanon. Horace Engdahl poängterar att:  

Svenska Akademien håller sig av tradition för sig själv och tar inte gärna emot 
utredningsuppdrag. Vi måste därför noga se över formerna för ett arbete av det här slaget, 
men vi bör inte hålla oss för goda för att delta.46

Vidare berättar Engdahl att han tidigare varit skeptisk till det danska 
kanonarbetet, men att han med tiden ändrat åsikt. Denna åsiktsförändring har 
berott på att den livliga danska debatten i Danmark kring kanon ledde till att 
många bortglömda författarskap återigen lyftes fram från glömskans värld. 
Engdahl menar dock att man inte ska förvänta sig alltför stora 
integrationspolitiska effekter av en konstruerad kanon, men han oroas inte av 
att kanon skulle ge en snäv bild av svenskhet. Han säger att ”den svenska 
litteraturen inte ser ut på det sättet. Mycket få av våra stora svenska författare 
hyllar svenskheten, snarare är de kritiskt intellektuella”.47

Stödet för Wikström breder dock inte ut sig, tvärtom, flera röster gör sig 
hörda kritiserandes kanonförslaget. Kenneth Andreasson, ledarskribent på 
Sydsvenska Dagbladet, placerar förslaget i ”samma politiska dyngpöl där det 
redan fiskas röster med hjälp av språktest, angiveri, lärarapportering till SÄPO 
och automatiska utvisningar av utlänningar som begår brott”.48 Andreasson 
                                                 
44 Kalmteg, Lina, ”Litteraturkanon föreslås i Sverige”, Svenska Dagbladet 06-07-26. 
45 Kalmteg, Lina, ”Litteraturkanon föreslås i Sverige”, Svenska Dagbladet 06-07-26. 
46 Västerbro, Magnus, ”Akademien positiv till litterär kanon”, Dagens Nyheter, 06-07-26. 
47 Västerbro, Magnus, ”Akademien positiv till litterär kanon”, Dagens Nyheter, 06-07-26. 
48 Andreasson, Kenneth, ”Svenskt folkparti”, Sydsvenska Dagbladet, 06-07-27. 
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ifrågasätter även idén att kanon skulle förbättra elevers läsförmåga: ”Ingen kan 
heller på allvar tro att en av överheten fastställd lista över ett antal svenska 
författare skulle avhjälpa språkutarmningen i skolan”.49  

I samma tidning uttrycker, dagen efter, också författaren och filmaren Carl 
Henrik Svenstedt sina tvivel. Även här angrips det monokulturella tänkandet 
som Svenstedt menar är en tråkig efterapning av den danska kulturmodellen.50  

I Svenska Dagbladet problematiserar och angriper Johan Lundberg, doktor 
i litteraturvetenskap och litteraturkritiker i samma tidning, förslaget. Lundbergs 
främsta invändning mot förslaget är Wikströms otydlighet, då hon säger att 
litteratur ska lära ut ”svenska språket, värderingar och sociala koder”.51 Han 
undrar om svenska värderingar ska läras ut via litterära verk, underförstått till 
barn som kommer från icke-svenska miljöer. I sådana fall ifrågasätter han om 
det är litteraturundervisningen som ska lära ut värderingar och svenska koder. 
Vidare menar han att om det inte är så Wikström menar så finns det ingen 
orsak till varför det just ska vara svenska författare, skrivandes om svensk 
kultur, som bör inbegripas i kanon.52  

Efter dessa kritiska inlägg i debatten svarar folkpartisterna Mauricio Rojas 
och Cecilia Wikström på kritiken i två artiklar. Rojas skriver ett debattinlägg 
som publiceras i Dagens Nyheter den 29 juli. Under rubriken ”Rättvisepolitik” 
för Rojas fram sitt stöd till Wikströms förslag. Rojas betonar den 
integrationspolitiska vinkeln på förslaget och menar att det finns två sätt att se 
på kulturpolitik. Antingen har man ett multipluralistiskt perspektiv som ger alla 
kulturer likvärdiga villkor i Sverige eller så accepterar man att det finns en 
majoritetskultur och försöker göra alla delaktiga i denna. Rojas tror på det 
senare och menar att minoriteterna har större chans att ta del av samhället om 
de tas upp i den rådande kulturen och på så vis påverkar den från insidan. Men 
för att det ska vara möjligt måste de först förstå den kultur de ska bli del av, 
och här anser Rojas att kanon kan vara ett verktyg till att lära ut den svenska 
kulturen.53  

Den 29 juli tar Wikström sitt förslag i försvar i Svenska Dagbladet. 
Inledningsvis uttalar hon sin häpnad över att hennes förslag orsakat så starka 
reaktioner, som hon anser vara överdrivna och opåkallade. Hon förtydligar sitt 
förslag något och menar att hennes avsikt inte är att ha en politiskt bestämd 

                                                 
49 Andreasson, Kenneth, ”Svenskt folkparti”, Sydsvenska Dagbladet, 06-07-27. 
50 Svenstedt, Carl Henrik. ”Fp vill stärka svenskheten”, Sydsvenska Dagbladet, 06-07-28. 
51 Wikström, Cecilia, ”Skapa svensk litteraturkanon”, Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22. 
52 Lundberg, Johan, ”Gärna en kanon - men av andra skäl”, Svenska Dagbladet, 2006-07-28. 
53 Rojas, Mauricio, ”Rättvisepolitik”, Dagens Nyheter, 2006-07-29. 
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kanon, utan att den ska tas fram av Skolverket, Svenska Akademien, och andra 
med sakkunskap på området. Bibliotekarier nämns inte. Vidare menar hon att 
förslaget inte är en kopia av det kritiserade danska kanonprojektet utan snarare 
en återgång till 1965 års svenska skolplan där det stod angivet vilka böcker 
elever skulle läsa under sin skoltid. Det integrationspolitiska inslaget i förslaget 
försvarar Wikström med att skriva:  

Många invandrare som jag har träffat har understrukit litteraturens betydelse för 
delaktighet i det svenska samhället. En litteraturkanon är inte exkluderande. Den är 
tvärtom ett sätt att bemöta utanförskapet och bjuda in alla svenskar – oavsett ursprung – 
till att kunna orientera sig i det svenska kulturarvet.54

Carl Otto Werkelid, kulturchef på Svenska Dagbladet, välkomnar Wikströms 
förslag. Han väljer, som han uttrycker det, att tro att Wikström inte har någon 
dold agenda med förslaget, utan ser det som ett ärligt försök att förbättra 
skolundervisningen. Werkelid menar att man måste kunna diskutera svensk 
kultur utan att rasism direkt kommer på tal.55

Inti Chavez Perez, redaktör för tidningen Macho, intar en positiv ställning 
till förslaget grundat på andra orsaker. Chavez Perez menar att det redan idag 
finns en kanon, en inofficiell sådan, och att den ständigt skapas av mindre 
synliga maktstrukturer. Chavez Perez hävdar att försöket att ”hitta ett 
gemensamt språk och en gemensam litteratur handlar i själva verket om att 
göra någras uttryck och erfarenheter till allas”.56 Kanon representerar de 
styrande i samhället, vita heteromän, och vare sig den är inofficiell eller 
officiell så är den styrd. Chavez Perez ställer sig positiv till förslaget då det 
skulle tvinga fram osynlig makt i ljuset. Han menar att ”en nedskriven kanon 
kan lättare granskas och utmanas än en som är luddig och som bara finns i 
folks huvuden”.57 De personer som stiftar kanon besitter en oerhörd makt, och 
när kanon görs officiell görs det även möjligt att diskutera deras makt, och 
även, vilket är svårt att göra idag med den osynliga makten, ta den ifrån dem. 

En debattör som också problematiserar kring den gällande normen och 
kanon är Yvonne Rock, samordnare för Mångkulturåret 2006. Rock är bestört 
över frånvaron av genus- och mångfaldsperspektiv i förslaget. Hon som arbetar 
med Mångkulturåret, som har till uppgift att föra in den etniska mångfald 

                                                 
54 Wikström, Cecilia, ”Därför behövs litteraturkanon”, Svenska Dagbladet, 2006-07-29. 
55 Werkelid, Carl Otto, ”Jag väljer att tro på Wikström”, Svenska Dagbladet, 2006-07-29. 
56 Chavez Perez, Inti, ”Makthavarna måste granskas”, Dagens Nyheter, 2006-07-31. 
57 Chavez Perez, Inti, ”Makthavarna måste granskas”, Dagens Nyheter, 2006-07-31. 
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Sverige rymmer i kulturlivets institutioner, ser förslaget som ett sätt att ”bygga 
in exkluderingen i systemet”.58 Rock är dock inte helt avogt inställd till 
förslaget, men menar att den saknar en medvetenhet om de maktordningar som 
spelar roll när urval görs. Rock befarar att ”ett kultururval som görs utan 
maktanalys, utan mångfaldsperspektiv, skapar en hierarkisk, elitistisk 
världsbild, som är konservativ och konserverande”.59

Andreas Brunner, medarbetare på Sydsvenska Dagbladet, menar att 
förslaget är ett ”kanondumt förslag”. Likt många andra reagerar han mot det 
integrationspolitiska motivet i kanontanken. Han delar inte Rojas syn på att den 
rådande majoritetskulturen är ett nödvändigt faktum, som ska stå som bärande 
stomme i ett samhälle. Att diskutera vad som är god litteratur anser Brunner 
vara intressant och nyttigt för litteraturvärlden, men just denna monokulturella 
syn på skolans kanon får Brunner att tveka. Eller som han uttrycker det: ”Och 
där bleknade charmen. För bakom alla kanonsträvanden ligger mer eller 
mindre uttalat föreställningen att en gemensam kultur utgör en nödvändig 
grund för samhället.”60  

Stefan Jonsson, vars röst hördes högt i debattens yrväder, gick 1 augusti ut 
med en lång artikel, återigen kritiserandes Cecilia Wikströms och Mauricio 
Rojas förslag och åsikter. Här höjer Jonsson tonen i debatten och menar att 
förslaget ”ekar lite från Nordkorea, talibanerna och röda khmererna”.61 Jonsson 
är uppenbart upprörd och skriver: 

Ty inför detta ska man vara glasklar. Närhelst en politisk grupp har använt kulturen för att 
ena sin befolkning till ett folk med ett gemensamt mål, har resultatet blivit det motsatta, 
intolerans, rasism, lynchningar, upplopp, död. Att en svensk riksdagsledamot ens viskar 
om en kulturpolitik med en sådan målsättning är skandalöst. Men sannolikt handlar det 
bara om bottenlös dumhet.62

Jonsson talar också om Folkpartiets förfall från att ha varit ett liberalt parti som 
stridit för kulturöverskridande fri- och rättigheter till att bli ett språkrör för 
svensk majoritetskultur. Jonsson menar att detta är fel väg att gå i 
globaliseringstider, att kulturpolitiken borde arbeta åt motsatt håll och bli 
kosmopolitisk istället för smalare. Jonsson menar också att förslaget inte skulle 
fungera som ett integrationsverktyg: 

                                                 
58 Rock, Yvonne, ”Kanondebatten saknar genusvinkel”, Dagens Nyheter, 2006-07-31. 
59 Rock, Yvonne, ”Kanondebatten saknar genusvinkel”, Dagens Nyheter, 2006-07-31. 
60 Brunner, Andreas, ”Andreas Brunner om en svensk litteraturkanon”, Sydsvenska Dagbladet, 06-07-31. 
61 Jonsson, Stefan, ”Litteratur som gränsvakt”, Dagens Nyheter, 06-08-01. 
62 Jonsson, Stefan, ”Litteratur som gränsvakt”, Dagens Nyheter, 06-08-01. 

 25



Personen går hem. Sträckläser den heliga Birgitta, Strindberg, Moberg, Tranströmer, 
Pippi Långstrump. Firar midsommar. Ser sin dotter i luciatåget. Ingen förändring. Han 
eller hon förblir osvensk. Får inga jobb.63

Vidare skriver Jonsson att detta integrationstänkande lägger skuldbördan på 
invandraren som inte kommer in i det svenska samhället, istället för hos den 
egentliga orsaken, det svenska samhället som inte bjuder in invandraren. Han 
skriver att ”invandrare ska in i majoritetskulturen, trots att den svenska 
majoritetskulturen fungerar på ett sådant sätt att den utesluter invandrarna”.64 
Jonsson ifrågasätter även politisk inblandning i litterära frågor. Han är negativt 
inställd till att skönlitteratur ska användas till politiska ändamål:  

Betyder det att man till varje pris ska bekämpa idéer om en litterär kanon. Inte alls. En 
kanon existerar redan, som själva pulsen i den litterära offentligheten och kulturen och det 
är skolans huvuduppgift att hålla den levande. Frågan i detta fall är om vi ska låta 
politikerna ta litteraturen som gisslan för att strypa mångfalden i denna offentlighet. 65

Arne Melberg, professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Oslo, 
problematiserar, dagen efter, kring kanondebatten i Svenska Dagbladet. 
Melberg talar om de flera litterära kanon som redan existerar i samhället. De 
dolda kanon, som man hittar i läroplaner, pensumlistor, prisutnämningar et 
cetera. Melberg framför tanken att en politiskt motiverad kanon skulle kunna 
locka fram en diskussion och synliggöra denna dolda kanon. Men positiv till 
förslaget är han inte. Som litteraturmänniska menar han att han alltid 
uppskattar diskussion kring litteratur och dess värde, men risken med denna 
politiska kanon är att den istället för att levandegöra litteraturen skulle verka 
konserverande och snabbt bli mossig. Men den stora farhågan, är just den som 
Jonsson på Dagens Nyheter så starkt för fram, att litteraturdiskussionen inte 
handlar om litteratur i sig utan om integration. Melberg beklagar den vinkeln 
och uttrycker sin besvikelse över att när litteraturen för en gångs skull ges 
utrymme i den politiska debatten, så är det i formen av ett redskap för ”att 
skilja oss svenskar från de andra”.66

Efter alla dessa kritiska mothugg tar åter igen Wikström till orda och går ut 
i försvar för sitt förslag. Framförallt ifrågasätter hon Stefans Jonssons angrepp, 
som hon finner absurda och överdrivna. I sakfrågan säger hon inte något 
                                                 
63 Jonsson. Stefan, ”Litteratur som gränsvakt”, Dagens Nyheter, 06-08-01.
64 Jonsson. Stefan, ”Litteratur som gränsvakt”, Dagens Nyheter, 06-08-01. 
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särskilt nytt. Hon betonar återigen att det inte är politiker som ska bestämma 
kanonlistan utan sakkunniga. Integrationstanken är nedtonad i artikeln och 
handlar nu mindre om att lära ut sociala koder och mer om att ge eleverna 
tillgång till vår litteraturskatt. Hon skriver: 

Det bör vara en rättighet för alla elever att få läsa de stora verken inom svensk litteratur i 
skolan, inte ett fritidsintresse för barn med svenska föräldrar som enkelt kan välja sin 
litteratur i hemmets bokhylla.67

Efter detta uttalande följer två debattinlägg innan Wikström åter uttalar sig. 
Claes-Magnus Hugoh, gymnasielärare, uttrycker sin irritation över debatten i 
Sydsvenska Dagbladet den 4 augusti. Han menar att debattörerna beter sig som 
karikatyrer av sig själva och är tråkigt förutsägbara i sina åsikter. Han skriver 
att ”aspektmarkörerna sitter där de ska och lämnar inget tvivelsmål om vad 
man ska tycka”.68 Kulturskribenters skri efter nationalistiska tendenser och 
rasism menar Hugoh är en trist reaktion. Skolan måste få diskutera utan att 
snävas in i politisk korrekthet som gör humanioraämnet torrt och tråkigt och 
hindrar ämnet från att växa. Hugoh tror inte att en kanon kan hjälpa 
svenskämnet nämnvärt men välkomnar en debatt för att höja dess status. 
Hugoh tror att en svensk kanon blir mycket svår att producera, att den skulle 
bli sönderkvoterad och urvattnad.69

En annan vinkling på problematiken tar sig Jan Hansson an, chef för 
Svenska barnboksinstitutet, då han ger sig in i kanondebatten. Hansson är 
orolig att en kanon skulle innebära att barn- och ungdomslitteraturen glömdes 
bort och gavs mindre utrymme i svenskundervisningen. Han menar att en 
obligatorisk kanon skulle medföra en ekonomisk styrning i skolan som 
resulterar i att skolorna enbart skulle köpa in de böcker som togs med i kanon, 
och om barn- och ungdomslitteraturen inte fanns med skulle deras utrymme 
minska i skolornas bokbestånd. Hansson menar att det är just den litteraturen 
som ger eleverna läsförmåga och läsintresse. Helt emot en kanon är dock inte 
Hansson, men menar att en större utredning är av värde innan förslaget 
genomförs. Med i utredningen borde även representanter från Svenska 
barnboksinstitutet och Barnboksakademien finnas.70
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 Wikström försvarar än en gång sitt förslag i Sydsvenska Dagbladet den 5 
augusti. Återigen beklagar hon den smutskastning som hon anser att hon och 
hennes parti blivit utsatt för i debatten. Hon tycker inte att hennes parti är 
rasistiskt och att debattörer lägger in åsikter som inte är Folkpartiets i förslaget: 

Personligen ryser jag av obehag när människor tror sig kunna läsa andras förtäckta 
intentioner och vädrar dessa offentligt utan att tala med den vars inre man tror sig skåda 
rakt in i.71

Samma dag skriver Daniel Sandström, Sydsvenska Dagbladets kulturchef, ett 
inlägg i debatten. Liksom många andra insatta i kulturens fält påtalar han att 
kanon redan existerar, och att det finns ett värde att diskutera de kriterier som 
gäller och varför. Han för också fram tanken att det är fel väg att gå med en 
svensk kanon, som redskap för identitet i en globaliserad värld. Den svenska 
historien är inte längre tillräcklig för att förklara varför Sverige ser ut som det 
gör idag, och då erbjuder inte en svensk kanon någon enklare orientering i vår 
omvärld. Han skriver: 

En kanon – officiell eller ej – har två aspekter som är ofrånkomliga: den orienterar oss i 
världen och historien, och den hjälper oss att bygga en identitet. Folkpartiets förslag syftar 
enbart till det senare: stärkt svensk identitet som botemedlet mot globaliseringens 
förvirring. Men även om man bortser från den rätt dubiösa flirten med det nationella, så är 
en sådan nationell kanon ändå bristfällig som hjälp till orientering i vår globaliserade tid. 
Sant är att litteraturen är en genväg till historien, som Ebba Witt-Brattström sa i radion 
häromdan, men då måste vi ställa frågan: vad är det för historia som vi ska lära oss? Det 
finns ett läge när man måste läsa Amos Oz och Naguib Mahfouz, där Selma Lagerlöf, 
trots all sin förträfflighet, inte räcker till.72

Expressens skribent, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, ser förslaget som ett 
uttryck för rasism: ”I slutändan landar vi i biologismen. För det enda 
gemensamma draget för böckerna i Wikströms förslag är ju att författarna är 
födda i Sverige”.73

En som däremot inte ser kanonförslaget som ett uttryck för nationalism är 
frilansskribenten och författaren David Andersson. Under rubriken ”Kanon 
underblåser inte nationalism” för Andersson fram tanken att de svenska 
författarna som föreslagits delta i kanonlistan inte är särskilt nationalistiskt 
lagda. Tvärtom, menar han, är exempelvis författaren Gunnar Ekelöf som mest 
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lysande när han raljerar över det svenska samhället. Vidare skriver Andersson 
att vi svenskar har ett ansvar att förvalta vårt kulturarv, inte nödvändigtvis för 
att vår kultur är bättre än annan, utan för att vi inte kan förvänta oss att andra 
länder kan skydda det åt oss.74

Då detta är en politisk debatt under valår, vill gärna andra politiker 
försvara sina partier och ställningstaganden. Den tidigare kultur- och 
skolministern (1982−1991) Bengt Göransson skriver i ett inlägg ett försvar för 
sitt socialdemokratiska parti. Han vill påpeka att Socialdemokraterna också 
gjort saker för att stärka svenskämnet i skolan under hans period som minister. 
Att införa en kanon är inte en idé som verkar locka honom. Mest beroende på 
att dess aktualitet skulle vara för kortlivad.75

Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap vid Södertörns 
högskola, ställer sig tydligt på kanonförespråkarnas sida. Hon skriver att 
”Sverige är nog det enda land i världen med en skola som inte har i uppdrag att 
undervisa i den egna klassiska litteraturen”.76 Hon ogillar Jonssons jämförelse 
mellan Wikström och de röda khmererna och tror inte heller på hans ”radikala 
kosmopolitism”. Hon menar att en uppfattning om den egna kulturen är en 
förutsättning för att möta andra kulturer med öppna ögon. Att elever ska läsa 
svensk litteratur ser hon som viktigt då denna har en exceptionell förmåga att 
lära ut det svenska språket. Vidare säger hon att dagens lärarutbildning är 
undermålig, och att lärarna saknar tillräckliga ämneskunskaper för att kunna 
entusiasmera elevernas läsintresse.77

Henrik Berggren, journalist och ledarskribent på Dagens Nyheter, tar också 
upp lärarutbildningens innehåll och värde. Han anser dock inte att en kanon 
vore till någon större glädje för svenskundervisningen och att det bästa för 
eleverna och undervisningen är att låta lärarna välja den litteratur som ska 
läsas.78 Han skriver: ”Svenska lärare behöver inte en föreskriven litteraturlista, 
utan en bättre utbildning, högre lön, större utrymme för humaniora och mer 
samhälleligt stöd i sitt värv”.79
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I Sydsvenska Dagbladet skriver Luciano Astudillo, socialdemokratisk 
ledamot från Malmö, en debattartikel riktad mot Wikströms förslag. Astudillo 
har två huvudsakliga invändningar mot förslaget. Han anser att Wikströms 
förslag bygger på två felaktiga förenklingar eller antaganden, dels att det i 
Sverige finns en förhärskande svensk kultur, dels att staten kan beordra fram en 
litterär kanon. Astudillo menar att Wikström och Rojas inte förstår att ett lands 
kultur är en företeelse under ständig omstöpning. Denna kultur är också bara 
en uppfattning. Varje individ har sin egen uppfattning, och dessa uppfattningar 
kan inte beskrivas med en och samma definition. På så vis menar Astudillo att 
det finns nio miljoner uppfattningar om den förhärskande kulturen, men att den 
kulturen inte nödvändigtvis är densamma. Vidare kritiserar Astudillo tanken att 
staten skulle kunna föra fram en kanon på kulturens område som är under 
ständig förändring. Listans aktualitet skulle vara av tveksam kvalitet, men 
framförallt skulle den kunna motverka sitt integrationspolitiska syfte. Eller som 
Astudillo uttrycker det:  

Hur hindrar vi att det som hamnar utanför listan betraktas som främmande och som icke 
äkta? I annat fall blir listan ett instrument som kan användas för att skilja mellan oss som 
behärskar och utövar denna äkthet och dem som inte gör det.80

I Aftonbladet var kanondebatten inte särskilt aktiv. Ett fåtal artiklar tog sig an 
ämnet, men de var mest av förbigående karaktär. Åsa Lindeborg, historiker och 
kulturskribent, gör den 9 augusti ett inlägg i debatten som kan läsas som ett 
stöd till Stefan Jonssons debattartiklar.81

Åsa Moberg, författare och journalist, tar upp kanonförslaget ur ett nytt 
perspektiv. Hon inleder med att tala om att de människor hon känt, födda 
utanför Sverige, som varit mer belästa i svensk litteratur och mer insatta i 
svensk kultur än hon själv och som trots detta inte välkomnas in i den svenska 
kulturdebatten. På så vis målar hon upp bilden av att kanon inte fungerar som 
den integrationspolitiska nyckel som Folkpartiet hoppas. Men hon vrider 
frågan ett steg till, och frågar vilka krav vi svenskar ställer på oss själva när vi 
bosätter oss i andra länder. Dessa krav borde vara desamma som vi ställer på 
dem som kommer till oss, och med denna retoriska fråga ställer sig Moberg på 
kanonmotståndarnas sida.82  
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Linna Johansson på Expressen jämför en konstruerad kanon med RFSU:s 
kampanj för att ge de svenska barnen ett ord för kvinnans könsorgan. Hon 
skriver: ”RFSU anordnande en kampanj mot det där en gång. Snippa, skulle 
det heta. Gulligt, va? Nu skulle flickor kunna peka och namnge, de också. Bli 
fria, oblyga, allt det där”.83 Denna kampanj slog inte så väl ut och få svenska 
barn kallar det kvinnliga könet för snippa. Och Johanssons poäng är att en 
förändring inte går att göra utifrån på en struktur. Eller som hon uttrycker det: 
”En människas erfarenheter kan inte upptas i en gemensam berättelse innan 
hon får lov att vara där”.84 Således, kanon kan styras politiskt lika lite som vårt 
språk. Kanon är och förblir den kanon som existerar outtalat, som ständigt 
skapas och förändras. Johansson menar att förslaget är ett uttryck för en 
elitistisk tanke att få barn att läsa litteratur som Wikström ser som fin, som kan 
ses vara Wikströms syn på kanon. Och när ungarna väljer bort kanon förändras 
den till en kanon som inte är Wikströms. 

Anna Stenport Westerståhl, verksam som Assistant Professor i 
Scandinavian Studies med Comparative Literature vid University of Illinois, är 
också negativ till förslaget. Hennes artikel handlar dock mest om hur viktig 
litteraturvetenskapen är och hur det akademiska ämnet borde förändras och 
moderniseras. Hon ogillar kronologiska indelningar som antologier bjuder på, 
såsom hopbuntningar i formen av exempelvis ”10-talisterna”.85

Många inlägg i debatten försöker förklara vad denna debatt egentligen 
handlar om. Debatten är spretig och sätter igång många sidodiskussioner. 
Magnus Jiborn, filosof, författare, frilansskribent och även lektor vid 
filosofiska institutionen vid Lunds universitet, lanserar tanken att denna debatt 
gäller en politiskt i sig oviktig fråga, men rymmer stort symbolvärde. En kanon 
för skolan påverkar i sig inte samhället nämnvärt och är därför harmlös, av en 
nästan meningslös natur. Jiborn menar att Folkpartiet som tidigare haft stor 
väljarframgång i och med sitt förslag på språktest för flyktingar, nu försöker 
återupprätta den succén med ett förslag som förändrar litet men lockar många. 
Han skriver att lagen om kanon och språkprov ”är förslag som spelar lite lagom 
på nationella strängar samtidigt som de i sig är lika harmlösa som poänglösa”.86 
Jiborn hävdar att Folkpartiet måhända inte är främlingsfientligt, och tar upp 
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deras tidigare erkänt öppna inställning i flyktingpolitiken, men medvetet spelar 
på sådana stämningar för att vinna röster. Och det är, enligt Jiborn, ”illa nog”.87

Kulturchefen för Expressen, Per Svensson, går den 13 augusti ut med en 
lång artikel under rubriken ”en kanonidé”. Som titeln anger är Svensson i 
grunden positivt inställd till en tanke på kanon skapad för den svenska skolan. 
Han argumenterar länge och väl för värdet av att eleverna får tillgång till och 
förståelse för litteraturens stora verk. Svensson menar att staten inte har 
problem med att komma med kostråd för kroppen, och så mycket konstigare är 
det inte att det även ges ut förslag på god läsning. All litteratur ger inte lika 
mycket, och på samma vis som pizza är gott och enkelt, men inte leder till 
särskilt pigga kroppar, är det av godo att elever läser böcker som är av god 
kvalité. Svensson menar att det finns två skäl till varför förslaget fått så dålig 
kritik. För det första menar han att många ser det provocerande att tala om god 
litteratur. Han nämner en blogg på LO:s hemsida där skribenten ser det som en 
personlig förolämpning:  

Jag har inga böcker av Moberg, Tranströmer, eller Bellman i min bokhylla. Men 
bokhyllor det har jag. Vad folkpartiet nu gör är att tala om för en hel massa människor att 
vi inte är fina nog. Jag lägger mig inte i vad andra har i sina bokhyllor. Gnäll inte på vad 
jag har i mina!88

Den andra orsaken till varför förslaget fått ett sådant negativt mottagande är 
folkpartisternas luddiga argumentation för att koppla kanon till 
integrationspolitiken. Denna ”spik i foten”89 gör att även Svensson vänder 
ryggen till ett förslag som han egentligen gillar, om syftet varit ett annat. 

Inti Chavez Perez, redaktör för tidningen Macho, som tidigare ställt sig 
positiv till en kanon, med argument att det skulle tydliggöra de maktstrukturer 
som styr litteraturen i Sverige, skriver åter igen en artikel i Dagens Nyheter. 
Han vill här förtydliga sin tanke med exempel från sin uppväxt. När Chavez 
Perez var 16 år läste han för första gången en roman som handlade om 
homosexuella personer. Chavez Perez, som är homosexuell, menar att den 
romanen förbättrade hans liv, då han fann att han inte var ensam. Han menar 
att alla böcker han fått läsa hemma och i skolan varit grundad på heteronormen 
och han anser att det inte är rimligt att på detta sätt tysta ner minoriteters 
levnadsberättelser. På samma vis kan man inte förvänta sig att dessa 
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minoriteter ska ta en kanon till sig som förnekar deras existens. Chavez Perez 
vill även förtydliga att han inte är ute efter att någon mångfaldskvoterad 
församling ska styra kanon. Han skriver:  

Jag är inte ute efter att en vit heteroelit ska släppa in några representanter för ”mångfald” 
som alibin för att legitimera sina positioner. Jag är ute efter ett maktskifte. Tänk dig något 
i stil med att vi stormar församlingen.90

Den 21 augusti skriver professorn i litteraturvetenskap vid Stockholms 
universitet, Maria Nikolajeva, en artikel i samma tidning. Hennes artikel 
handlar framförallt om barn- och ungdomslitteraturen. Något tydligt 
ställningstagande till förslaget gör hon inte, utan diskuterar mest vilka 
barnböcker som skulle kunna ingå i en kanon. Artikeln kan ses som en 
intellektuell lek med skapandet av en kanon, där Nikolajeva poängterar att 
många barnböcker som har stort inflytande i Sverige, och ingår i ”vår” kultur, 
faktiskt är skrivna av icke-svenskar, såsom H.C. Andersens sagor.91

Författaren och skribenten Sigrid Combüchen skriver den 22 augusti ett 
inlägg som till en början verkar positivt inställt till en kanon. Hon tar upp de 
klassiker hon i sin ungdom blev tvingad att läsa, och ser i efterhand värdet i att 
ha blivit ålagd att läsa ett antal stora verk, vilka hon senare i livet fått glädje av, 
och även läst om. Men den kanon hon talar om var av internationellt slag och 
inte framgallrad ur en separat nationalskatt. Hon ser förslaget som valfläsk, 
vilket steks i syfte att fånga in främlingsintoleranta väljare.92

Richard Schwartz, författare och journalist på Svenska Dagbladet, avfärdar 
kritiken mot Wikströms förslag. Han skriver: 

De mest högljudda protesterna mot någon sorts kanon kommer från intellektuella och 
kulturarbetare, notoriskt allergiska mot rangordning, smakdomare och milt tvång. Sådant 
skulle strida mot kulturens själva väsen. Men det är både sant och osant. Dessutom talar 
de mot egen sak. Ty konst och kultur svävar inte fritt i luften. Kultur är inte natur. Bara 
mycket få hittar fram till den utan hjälp, enbart på entusiasm. Och vad gäller en kanons 
normativa rigiditet tror jag de kan vara lugna – den stora litteraturen lär oss att snabbt bli 
vår egen professor.93
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Schwartz skriver nostalgiskt om sin studietid då klassiker lästes och 
diskuterades flitigt. Att en kanon skulle var normativ tycks Schwartz avfärda 
med tanken att all stor litteratur tycks fostra fritt och kritiskt tänkande.94  

Den i debatten mycket färgstarke och outtröttlige motståndaren till 
Wikströms förslag, Stefan Jonsson, skriver åter igen ett långt debattinlägg där 
han påpekar att Wikström saknar argument för sitt förslag. Jonsson summerar 
Wikströms förslag med två syften: 

Enligt Folkpartiet kan åtgärden lösa två problem. Det ena är utbildningspolitiskt: att 
stärka litteraturens ställning i skolan. Det andra är integrationspolitiskt: att hjälpa 
invandrare in i det svenska samhället.95  

Jonsson hävdar att dessa två syften inte löses med en statlig läslista. Det första 
syftet borde, enligt honom, uppnås genom att höja lärarnas status och förbättra 
deras utbildning. Den integrationspolitiska idén med det andra syftet är 
”befängd”. Jonsson kallar det för en ”skenåtgärd” som inte fungerar som ett 
medel mot segregation. För att hjälpa invandrare in i det svenska samhället 
borde Sverige arbeta mot diskriminering och inte skapa en ”svensk standard”, 
en mall som de nya svenskarna måste klämma in sig i för att få tillträde till det 
svenska samhället. Kort sagt så åtgärdar inte kanonförslaget de problem som 
det syftar till att lösa. 

Mats Gellerfelt, författare och litteraturkritiker, lyfter liksom Jonsson fram 
lärarens roll i litteraturundervisningen. Det avgörande för att stimulera läsning 
är inte en fastlagd boklista på statligt erkänd god litteratur, utan att det finns 
lärare som kan entusiasmera elever till läsning.96  

Mindre politiskt agiterande och raljerande skriver Kerstin Thorvall ett mer 
litterärt, drömmande inlägg i debatten på Aftonbladets kultursidor. Hennes 
artikel handlar mest om den stol hon brukade sitta i, när hon läste böcker i sin 
barndom. Under hennes uppväxt var läsning ostyrd, men hon läste ändå. 
Thorvall vill visa att läslust inte kommer från tvång och att hon läste både 
klassiker och underhållning under uppväxten.97

Under debatten har lärarna, som starkt påverkas om förslaget går igenom, 
inte haft en särskilt tongivande roll i debatten på det rikstäckande planet. Deras 
diskussion har troligtvis skett mer internt i deras egna facktidningar. 
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Journalisten Lisa Jannerling genomför den 31 augusti i Svenska Dagbladet en 
intervju med två personer som arbetar inom det svenska utbildningsväsendet. 
Lärarförbundets ordförande, Eva-Lis Preisz, är negativ till förslaget. Förslaget 
ser hon som en tillbakagång till hur undervisningen såg ut på 1950- och 1960-
talen och att det sättet att arbeta inte passar det klientel som skolan idag har. 
Hon säger: 

Det här förslaget stupar på sin egen orimlighet. På den tiden såg skolan annorlunda ut. Då 
gick bara ett fåtal elever på läroverket men nu går i stort sett alla i gymnasiet. Det här 
förslaget förutsätter en homogen grupp elever. Så är det inte idag, säger hon.98

Vidare säger Preisz att förslagets genomslag enbart skulle gynna 
genomsnittseleverna, men inte hjälpa vare sig de elever som läser mycket eller 
de som inte läser alls. Att politiker ska detaljstyra undervisningen på detta vis 
tycker hon inte om, varje klass har sina förutsättningar, och läraren ska kunna 
anpassa undervisningen efter de individer som finns i gällande klassrum. Mer 
öppen till förslaget är chefen för Skolverkets enhet för styrdokument, Jan 
Sydhoff. Han vill inte ta ställning utan talar hellre om hur det fungerar idag. 
Tanken med dagens kursplaner, säger han, är att de ska lämna fritt utrymme för 
lärare och elever att styra undervisningen. I läroplanen står att centrala verk ska 
undervisas, men exakt vilka är inte nedtecknat.99

Jannerling skriver även en artikel om kanon på gymnasiebiblioteken i 
Göteborg. Det är den enda artikeln i rikspressen, som jag funnit, som frågar 
vad en bibliotekarie tänker kring kanon. Intervjuad blir Carin G Hansson, 
bibliotekarie på Göteborgs gymnasiebibliotek. Hansson är en av 
upphovspersonerna bakom ett projekt kallat Ugglan, som är ett virtuellt 
bibliotek på internet riktad till gymnasieelever. På den sidan finns söktips och 
även boktips indelade på olika områden, exempelvis Nobelpristagare eller 
böcker om anorexia. Hansson som dagligen kommer i kontakt med de läsande 
ungdomarna berättar om de stora skillnaderna som finns i hur mycket de läser. 
Skillnaden tror Hansson kan bero på hur mycket läsning som ingår i deras 
undervisning, vilket kan variera mellan lärare och klasser. Det är ytterst få som 
kommer till biblioteket för att låna böcker på eget initiativ, oftast kommer 
eleverna för att läsa böcker lärare uppmanat dem att läsa. Därför är det viktigt 
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med läsning på svensklektionerna, tycker Hansson, dels för att eleverna läser 
mer, dels för att de då hittar till böcker de annars inte skulle upptäcka på egen 
hand. Hansson och hennes kollegor försöker uppmuntra elever till läsning och 
få dem förstå att läsning kan vara lustfyllt och roligt. De tror inte på alltför 
stränga ”pekpinnar”, läsningen får aldrig bli bara ett tvång. Men trots detta 
tycker Hansson att det är en god idé att införa en kanon i undervisningen, för 
att satsa mer på läsning av litteratur i svenskämnet. Däremot vänder hon sig 
mot tanken att listan bara ska rymma svenska böcker, istället borde fokus ligga 
på den litterära kvalitén.100

I september månad tystnar debatten avsevärt. Kanhända tas mer 
pressutrymme och debatt över av andra politiska frågor inför valet den 18 
september. Stefan Jonsson skriver en artikel kallad ”Folkpartiet får skolbetyg. 
PS till sommarens kanondebatt”, där han följer upp resultat på en enkät han 
skickat ut till Folkpartiets partistyrelse. Enkäten skickade han den 26 juli till 
dess ledamöter, där han frågade vilka av de verk som Wikström gav exempel 
på skulle kunna ingå i kanonlistan, de hade läst. 15 av 24 ledamöter hade 
besvarat enkäten. Av dem som svarade hade merparten läst över hälften av de 
verk som Wikström nämnt. Jonsson berättar att nästan alla känt sig kränkta av 
hans fråga, vilket även är Jonssons poäng: att en kanonlista skulle innebära att 
landets lärare och elever blev utsatta för samma behandling, vilket inte skulle 
vara av godo.101

I bibliotekspressen skrevs mycket litet om kanondebatten. I de fem 
tidskrifter jag undersökt är det endast Biblioteksbladet som nämner debatten 
innan valet. Debatten nämns endast en gång och då i en notis som handlar om 
att Strängnäs bibliotek har skapat en egen kanon, i form av en 
rekommendationslista av ”kvalitetsböcker”. Åse Ekström, skribent på 
Biblioteksbladet, beskriver debatten: ”I väntan på att kultur- och politikereliten 
ska tjafsa färdigt om det ska bli en officiell litteraturkanon eller inte, har 
Strängnäs bibliotek som första bibliotek i landet skapat en egen kanon.”102  

Jag har nu gått igenom de artiklar jag funnit relevanta för min 
undersökning. Det har nu blivit dags för att redovisa min analys där mitt 
teoretiska ramverk kommer till användning. I debattöversikten har åsikterna i 
artiklarna förts fram, jag hoppas nu kunna visa varför de förts fram. 

                                                 
100 Jannerling, Lisa, ”Sajt uppmuntrar läsning”, Svenska Dagbladet, 06-08-31. 
101 Jonsson, Stefan, ”Folkpartiet får skolbetyg. PS till sommarens kanondebatt.”, Dagens Nyheter, 06-08-
15. 
102 Ekström, Åsa, ”Bibliotekens egen litteraturkanon”, Biblioteksbladet, 2006:07, s. 32. 
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6. Analys av debatten 

Jag hoppas nu att läsaren fått en god översikt av kanondebattens innehåll fram 
till det svenska valet 2006. Jag ska nu försöka förklara varför debatten blev så 
hätsk och intensiv, gällande ett förslag som filosofen och författaren Jiborn 
kallar en politiskt oviktig fråga.103 Jag tar gärna avstamp i hans resonemang 
men ämnar dra kanske lite andra slutsatser än honom, beroende på att våra 
frågeställningar skiljer sig.  

Jiborn hävdar att en kanon i sig inte påverkar samhället nämnvärt, utan 
snarare är en symbolfråga som Folkpartiet använder sig av för att profilera sig, 
och locka röster i riksdagsvalet. Jag skulle vilja hävda att Jiborn har rätt i att 
debatten kring förslaget varit mycket större än själva förslaget i sig, men vill 
även nyansera tanken lite. Vid en snabb anblick kan det tyckas att debatten rör 
sig kring integrationspolitik och svenskämnet i skolan. Men varför väcker 
förslaget så stor vrede i den kulturella världen? Varför sker debatten mestadels 
på kultursidor och mellan politiker och kulturpersonligheter, än som i andra 
politiska frågor, mellan politiker? Självklart kan tyckas att kulturmänniskor 
utrycker sina åsikter om kulturfrågor, men det finns fler kulturfrågor som 
passerar obemärkt förbi i den politiska sfären utan att sådant rabalder uppstår. 
Jag vill hävda, att enbart integrationsfrågan och svenskämnets status i skolan 
inte erbjuder tillräckliga förklaringar till varför debatten blev så intensiv. 

Som jag redan tagit upp förs debatten om Wikströms förslag i och mellan 
två separata fält, det litterära och det politiska. Det politiska fältet är speciellt 
då det ligger i detta fälts natur att ha inflytande i och över andra fält. Förslaget 
lanseras inom det politiska fältet men rör något som i grunden hör till det 
litterära fältets huvudområde, skönlitteraturen.  

Utifrån mina kategoriseringar av artiklarna i min artikeltabell framgår ett 
tydligt mönster rörande åsikter om förslaget och artikelförfattarens 
fälttillhörighet. Mest slående är att så mycket som tre fjärdedelar av artiklarna 

                                                 
103 Jiborn, Magnus, ”Symbolfrågor”, Sydsvenska Dagbladet, 06-08-13. 
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skrivna av representanter från det litterära fältet är negativa till förslaget. 
Vidare kan man konstatera att cirka två tredjedelar av artiklarna skrivna av 
agenter som främst hör till det politiska fältet istället är positiva till förslaget. 
Här har jag räknat artiklar och inte debattörer, och det är viktigt att var 
försiktig med de slutsatser man drar utifrån detta resultat. Vad som kan 
konstateras i undersökningen är dock att agenter från det litterära fältet överlag 
ställer sig långt mer kritiska till förlaget än politiska agenter. Detta resultat 
diskuterar jag nedan.  

Varför är det politiska fältet så positivt inställt till förslaget? 
Inom det politiska fältet lanseras och debatteras ständigt nya frågor. I detta 
sammanhang uppfattas Wikströms förslag som något nytt, men fortfarande som 
en politisk fråga bland andra, att diskutera på det politiska fältets villkor. Detta 
leder till en maktkamp inom fältet. I detta avseende kan de stridande parterna 
inom det politiska fältet främst ses som de olika partierna, som strider om en 
fråga inom politiken inför det stundande riksdagsvalet.  

Det politiska fältet är av detta skäl på sätt och vis mer splittrat än det 
litterära fältet i sin syn på kanonförslaget. Som konstaterat är de flesta politiska 
artiklarna positiva till förslaget. Detta kan dock till viss del förklaras av de 
många folkpartistiska uttalanden som försvarar sitt eget förslag gentemot det 
litterära fältet, men också gentemot andra stridande parter inom det politiska 
fältet, såsom socialdemokrater.  

Liksom det litterära fältet kan delas upp i ortodoxa och heterodoxa agenter 
och grupper, kan det politiska fältet skildras på liknande vis. De ortodoxa 
beskrivs som de styrande och kan då jämföras med den sittande regeringen, 
och de heterodoxa med oppositionspartierna som vill förändra maktstrukturen 
till sin egen fördel. De ortodoxa vill således bevara rådande ordning, och 
behålla makten över Sverige medan de heterodoxa utmanarna önskar en 
partiell revolution på det politiska fältet i form av maktskifte. Kanonfrågan 
utgör en fältstrid inom det politiska fältet, och den som vinner gehör för sitt 
sätt att se på frågan vinner makt inom fältet. Det är i denna debatt främst 
folkpartister från det politiska fältet som uttalar sig i frågan, och få 
representanter som kan beskrivas som ortodoxa. Orsaken till detta kan bero på 
att de ortodoxa inom fältet, Socialdemokraterna, som har haft makten inom 
fältet i 12 år, inte vill ge utrymme för en debattfråga som tydligt profilerar 
Folkpartiet och ger detta parti uppmärksamhet inför valet. Genom att inte 
kraftfullt bemöta Wikströms förslag, erkänns det ett mindre värde på det 
politiska fältet.  
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En socialdemokrat som bemöter förslaget, Luciano Astudillo, hävdar det 
litterära fältets företräde i litteraturfrågor. Genom att hävda att litteratur bör 
diskuteras på det litteräras fält gör Astudillo förslaget till en fråga som inte hör 
hemma inom det politiska fältet. Han menar att staten inte kan eller bör 
bestämma en kanon på kulturens område. På detta vis hävdar Astudillo att 
Folkpartiet inte delar det politiska fältets illusio, något som också det innebär 
att Folkpartiets legitimitet att ta plats inom fältet undermineras. 

Varför är det litterära fältet så negativt till förslaget? 
Det litterära fältet är ett autonomt fält och vill så förbli. Fältet har lyckats lägga 
beslag på smakdomarposition gällande vad som är god litteratur. Det är just 
makten om det symboliska våldet, makten att avgöra vad som är av god 
kvalité, som är själva pokalen inom detta fält. Alla inom fältet har genom olika 
insatser investerat kapital och tid i fältet för att komma närmare den 
maktpositionen. De har anpassat sig till doxan, förvärvat fältets illusio gällande 
värden, kanske även investerat ekonomiskt kapital till förmån för litterärt, allt 
för att öka sitt inflytande inom fältet. Detta har både de starka och de svaga 
agenterna inom fältet gjort, och således har alla sitt kapital inom fältet att 
försvara.  

Inom det politiska fältet är förslaget en fråga bland andra, men inom det 
litterära fältet innebär förslaget något helt annat. Förslaget rör litteratur och det 
litterära fältet men förändringen skulle inte ske på det litterära fältets villkor, 
och inte heller bara utgöra en partiell revolution inom fältet. Förutsättningarna 
för fältets regler skulle förändras, men inte på initiativ av de litterära agenterna. 
Om makten över litteratursmaken förs över till det politiska fältet försvagas det 
litterära fältet. Samtidigt får det kapital agenterna tillgodogjort sig inom fältet 
ett mindre värde då fältet blir svagare. Enligt denna syn är förslaget således ett 
direkt hot mot själva det litterära fältets autonomi, vilket erbjuder en möjlig 
förklaring till varför debatten blir så hätsk. Detta kan också förklara det stora 
engagemanget hos litterära agenter samt varför de till övervägande del är 
negativa mot förslaget.  

Var sker striden och vilka uttalar sig? 
När förslaget lanseras, blir striden om förslaget inte i första hand en strid inom 
det litterära och politiska fältet, utan en strid mellan fälten, om var makten att 
avgöra vad som är god litteratur hör hemma.  

Så var sker då huvudsakligen debatten, och vilka av dess aktörer har mest 
inflytande? Man skulle kunna tro att det genomgående är de med mest kapital 
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och inflytande som uttalar sig mest i debatten, men en kvantitativ mätning 
behöver inte nödvändigtvis i detta fall ge en rättvis bild. Detta är beroende av 
vilka strategier som används av olika agenter inom fälten. Då ett fält sätts i 
gungning som det litterära fältet gör i och med detta förslag, kan det vara av 
intresse att se vad de olika agenterna antar för strategi för att just öka just sitt 
kapital eller behålla detta. Här kan vara intressant att diskutera i termer av 
ortodoxa och heterodoxa agenter. De ortodoxa, som sitter på maktpositioner 
och har föga att vinna av en förändring av fältstrukturen, ser ofta debatter som 
kan leda till förändring som hot mot deras ställning.  

Här infinner sig ett problem i strategival. De frågor som fältets ortodoxa 
uttalar sig om vinner också automatiskt relevans och legitimitet inom fältet 
enbart beroende på den uppmärksamhet som makthavarna förärar frågan. Även 
om de uttalar sig negativt, kan erkännandet att frågan har värde att uttala sig 
om, ge mer tyngd åt frågan än om en ortodox inom fältet negligerar frågan, 
menandes att den är ovidkommande, inte hör hemma fältet, det vill säga att det 
är mot doxa och att missförstå fältens krav och illusio att ens diskutera frågan. 
På så vis kan ortodoxa av strategiska skäl ignorera en debatt, något som i sin 
tur kan medföra att de som initierat diskussionen förlorar kapital och anseende 
och själva debatten tynar bort. 

 Detta sker nu inte i den undersökta debatten och en av orsakerna är 
förmodligen att det är själva makten över kanonfrågan som diskuteras, och det 
faktum att frågan inte enbart förs på det litterära fältet. Att blunda och låta det 
passera som ett klumpigt heterodoxt förslag inom det litterära fältet 
omöjliggörs då det lanseras inom det politiska fältet. Som konstaterats blir 
förslaget istället något som hotar hela det litterära fältets grund och dess 
autonomi. Det är, enligt Bourdieu, vid sådana tillfällen även de mäktigaste 
inom fältet drar ut i strid för att försvara sin position, och fältets rådande 
struktur. Detta kan förklara varför agenter med hög status och stort inflytande i 
den litterära världen såsom Svenska Akademien, redan tidigt och kraftfullt 
engagerar sig i debatten. 

Hur kritiseras Wikströms förslag inom det litterära fältet? 
En annan iakttagelse man kan göra är att även om de politiska agenterna skiljer 
sig åt i inställning till förslaget, ofta beroende på partifärg, finns det en 
genomgående inställning att de har rätt att diskutera litteratur och kanon. 
Gränsen till det litterära fältets territorium passeras utan att för den skull gå 
igenom det litterära fältets inträdeskrav och tillgodogörande av dess riter. Det 
politiska fältet är det maktfält som griper över hela samhället och ser sig som 
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ett fält med rätt att uttala sig och agera även inom andra fält. Denna inställning, 
att en politiker kan agera agent på andra fält oberoende av deras fältspecifika 
kapital och bakgrund, är något som det litterära fältet reagerar starkt emot. För 
att upprätthålla sin expertis och därmed sin rätt till makten inom fältet 
ifrågasätts politikers kunnande och beläsenhet. Man kan enkelt säga att de 
påpekar att politiker inte har det kapital fältet kräver för att uttala sig. Som 
Isobel Hadley-Kamptz tydligt uttrycker sig i Expressen: 

Politiker vet inte mer om konstnärlig kvalitet än vem som helst. Fredrik Reinfeldts 
favoritfilm är Drömkåken med Björn Skifs. Det om inte annat borde mana till 
eftertanke.104

Tydligare än så kan det knappast sägas, håll fingrarna borta från litteraturen 
och kulturen där ni inte vet vad ni talar om! Detta är ett ortodoxt beteende, att 
hävda den rådande doxans giltighet. För att uttala sig om litteratur ska en agent 
agera på ett sätt som följer det litterära fälts regler.  

Intressant är att se att Wikström som lanserar förslaget, faktiskt i viss mån 
kan sägas tillhöra det litterära fältet. Hon har en bakgrund som författare vid 
sidan om sin politikerkarriär. Detta nämns aldrig i debatten av någon, hon 
räknas inte längre till det litterära fältet. Detta visar på svårigheten att tillhöra 
flera fält samtidigt. Fält kräver sin solidaritet, att man ingår i ett fält kräver att 
man erkänner det ett större värde än andra fält för att få status i fältet. 
Wikström har således vare sig hon avsiktligt planerat det eller inte, valt att 
tillhöra det politiska fältet. Och hennes politiska kapital har föga värde på det 
litterära fältet, och hennes litterära kapital har hon förlorat då hon gick över till 
det politiska fältet. Man kan säga att hon växlat in sitt litterära kapital till 
kulturpolitiskt kapital. 

Wikström har alltså en bakgrund som författare, men även som präst. Detta 
talas det hellre om bland de litterära, då i nedlåtande toner om att Wikström 
vill uppfostra och frälsa folket med en kanon. 

Angående att vara nedlåtande gentemot Wikström måste Stefan Jonsson, 
Dagens Nyheter-redaktören, diskuteras. Jonsson är kanske den i debatten som 
är mest uttalat negativ till Wikströms förslag, och han döljer inte sin avsky för 
förslaget. Tvärtom, Jonsson tar till alla medel för att hindra att förslaget 
genomförs. Han använder sig också utav fältmarkerande tekniker i sin retorik 
gentemot Wikström. Ett exempel på detta är när han påtalar att hon använder 

                                                 
104 Hadley-Kamptz, ”Vilset, Wikström”, Expressen, 06-07-25. 
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dålig svenska, och därför inte bör uttala sig i frågor rörande det svenska 
språket. Jonsson ser tydligt att kanondiskussionen är en kamp om makten över 
den svenska litteraturen. Och var Jonsson anser att kanon bör skapas är 
uppenbart: 

Betyder det att man till varje pris ska bekämpa idéer om en litterär kanon. Inte alls. En 
kanon existerar redan, som själva pulsen i den litterära offentligheten och kulturen och det 
är skolans huvuduppgift att hålla den levande. Frågan i detta fall är om vi ska låta 
politikerna ta litteraturen som gisslan för att strypa mångfalden i denna offentlighet. 105

Jonsson driver hårt sin tes att politiker inte har med litteraturen att göra. 
Litteratur ska diskuteras och utvärderas av de som har adekvat kunskap om 
litteratur, det vill säga de som förfogar över högt kapital inom litteraturens fält.  

Att politiker inte har tillräcklig kunskap inom kulturområdet är ett 
argument de litterära agenterna använder sig av för att skydda sitt fält, men 
även andra argument förekommer. Exempelvis för Henrik Berggren, 
ledarskribent på Dagens Nyheter, fram argumenten för att det är lärarna som 
ska bestämma över vilken litteratur som ska ingå i undervisningen, och att den 
måste kunna anpassas efter behov. Denna tanke delas även av lärarförbundets 
ordförande Eva- Lis Preisz. Att hon här dels hävdar lärares pedagogiska 
kompetens, dels försvarar lärarnas ämneskunskaper är naturligt då hon 
representerar deras organisation. Att acceptera att utomstående ska styra 
litteraturundervisningen är att nedvärdera lärarnas tillgång till litterärt kapital, 
vilket vore att undergräva svensklärares ställning på det litterära fältet.  

Ett flertal agenter inom det litterära fältet menar att en kanon inte kan 
användas som integrationsverktyg, som Wikström menar, och att denna tanke 
även bygger på en nationalistisk flirt till främlingsfientliga väljare.  

Vilka agenter inom det litterära fältet är positiva till förslaget? 
Det litterära fältets autonomi hotas alltså, vilket förklarar den starkt negativa 
reaktionen från majoriteten av det litterära fältet. I detta sammanhang blir det 
intressant att undersöka de litterära agenter som är positiva till förslaget. Skulle 
inte, enligt Bourdieu, illojalitet gentemot fältet och dess autonomitet leda till 
förminskat kapital och förlorad status och inflytande inom det egna fältet för de 
agenter som ställer sig positiva till förslaget?  
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 42



Generellt kan sägas att de som hoppas på förändring inom ett fält är de som 
tror att de kan gynna dem inom fältet. Dessa brukar kallas för det heterodoxa, 
de som ifrågasätter gällande doxa, och hoppas på mindre revolutioner som kan 
rucka den rådande maktbalansen, för att öka deras makt. Dessa söker dock inte 
en förstörelse av fältet i sig, om fältet spricker förlorar även de sitt anseende 
och kapital som de åtnjuter inom fältet. Därför sker sällan totala revolutioner 
utan bara inomfältliga förändringar.  

Ett tydligt exempel på någon som ämnar förändra rådande doxa inom fältet 
är redaktören för tidningen Macho, Inti Perez Chavez. Han är medveten om 
den rådande strukturen och diskuterar den öppet. Att på detta vis påvisa doxa 
och ifrågasätta den är synnerligen heterodoxt. Chavez Perez svär i kyrkan, och 
önskar att med det politiska fältets makt förändra det litterära fältets struktur 
som han anser är diskriminerande och uteslutande. Som Chavez Perez säger: 

Eftersom vi redan har en inofficiell kanon är det bra att den skrivs ner. Då måste osynlig 
makt träda in i rampljuset. En nedskriven kanon kan lättare granskas och utmanas än en 
kanon som är luddig och som bara finns i folks huvuden.106

Chavez Perez visar med tydlighet att han vill locka fram de ortodoxa 
kanoniserande agenterna till granskning, med förhoppningen om en partiell 
revolution inom fältet. Det politiska förslaget är en ovanlig möjlighet, här ges 
de heterodoxa inom det litterära fältet ett verktyg för förändring. 

I denna debatt dyker också en annan mycket intressant avvikelse upp som 
måste diskuteras. Horace Engdahl, Svenska Akademiens ständige sekreterare, 
som representerar en av det litterära fältets mest betydelsefulla institutioner och 
därmed äger oerhört anseende och tyngd, ställer sig positiv till förslaget. Denna 
ortodoxa institution och agent har redan det kanske mest konsekrerande 
redskapet av alla, Nobelpriset. I den struktur som råder besitter Svenska 
Akademien en oerhörd makt över det symboliska våldet över kanon, och har 
allt att vinna på att rådande doxa fortlever. Man kan då i första hand ställa sig 
undrande till varför Engdahl uttalar sig positivt till förslaget men det finns skäl. 
Bör sägas är att Engdahl i början uttalar sig skeptiskt till förslaget. Han 
uttrycker att kanon bildas genom närmast magiska otydbara vägar och kan inte 
styras av personer och institutioner. Att han själv är ledamot i ett samfund som 
styr en av dessa vägar talar han inte högt om. Bourdieu skulle mena på att han 
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här väljer att mystifiera och tysta ner debatten, för att behålla dimman över 
maktstrukturen, och därigenom bevara doxan som han gynnas av. 

Men Engdahl ändrar sig, något som sker när Wikström förklarar att en av 
de institutioner som skulle användas för att bestämma skolans kanon, skulle 
kunna vara Svenska Akademien. Engdahl hamnar här i en bekväm sits, 
Svenska Akademien gynnas både av den rådande doxan och av en möjlig 
förändring. Om förslaget inte går igenom, består Svenska Akademiens makt 
som vanligt, men om förlaget vinner kraft och slår igenom, förlorar Svenska 
Akademien inte heller på det, kanske tvärtom i och med att deras makt blir än 
mer officiell. Engdahls makt inom det politiska fältet är av mindre slag än det 
han åtnjuter inom det litterära, och i detta fall kan det politiska påverka det 
litterära, vilket innebär att Engdahl måste inta en vaksam position. Engdahl 
måste kommunicera med politiker som står utanför det litterära fältet men ändå 
har sina makttentakler inne i det. Om förslaget går igenom skulle faktiskt 
Svenska Akademiens makt på det litterära fältet kunna öka. De skulle då kunna 
få in ett politiskt kapital till sitt litterära fält och även kunna växla in det till 
litterärt kapital. Inte bara det litterära fältet skulle erkänna deras makt, utan de 
skulle även få erkännande från det politiska fältet, ett maktfält med möjligheter 
till inflytande även i andra fält.  

En annan intressant avvikare är Ebba Witt-Brattström. Här har vi en 
litteraturprofessor, erkänd och väletablerad på det litterära fältet, som talar sig 
varm för förslaget. Hon ser dock utanför det litterära fältet och har troligtvis 
mer än sitt anseende inom det fältet på sin agenda. Witt-Brattström menar att 
litteraturens status skulle höjas med hjälp av kanon, på så vis skulle också 
hennes eget och fältets värde höjas. Witt-Brattström är svår att både fält- och 
yrkeskategorisera då hon vid sidan av sin litteraturprofessur även är politiskt 
aktiv och har varit medlem av både Grupp8 och Feministiskt initiativ. En 
tolkning av Witt-Brattströms inställning till förslaget utifrån Bourdieus teori, 
skulle kunna vara att Witt-Brattström önskar konvertera litterärt kapital till 
kapital inom det politiska fältet. Genom att göra litteratur till ett politiskt ämne 
får hennes litterära kapital ett större värde på det politiska fältet. Hon hävdar 
även att lärarnas ämneskunskaper inom svensk litteratur är otillräckliga, vilket 
är ett öppet angrepp mot erkännandet av att de skulle förfoga över ett 
tillräckligt litterärt kapital för att bestämma i skönlitterära frågor.  

Både Engdahl och Witt-Brattström stödjer således förslaget vilket kan ses 
som avvikande. De representerar båda det litterära fältet vilket innebär att de 
borde vara emot ett förslag som hotar fältets autonomi. Till skillnad från andra, 
inom fältet mindre betydande agenter, som presenterar samma välvilja till 
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förslaget, tas dessa två på allvar och hänvisas till av andra debattörer. Detta 
beror troligtvis på det stora litterära kapital de båda förfogar över, och deras väl 
etablerade position inom fältet. 

Det finns även en till litterär debattör som stödjer Wikströms förslag, som 
kan vara intressant att beskriva med hjälp av Bourdieu. Detta är författaren och 
frilansskribenten David Andersson som menar att en svensk kanon inte skulle 
vara nationalistisk. Han styrker sina argument med att beskriva de stora 
svenska författarskapen som samhällskritiska. Här kan man mena att han med 
Bourdieus begrepp framhåller sitt litterära kapital då han påtalar för andra, 
mindre belästa, vad de litterära verk som diskuteras innehåller. På så vis stödjer 
han det politiska förslaget och höjer samtidigt sin position på det litterära fältet. 

Vad säger det litterära fältets tveksamma agenter? 
Det finns även en grupp agenter på det litterära fältet som varken på ett tydligt 
sätt kan kategoriseras som positiva eller negativa till förslaget. Detta är agenter 
som har en tydlig agenda och arbetar för ett specifikt syfte inom fältet. Dessa 
har sällan funnits en längre tid inom fältet, är därför inte väletablerade utan kan 
uppfattas som heterodoxa agenter som söker en ingång till makt. Hur ingången 
ser ut är av mindre vikt för dessa, ändamålet helgar medlen. Här vill jag nämna 
Yvonne Rock, samordnare för Mångkulturåret 2006, och Jan Hansson, chef för 
Svenska barnboksinstitutet.  

Yvonne Rock representerar en statligt tillsatt kommitté som har som 
uppdrag att bredda utbudet på offentligt finansierade kulturinstitutioner. Rock 
rör sig således inte bara på det litterära fältet, utan har också till uppgift att 
påverka det. Med sin bakgrund som kulturproducent har hon ett visst litterärt 
kapital som ger henne tyngd när hon för fram mångkulturårets syften i 
debatten. Hon är negativ till förslaget, då hon finner tanken på en svensk kanon 
som exkluderande för de många kulturer som existerar i Sverige. Samtidigt kan 
hon inte sägas vilja skydda det litterära fältet från det politiska fältets påverkan, 
utan hennes orsak till motstånd är att det politiska inlägget inte gynnar hennes 
personliga uppdrag.  

Jan Hanssons sits är annorlunda, han rör sig inom det litterära fältet men 
ser i diskussionen att den litteratur han vill föra fram, barn- och 
ungdomslitteraturen, har kommit i skymundan då de litterära försvarar sitt fält. 
Hanson är mer negativ till utformningen av förslaget än själva tanken att på att 
införa en kanon i skolan. Han ser en risk med att skolan skulle styras till att 
införskaffa kanonlistans böcker, där få barn- och ungdomsböcker är med. På så 
vis skulle barn- och ungdomslitteraturens ställning försvagas, inte bara i 
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skolan, utan också inom det litterära fältet. Jan Hanson vill att Svenska 
Barnboksinstitutet och Barnboksakademien i en utredning tillsammans med 
Svenska Akademien och Myndigheten för skolutveckling ska utreda vilka 
konsekvenser förslaget skulle få. Detta skulle medföra att barn- och 
ungdomslitteraturens ställning inte hotas, och kopplingen till Svenska 
Akademien skulle även kunna utöka Barnboksinstitutets kapital på det litterära 
fältet. 

Vilka agenter hamnar utanför diskussionen? 
En orsak till varför Engdahl och Witt-Brattström tas på allvar i debatten och 
citeras av andra är dels det kapital de innehar, dels deras förståelse för 
litteraturfältets krav och regler. Deras illusio är obestridligt litterär och de 
ifrågasätter aldrig värdet i att diskutera litteratur. Just detta, att förstå 
spelreglerna, doxan, och erkänna fältets illusio, är en förutsättning för att tas på 
allvar i debatten.  

En som inte tar till sig det litterära fältets inträdeskrav och spelregler är 
gymnasieläraren Claes-Magnus Hugoh. Han inleder sin artikel med att kritisera 
debattörernas förutsägbarhet och konservativa förhållningssätt till förslaget. 
Hugoh raljerar över att ”aspektmarkörerna sitter där de ska och lämnar inget 
tvivelsmål om vad man ska tycka”.107 På detta sätt omyndigförklarar sig Hugoh 
inom det litterära fältet. Han tar avstånd från fältets illusio utan att besitta det 
kapital som i sådana fall krävs för att tas på allvar. Hans inlägg försvinner i 
debatten, ingen citerar honom eller hänvisar till honom.  

Det kan vara intressant att se att lärarna, som är de som kanske påverkas 
mest av förslaget, inte märks särskilt tydligt i debatten. Debatten har hamnat i 
det litterära och det politiska fältet och det är dessa fälts spelregler som gäller. 
För att påverka debatten måste det styrkas att man tillhör något av dessa fält, 
och att man att man är värdig att lyssnas till. Hugoh misslyckas med detta då 
han inte tillhör det politiska fältet, och då han inte agerar efter det litterära 
fältets illusio. Visst tillhör svensklärarna det litterära fältet men det är få av 
dem som har en särskilt framträdande position ur ett kapital- eller 
maktperspektiv.  

Hur hanterar Wikström det litterära motståndet? 
Gång på gång försöker Wikström möta kritiken om att politiker inte ska styra 
litteraturen med argumentet att det inte är politiker som ska avgöra kanon. Hon 
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för fram två grupper, Svenska Akademien och svensklärarna, som hon tycker 
ska avgöra vilka böcker som ska ingå i kanon. Att föreslå Svenska Akademien 
som möjligt politiskt redskap i en så normerande verksamhet kan naturligtvis 
diskuteras. Svenska Akademien är ett slutet sällskap, som inte önskar insyn i 
sitt arbete. Huruvida medborgarna skulle få insyn i urvalsprocessen diskuterar 
varken Wikström eller Engdahl i sina debattinlägg. Få ifrågasätter dock 
Svenska Akademiens kunskap, och föga kritik hörs från varken det litterära 
eller politiska fältet på just denna punkt. Wikström lutar sig här på sätt och vis 
mot en helig ko för att söka stöd för sitt förslag. Kanske har hon även insett att 
hon måste få med sig Svenska Akademien för att få något som helst genomslag 
för sitt förslag på det litterära fältet. Att svensklärarna nämns är begripligt, en 
kanonlista för svenska skolan är att styra deras undervisningsmetod 
handgripligen, och därmed fråntas de en del av sin makt över undervisningen 
Genom att föreslå dessa två grupper kan Wikström kanske undvika alltför hårt 
motstånd mot sitt förslag. 

Var sker debatten i rikspressen? 
Den uppmärksamma läsaren kan ha upptäckt att det finns en ojämn fördelning i 
antalet artiklar rörande kanon i rikspressens tidningar. Framförallt förs debatten 
i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Sydsvenska Dagbladet108 och 
Expressen innehåller något färre artiklar och i Aftonbladet publiceras ytterst få. 
Aftonbladet är den tidning som politiskt sett har det mest vänsterorienterade 
agendan i urvalet. Att här ge folkpartisten Wikströms förslag större utrymme i 
tidningen och skapa en debatt omkring henne och hennes parti, är även att låta 
dem styra diskussionsområdena i valdebatten. Folkpartiet profilerar sig som ett 
skolparti och vill gärna diskutera skolfrågor. Att därmed diskutera skolan och 
deras förslag i Aftonbladet är att ge skolfrågorna tyngd i valdebatten inför 
valet, vilket är något som kan gynna Folkpartiet. Man kan som sagt även 
uppfatta debatten som en strid inom det politiska fältet, som påverkas av 
tidningspublicisternas ideologiska mål. Således kan man mena att Aftonbladet 
använder sin makt till att tysta uppmärksamheten kring förslaget, göra den till 
en ickefråga, för att strypa Folkpartiets genomslag i det politiska fältet. På så vi 
agerar de ortodoxt, det rådande tillståndet är det riktiga, och det nya förslaget 
ska ses som så orimligt, att det knappt är värt att kommentera. De mer liberala 
tidningarna uppmuntrar dock debatten. Särskilt Dagens Nyheter som gör en 
artikelserie där kända människor får ge egna förslag på kanon. Även om 
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debatten till stor del är av ett slag som innehåller mången kritik till förslaget, så 
medverkar detta till att ge uppmärksamhet till Folkpartiet, och just deras 
profilfrågor, integration och skola. Uppmärksamheten i sig legitimerar 
Folkpartiets existens inom det politiska fältet då deras förslag är värda att 
diskutera. 

Kan kanon fungera som integrationsverktyg? 
Avslutningsvis vill jag diskutera huruvida en kanon i skolan kan fungera som 
ett integrationsverktyg för invandrare. Wikström och Rojas ser Sverige som ett 
land med en majoritetskultur. Det svenska samhället kan då ses som ett fält 
med sina specifika inträdeskrav och spelregler. Både Wikström och Rojas 
menar att det svenska språket och den svenska litteraturen är inträdeskrav, eller 
nycklar, till det svenska fältet. Om dessa lärdes ut till de oinvigda, skulle dessa 
inkluderas i fältet, få arbete, bli en del av den svenska gemenskapen et cetera. 
Detta kan tyckas vara ett sätt att genom medvetenhet om fältens krav ge 
invandrare tillträde till fältet, men så fungerar inte fält, enligt Bourdieu. Ett fält 
trivs i sin exklusivitet, om Sverige är ett fält slåss dess medlemmar om makt 
och utrymme på just det fältet. De som gynnas av rådande doxa, vill bevara 
fältet. Och som Bourdieu tydligt säger, blir inträdeskraven av en sådan natur att 
alla släpps in, förlorar värdet i att vara med i just det fältet. Nu sker dock inte 
att fältet upplöses, nej, inträdeskraven förändras bara. Om litteraturkännedom 
var en väg in i de finare rummen i samhället som inte längre går att använda 
för sållning, förändras kraven och koderna. Som Jonsson säger om en 
invandrare som inte får ett arbete på grund av sin hudfärg:  

Personen går hem. Sträckläser den heliga Birgitta, Strindberg, Moberg, Tranströmer, 
Pippi Långstrump. Firar midsommar. Ser sin dotter i luciatåget. Ingen förändring. Han 
eller hon förblir osvensk. Får inga jobb.109  

Som Jonsson beskriver det kan man se två orsaker till varför personen inte får 
arbetet. Antingen är litteratur helt enkelt inte kravet, eller så förändras det 
kravet när alla kan det. Ett annat sätt att se det är att hudfärg och bakgrund idag 
är ett krav som ställs för att inträda det svenska samhället, och det kravet går 
inte att ”lära” sig. Men är då all förändring omöjlig i Bourdieus värld? Svaret 
är givetvis nej, samhällsförändringar sker, men sällan snabbt och sällan 
förändras fält och samhällen i grunden. Men Bourdieu tror inte på att lära ut 
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koder, fälten anpassas till att alltid innehålla någon form av exklusivitet. I 
integrationsfallet är det inte frågan om invandrarna kan lära sig att passa in, 
utan huruvida fältet vill ta in invandrarna. Så länge fältets deltagare, i detta fall 
Sveriges medborgare, inte vill ha invandrare insläppta inom fältet kommer 
inträdeskraven anpassas så de hålls utanför. Främlingsfientligheten måste alltså 
bort först inom fältet, för att fältet ska öppnas. Hur detta ska ske är något som 
jag lämnar osagt i denna magisteruppsats. Jonsson för dock fram tankar om 
antidiskrimineringslagar och skapandet av jämlika institutioner som ett medel 
mot diskrimineringens utstötningsmekanismer. Jonsson menar att en attityd 
gentemot invandrare inte förändras därför att han eller hon har läst 
Tranströmer, han eller hon ses ändå som ”osvensk” och därmed är det svenska 
fältet ändå stängt. Jonsson beskriver – utan att ta Bourdieu i sin mun − just den 
svenska doxan som hinder för integration: ”invandrare ska in i 
majoritetskulturen, trots att den svenska majoritetskulturen fungerar på ett 
sådant sätt att den utesluter invandrarna.”110  

6. 1 Biblioteksvärldens tystnad 
Mitt arbete hade förutom att beskriva och förklara kanondebatten ytterligare en 
frågeställning som rörde biblioteksvärldens förhållningssätt till kanondebatten. 
Under arbetets gång har det blivit alltmer påtagligt att representanter från 
biblioteksvärlden varit mycket tysta i den undersökta diskussionen. Antalet 
inlägg i det empiriska underlaget gränsar till det försumbara och om 
biblioteksvärlden har någon inställning till kanonförslaget som kan sägas gälla 
för den samlade yrkeskåren är den svår att finna och styrka. Mer intressant och 
fruktbart är det då, att utifrån Bourdieus teorier, försöka erbjuda möjliga 
förklaringar till varför bibliotekarier väljer att inte ta ställning. Är det inte 
besynnerligt, att de som idag är betrodda att förvärva litteratur för de allmännas 
medel, tillgodose samhällets behov av skälig litteratur och har specialister på 
just ungdomsområdet (Barn- och ungdomsbibliotekarier), inte här tillfrågas om 
åsikter eller själva tar till orda och hävdar sin kompetens inom området? Denna 
yrkeskår arbetar ständigt med att uppmuntra ungdomars läsande, öka deras 
läsförmåga och stimulera deras nyfikenhet kring litteratur. Att dessa inte uttalar 
sig måste bero på något, och detta vill jag relatera till Bourdieus teorier och 
hans syn på maktstrukturer.  
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Bibliotekariens litterära kapital 
En folkbibliotekarie som arbetar med att förvärva, sprida och informera om 
litteratur kan av självklara skäl sägas tillhöra det litterära fältet. Bibliotekariens 
litterära kapital kan sägas vara stort av flera skäl. Han eller hon tar del av ny 
litteratur för att kunna bedöma vad som bör köpas in till biblioteken, och 
innehar därmed ofta stor litterär kunskap. Dessutom innehar bibliotekarier även 
en del symboliskt våld, auktoriserat av andra, då de har beslutsrätt att välja vad 
som är gott nog att införskaffas. En bibliotekarie har ett slags representativ roll, 
då han eller hon bestämmer vilka böcker som ska finnas till hands för 
låntagarna, och således har de inflytande över vad som läses. Av denna orsak 
borde bibliotekarierna, vid sidan av stor kunskap, även ha en stark position på 
det litterära fältet, ändå är tystnaden i kanonfrågan stor. En orsak att det kan 
vara svårt att positionera sig i debatten är att bibliotekarien har en sådan bred 
yrkesroll. Litteraturvetenskap är inte längre en obligatorisk del i 
bibliotekarieutbildningarna och yrkestiteln bibliotekarie betyder inte längre 
nödvändigtvis att innehavaren av sådan titel automatiskt har en hög litterär 
kompetens.  

Av denna anledning kan det vara svårt för en representant för 
biblioteksvärlden att uttala sig med tyngd från en hel yrkeskår. Detta kan dock 
kringgås genom att de som innehar stor kunskap om litteratur bland 
bibliotekarierna (de som arbetar med skönlitteratur) går samman och uttalar sig 
om förslaget. Kunskap om litteratur och inflytande över litteraturbestånd ses 
kanske inte som ett klassiskt litterärt kapital, såsom att ha skrivit erkända verk 
eller publicerats på större förlag, men borde ändå ge en viss position inom 
fältet. Just urvals- och inköpsmakten placerar måhända inte bibliotekarier 
bland författarna, men likväl bland litteraturkritikerna inom det litterära fältet. 
Denna smakdomarposition borde ge bibliotekarier legitimitet att uttala sig i 
litterära spörsmål. Ändå bryts inte tystnaden, vilket kan tyckas förvånande 
utifrån Bourdieus tankar om litterärt kapital och fältagerande i stort. Orsaken 
till tystnaden borde finnas någon annanstans, utanför det litterära fältet, som 
inte ifrågasätter bibliotekariens kompetens. 

Bibliotekariens politiska kapital 
En faktor som kan medföra att bibliotekarierna är tysta i debatten är att de 
saknar ett politiskt kapital. Deras inflytande är ytterst begränsat inom det 
politiska fältet. Frånvaron av politiskt kapital är dock inte något som hindrat 
andra från det litterära fältet att delta i debatten. Så detta kan inte ensamt anges 
som en rimlig orsak bakom tystnaden. 
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Biblioteksfältet – ett delfält på det litterära fältet 
Tystnaden från biblioteksvärlden visar på att det finns en möjlighet att det finns 
något som skiljer bibliotekarierna från övriga agenter inom det litterära fältet. 
Bibliotekarierna är en egen yrkeskår och kan från Bourdieus teoretiska 
perspektiv sägas utgöra ett eget delfält på det litterära fältet. Detta 
biblioteksfälts egenskaper kan erbjuda några möjliga orsaker till 
bibliotekariernas tystnad i debatten. Med hjälp av Bourdieu hoppas jag här 
kunna erbjuda en förklaring till denna tystnad. Till att börja med har det 
svenska biblioteksfältet en funktion och syfte som är skapat av andra än de som 
rör sig inom fältet. Biblioteken arbetar på uppdrag av det politiska fältet som 
genom de stiftade lagarna anger grunden för hur biblioteksverksamheten ska se 
ut. Bibliotekslagen skrivs av politiker och är inte bibliotekariers uppgift att 
konstruera. Biblioteken arbetar med litteratur, informationsanskaffning och 
spridning. Detta placerar biblioteksfältet, särskilt i denna debatt, inom det 
litterära fältet. Sällan hörs dock bibliotekens ställningstaganden utanför 
biblioteksfältet, trots att det på biblioteken rimligtvis finns agenter med 
tillräckligt kapital för att kunna agitera inom det litterära fältet. Någonting i 
biblioteksfältets struktur kan vara en förklaring till detta och jag vill här lämna 
ett möjligt förslag.  

Biblioteksfältets uppdrag som neutral informationsgivare och mötesplats i 
samhället avspeglas rimligtvis i biblioteksfältets doxa. En biblioteksanvändare 
ska inte uppleva att biblioteket har en åsikt, då denna skulle resultera i att alla 
åsikter inte gavs samma utrymme och möjlighet, något som är en förutsättning 
för att biblioteket ska kalla sig ett demokratiskt verktyg för alla medborgare. 
Doxan åkallar då fältets deltagare att agera neutralt utåt, mot besökare och 
omgivning, och uppmuntrar inte till politiskt agerande av sina deltagare. 
Givetvis sker strider inom delfältet om litteratur som ska köpas in, men denna 
strid förs slutet och inom fältet, kanske till och med inom det enskilda 
biblioteket. Denna doxa, som manar till neutralitet och tystnad, kan vara ett 
möjligt hinder som förklarar bibliotekariers tystnad i debatten.  

Jag vill här även förtydliga den påverkan det kan ha att kanonförslaget 
presenterades i ett politiskt sammanhang. Det är rimligt att tro att 
biblioteksfältet skulle kunna ha en större vilja att delta i en diskussion som 
enbart fördes inom litteräras fält. Kanondebattens innehåll kan kopplas till 
bibliotekens funktion och i förlängningen synen på bibliotekarierollen, men 
debatten sker inför ett riksdagsval. Att då som biblioteksrepresentant gå in i 
debatten och ta ställning är då en handling som bryter mot biblioteksfältets 
egna doxa, som förespråkar neutralitet i politiska frågor.  
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En annan aspekt är biblioteksfältsdeltagarnas illusio. Ser bibliotekarierna 
sig själva som en del av litteraturdebatten på det litterära fältet, och har en 
bibliotekarie något anseende på biblioteksfältet att vinna genom att profilera 
sig i en sådan debatt? Här har jag ett mycket litet empiriskt underlag, men just 
frånvaron av detta kan avslöja en del om biblioteksfältets förhållningssätt till 
Wikströms förslag. Det enda som skrivs i Biblioteksbladet kan vara en signal 
om inställningen till litteratursmakdebatter utanför fältet:  

I väntan på att kultur- och politikereliten ska tjafsa färdigt om det ska bli en officiell 
litteraturkanon eller inte, har Strängnäs bibliotek som första bibliotek i landet skapat en 
egen kanon.111

Detta visar på att det inom biblioteksfältet pågår en debatt om smak, men att de 
håller den diskussionen för sig själva. Att ett bibliotek skapar en egen kanon 
utanför den rådande debatten visar på två saker. Dels kan en bibliotekarie 
vinna anseende på biblioteksfältet genom att internt diskutera kvalitet, dels ses 
den omgivande diskussionen om kanon som något som inte hör till 
biblioteksfältets arena. Att gå ut i strid med något som ses som en ”tjafsig” 
debatt är knappast något som ger anseende inom fältet. Och att detta inte ger 
anseende, kan innebära att biblioteksfältets illusio skiljer sig från det övriga 
littera fältet.  

Fältstriden kring litteratursmak blir här en intern fråga inom delfältet, inte 
en del av det litterära fältets. Bibliotekarievärlden kanske inte delar det övriga 
litterära fältets syn på hur litteratur ska diskuteras. Detta kan ses som ett tecken 
att agenterna inom biblioteksdelfältet inte delar det övriga litterära fältets 
illusio. Kanske medför detta att biblioteksfältet borde studeras och ses som ett 
mer autonomt fält, än som ett delfält i det litterära, då Bourdieu menar att en 
gemensam illusio bland ett fälts agenter är en av de mer avgörande 
grundstenarna i ett fält.  

Allt detta sammantaget kan erbjuda en möjlig förklaring till varför 
bibliotekarier är tysta i debatten, fastän de besitter ett litterärt kapital som 
motiverar ett deltagande i frågor som rör skönlitteratur. Det skulle betyda att 
det inte är en kapitalbrist som hindrar bibliotekarien att delta i debatten, utan 
framför allt det egna delfältets doxa som gör det tabu att ta ett öppet 
ställningstagande i politiska sammanhang. En annan bidragande orsak kan vara 
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att biblioteksvärlden inte hör hemma i det litterära fältet, då deras illusio 
avviker från det litterära fältets.  
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7. Avslutning 

Jag har i denna uppsats beskrivit och analyserat den svenska kanondebatten 
sensommaren 2006. Min analys har utgått ifrån Pierre Bourdieus fält- och 
kapitalteori. Då denna fokuserar på maktstrukturer har mitt fokus hamnat på att 
finna strukturer som påverkar debattens form. Här har jag identifierat en strid 
mellan det litterära och politiska fältet, samt strider även inom dessa fält. 
Genom att applicera Bourdieus tankar och begrepp på materialet har olika 
förklaringar till agenternas beteenden kunnat ges. Jag har även försökt förklara 
biblioteksvärldens tystnad i debatten och med hjälp av Bourdieu funnit rimliga 
orsaker till denna.  

Eftersom uttalanden från bibliotekarier var så sällsynta i debatten, blev det 
denna frånvaro som sattes i fokus, och inte bibliotekariens åsikter. Jag vill dock 
framhålla att denna frånvaro även i sig är ett ganska talande resultat. 
Möjligheten finns naturligtvis att man på ett tydligare sätt kan få fram 
bibliotekariers åsikter och ställningstaganden genom att undersöka ett annat 
material, men detta hade också blivit en annan typ av undersökning. Här kan 
man mena att exempelvis intervjuer med bibliotekarier hade kunnat ge mer 
information, men detta hade endast varit ett fåtal personers åsikter och inte 
heller gett ett generaliserbart resultat. Poängen med just min undersökning var 
inte heller att finna bibliotekariers åsikter om kanon, utan snarare förklara de 
maktstrukturer som präglar debatter om kulturpolitik, samt utifrån en specifik 
teori, Bourdieus, erbjuda förklaringar till att biblioteksvärlden inte är mer aktiv 
i denna debatt. 

Jag vill mena att denna teori lämpade sig bra för min typ av undersökning, 
men naturligtvis hade andra metoder också kunnat vara fruktsamma. 
Exempelvis hade det varit intressant att studera samma material utifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv, som också det syftar till att blottlägga 
maktstrukturer och tolkningsrätten över vad som är svensk kultur. 

Som nämnt i uppsatsens avgränsning hade det naturligtvis också varit 
intressant att även inkludera flera, eller till och med samtliga, medieformer där 
debatten ägt rum, något som inte kunnat göras inom gränserna för denna 

 54



uppsats. Personligen skulle jag gärna se en större fältteoretisk studie av det 
litterära fältet och framförallt då se biblioteksfältets roll och ställning inom det 
fältet. Detta skulle kunna erbjuda intressant information om biblioteksvärldens 
struktur ifråga om vad som ger aktning och anseende inom delfältet. Här skulle 
användningen av Bourdieu lämpa sig väl då detta fält rymmer ett mycket litet 
ekonomiskt kapital. Få personer går in i bibliotekariesfären i hopp om vinster i 
form av ett ekonomiskt kapital, vilket rimligen visar på att andra former av 
kapital kan vara av stor betydelse. En sådan undersökning skulle kunna styrka, 
eller erbjuda en annan förklaring till de orsaker jag föreslagit till 
biblioteksvärldens tystnad. 
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8. Sammanfattning 

I denna uppsats har jag försökt beskriva kanondebatten som utspelades i den 
svenska rikspressen under sensommaren och hösten 2006. Debatten rörde ett 
förslag som lades fram av folkpartisten Cecilia Wikström, som syftade till att 
den svenska skolan skulle införa en svensk litteraturkanon. Denna litteraturlista 
skulle rymma de viktigaste svenska litterära verken och vara obligatorisk 
läsning för eleverna under deras skolgång. Debatten lockade representanter 
från både den litterära och politiska världen. 

Mitt syfte har varit att med hjälp av Pierre Bourdieus fält- och kapitalteori 
tydliggöra maktstrukturer i debatten, och på detta vis även försöka få fram en 
möjlig förklaring till varför biblioteksvärlden förhöll sig så passiv i debatten. 

Jag fann att debatten till sin struktur var en kamp mellan det litterära och 
det politiska fältet, där de litterära försökte försvara sin smakdomarposition 
över den svenska litteraturen. Åsiktslägren var dock inte helt homogena inom 
fälten. Jag har utifrån Bourdieus begrepp och teorier försökt förklara olika 
agenters ställningstaganden till förslaget.  

Vidare har jag i mitt arbete försökt föra fram en rimlig orsak till varför 
bibliotekarier inte uttalat sig i debatten. Jag har dels diskuterat bibliotekariers 
tillgångar av litterärt och politiskt kapital. Deras litterära kapital har jag sett 
som tillräckligt för att delta i en litteraturdiskussion, medan tillgången till 
politiskt kapital varit svagare. Detta erbjuder dock inte en tillräcklig förklaring 
till biblioteksvärldens tystnad, då många andra med litet politiskt kapital varit 
tongivande i debatten. Jag sökte andra orsaker och fann en möjlig förklaring i 
biblioteksvärldens fältstruktur. Denna förklaring skulle bero på 
biblioteksfältets (som kan uppfattas som ett delfält i det litterära fältet) 
egenskaper. Detta delfälts spelregler, doxa, skiljer dig från det övriga litterära 
fältet. Doxan uppmuntrar inte sina fältmedlemmar till deltagande i en politisk 
debatt. Och trots att denna debatt till stor del rör litteraturens funktion i 
samhället, förhåller sig bibliotekarier tysta, då debatten sker i ett politiskt 
forum. 
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