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1. Inledning 

Jag blev först introducerad till begreppet litterär kanon då jag läste 
litteraturvetenskap under våren och hösten 2004 på Mälardalens Högskola i 
Eskilstuna. Efter diskussionerna som där förekom angående hur relevant det är 
med en litterär kanon, väcktes i samband med den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen mitt intresse för bibliotekariers åsikter 
kring begreppet. Nationalencyklopedin definierar ämnet litterär kanon som: 

ka´non  […]text(er) eller dokument som anses normerande; inom litteraturvetenskapen, 
i anslutning till det teologiska bruket, de verk som av forskningen tillskrivs en viss 
författare. Under senantiken upprättades listor över mönstergilla författare eller verk, som 
borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt skapande. Ur detta bruk har en 
andra modern litteraturvetenskaplig betydelse av ordet uppkommit, nämligen det urval av 
litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning, hålls aktuella 
genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens värderingar och antas prägla nya 
generationers normer och litterära uppfattning.1

 

Jag anser att ämnet är relevant i dagens samhälle och därför vill jag utveckla 
det ytterligare genom att ägna min uppsats åt att klargöra hur attityderna kring 
det ser ut bland bibliotekarier. Med att jag anser det vara relevant menar jag att 
vi lever i ett mångkulturellt samhälle där en norm är ytterst svår att finna, ändå 
tycks det enligt mig vara denna norm många eftersträvar. Debatterna kring 
ämnet har kommit att bli allt mer utbredda. Det är inte längre en ensamrätt 
inom de litteraturvetenskapliga kretsarna, utan diskussionen har blivit en del av 
samhällsdebatten. Denna debatt återfinns bland annat i tidskriften 
Svenskläraren och dagstidningarna Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och 
Sydsvenska Dagbladet. I Svenskläraren 2006:3 publicerades en debattartikel 
skriven av Maria Nygren, filmmanusförfattare, där hon skriver: 

Varje gång man skapar en kanon eller på något sätt försöker definiera vad som är bra och 
dålig smak utgår man från att det finns en definitiv sanning. Att det rent objektivt går att 

                                                 
1 Nationalencyklopedin (2007). Internettjänst, www.ne.se (2007-01-15). 
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bedöma vad som är bra och dåligt och att dessa åsikter inte har att göra med vem som 
bedömer – att kön etnicitet och erfarenheter inte spelar någon roll. Det är såklart bullshit.2

Senare i samma debattartikel skriver hon: 

För mig är det självklart att litteratur måste få vara lika mycket språk som innehåll. Och 
när innehållet trycker på något i oss, får oss att fysiskt reagera med gråt, skratt, rädsla 
eller kåthet så har det givit oss något. Tränat vårt hjärtas och hjärnas muskler. Då kan 
litteraturen också förbereda oss för verkligheten, en verklighet som inte alls behöver vara 
densamma som bokens men som ger oss känslor som liknar de vi måste hantera i vår 
vardag.3

I Sydsvenska Dagbladet låter riksdagsledamoten Cecilia Wikström (fp) oss ta 
del av hennes åsikter, hon skriver i sin inledning:  

En gemensam litterär bas, en så kallad litteraturkanon, skulle kunna ge verktyg för en 
fördjupad kulturpolitisk debatt, samtidigt som den skulle understryka betydelsen av en 
traditionell bildning där kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen skulle inta 
högsätet.4

Hon säger även att ”den som inte förmår att artikulera behov och känslor på ett 
sätt som vinner gehör och får acceptens hos omgivningen riskerar att hamna i 
utanförskap”.5 Debatten innefattar en diskussion om vårt gemensamma 
kulturarv och dess betydelse i dagens samhälle. Det handlar mycket om att vi 
behöver en gemensam grund som förenar samhällsmedborgarna till en enhet. 
Många ser denna aspekt som en självklarhet medan andra hävdar att det är en 
förlegad syn och att läsningen bör vara självvald utifrån individuella krav och 
förutsättningar.  

Hur man väljer att se på kanon beror enligt mig till stor del på om man har 
en kollektivistisk eller individualistisk syn på lärandet. Jag menar då att enligt 
den kollektivistiska synen bör viss litteratur läsas av alla, medan det enligt den 
individualistiska synen anses vara viktigt att se till individen och hans eller 
hennes nivå. Många anser att vissa litterära verk är viktiga att läsa i 
bildningssyfte, därmed blir dessa verk vanligt förekommande på skolornas 
läslistor. Däremot läses de inte i samma utsträckning i rent underhållningssyfte.  
I denna uppsats har jag för avsikt att presentera hur bibliotekarier ser på litterär 
kanon och hur de tror att det påverkar individen som läsare. Därtill är jag 
                                                 
2 Nygren, Maria, 2006:3, Vems är din smak?, s.20. 
3 Nygren, Maria, 2006:3, Vems är din smak?, s.20. 
4 Wikström, Cecilia, Skapa en svensk litteraturkanon, Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22. 
5 Wikström, Cecilia, Skapa en svensk litteraturkanon, Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22. 
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intresserad av om bibliotekarier anser verk tillhörande en litterär kanon ingå i 
vårt kulturarv. Trots att biblioteken är en av våra främsta litteraturförmedlare 
har debatten så gott som uteslutande kommit att handla om skolans uppgift att 
förmedla den här typen av litteratur, därför är det intressant att lyfta fram nya 
sidor som kan leda till nya infallsvinklar och föra debatten vidare vad beträffar 
frågan om det bör finnas en litterär kanon eller ej. Idag ges det ut fler boktitlar 
än någonsin och hur framtidens kanon kommer att se ut är en fråga omöjlig att 
besvara. Jag är dock övertygad om att kanon är något som kommer att leva 
kvar även i framtiden, även om dess form är under ständig förändring. Jag vill 
även påpeka att det idag inte finns någon färdigställd litterär kanon på 
papperet, men att det ändå existerar en norm som vissa böcker anses tillhöra, 
för att underlätta framställandet har jag valt att kalla det för litterär kanon.  
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2. Bakgrund 

Jag har valt att innan presentationen av mina resultat ge en sammanfattande 
informationsbakgrund om litterär kanon för att ge en ungefärlig bild av hur det 
ser ut.  

En av de mesta kända böckerna om litterär kanon är litteraturkritikern 
Harold Blooms Den västerländska kanon. Även om den snarare är skriven på 
ett mer skönlitterärt sätt, tar den ändå upp saker som jag anser vara relevanta. I 
sin översikt tar Harold Bloom upp 26, enligt honom, oumbärliga författare: 
Shakespeare, Dante, Chaucer, Cervantes, Montaigne, Molière, Milton, Samuel 
Johnson, Goethe, Wordsworth, Austen, Whitman, Dickinson, Dickens, George 
Eliot, Tolstoj, Ibsen, Freud, Proust, Joyce, Woolf, Kafka, Borges, Neruda, 
Pessoa och Beckett. Dessa författare han nämner utgör då enligt Bloom den 
västerländska kanon. Jag vill påpeka att detta inte ska förväxlas med en svensk 
kanon, men att det ger en bild av kanonidén i sig. För att kort beskriva vad som 
betraktas som en litterär kanon säger han följande: ”All stark litterär 
originalitet blir kanonisk.”6 Bloom säger även att det är Shakespeares förtjänst 
att det idag överhuvudtaget existerar en kanon. Vidare påpekar han att det finns 
en kvalitativ och kvantitativ skillnad mellan Shakespeare och hans 
medtävlanden, detta ska då förklara kanon både som faktum och nödvändighet. 
Utan denna, säger Bloom, skulle vi sluta tänka.7 Man kan tänkas att han menar 
att Shakespeare räknas som en exceptionell författare och står i en klass för sig, 
detta bör då även vara ett krav på övriga kanoniska verk och deras författare. 
Om sitt urval av författare gör han gällande att det inte har skett slumpartat, 
utan att dessa är stora diktare och representativa.8 Tanken om representativa 
författare är enligt mig den viktigaste grunden då man talar om litterär kanon 
och detta måste uppnås innan man kan befästa en sådan. 

Lars Brink beskriver i sin avhandling från 1992 begreppet ”kanons 
etymologi” och säger att det kommer genom grekiskan med ursprung i 
                                                 
6 Bloom, Harold, 2000, Den västerländska kanon, s.38. 
7 Bloom, H. 2000, s.56. 
8 Bloom, H. 2000, s.12. 
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semitiska språk. Från början betydde ordet ”måttstock”, i överförd bemärkelse 
även ”norm i största allmänhet”. Kanon var ett tidigt förekommande inom 
ämnen som musik, bildkonst och retorik. Mest känt är begreppet inom är 
religionsvetenskapen.  Här tolkas kanon som en uppsättning böcker som räknas 
som gudomligt inspirerande. Därmed, säger Brink, ses dessa auktoriserade 
skrifter som verk med högre värde än andra.9 Inom den svenska skolsfären 
påminner kanonbegreppet och klassikerbegreppet om varandra, men dessa två 
kan inte ses som synonyma. Skillnaden är att inom kanon handlar det om en 
stor grupp av författare och verk, klassiker däremot syftar på ett särskilt verk 
eller en särskild författare.10 Något som är viktigt att beakta är att 
kanoniseringar från skilda håll betyder olika typer av litteratur. Dessutom 
påverkar synen på litteraturanvändningen i olika tider kanonbildningen, till 
exempel vilken betydelse läsningen har i uppfostringsprocessen. Utomlitterära 
intressen har stor betydelse för vilka böcker som räknas in i kanon.11 
Problematiken uppstår vid legitimerandet av urvalet då det har visat sig 
omöjligt att begränsa värderingarna till rent litterära eller textinterna 
bedömningsgrunder. Andra saker som påverkar kanonbildningen är de 
nationella, moraliska och religiösa normerna som idag existerar.12

Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, säger i 
Svenskämnets historia att det var under 1800-talets första hälft som litteraturen 
kom att bli ett bildningsmedel och därmed förändrades villkoren för 
litteraturen. Den användes då som ett sätt att fostra folket och till de borgerliga 
skiktens bildning. Den svenska litteraturen gjorde sitt första intåg i skolan på 
1830-40-talen som ett sätt att försöka leda medborgarens läsning.13 I början 
uppstod vissa konflikter i takt med att läskunnigheten skulle spridas. Samtidigt 
som den var avsedd för att just spridas, skulle folkundervisningen styra och 
sätta gränser för läsandet. Dock kunde inte dessa följder stoppas, skolan 
började så småningom kräva elevernas förståelse för okända texter och 
utbildade läsare sökande efter ny kunskap.14 På 1800-talet användes böckerna 
tillhörande kanon som ett slags sann bild av världen och av läsarna krävdes 
ingen tolkning. Eleverna förväntades lära sig vad de största författarna hette 
och deras verk.15 På 1830-talet fördömdes dessutom nöjesläsningen med 
                                                 
9 Brink, L. 1992, s.232. 
10 Brink, L. 1992, s. 235. 
11 Brink, L. 1992, s. 241. 
12 Brink, L.1992, s.238. 
13 Thavenius, Jan, 1999, Svenskämnets historia, s.119. 
14 Thavenius, J. 1999, s.120 f. 
15 Thavenius, J. 1999, s.122. 
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motiveringen att det var ett sjukligt tidsfördriv. Läsning förknippades snarare 
med ansträngning och arbete än underhållning och nöje.16 Första hälften av 
1900-talet omtalas ibland som litteraturundervisningens guldålder. Thavenius 
säger att det då fanns en stabil kanon i läroverket, där den svenska litteraturen 
från 1700- och 1800-talet var den mest framträdande.17 Även om en kanon kan 
visa sig vara stabil i form av att samma författare och verk läses i olika tider, 
kan sätten att läsa och använda litteratur i undervisningen ha förändrats.18 Varje 
kanon har en historia och varje gång en ny kanon etableras försvinner en 
annan. Under andra hälften av 1800-talet skedde den största förändringen i 
modern tid då en klassisk kanon gemensam för stora delar av Europa ersattes 
av olika nationella kanonbildningar. ”Varje kanon omges av ett språk som 
suggererar odödlighet.”19 Thavenius hävdar vidare att en kanon fastställs av 
underliggande sociala och kulturella intressen, den är historieberoende och har 
inte valts tack vare verkets evigt gällande estetiska eller universella grunder. 
Thavenius säger att de tydliga ändringarna av verken är relativt tröga, alla 
förändringar som sker är en tidskrävande process.20 Själva kanonbildningen 
pågår ständigt, berättelser ifrågasätts samtidigt som de försvaras. Intresset som 
idag finns inför kanon dör inte ut vid ett konstaterande att det existerar fler än 
en sådan. Dessutom bör det tilläggas att från historisk och sociologisk 
synpunkt bör den här frågan inte bara gälla valet av texter. Till det bredare 
perspektivet hör även hur och varför elever ska läsa böcker ur en litterär kanon, 
detta utgör det kanoniska tänkandet. Kanonbildning är dessutom något som 
pågår utanför skolan och enighet blir omöjligt att uppnå. Därmed ska det 
erkännas att det finns olika kanon och att de förändringar som sker är högst 
normala.21  

                                                 
16 Thavenius, J. 1999, s.123. 
17 Thavenius, J. 1999, s.124. 
18 Thavenius, J. 1999, s.125. 
19 Thavenius, J.  1999, s.133. 
20 Thavenius, J. 1999, s.124. 
21 Thavenius, J. 1999, s.135. 
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3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bibliotekarier ställer sig till 
frågan om en litterär kanon. Jag vill se hur deras attityder eventuellt framträder 
i deras arbete. Som det ser ut idag vet vi att det finns en icke fastställd litterär 
kanon, vi vet även att flera av verken tillhörande den lyfts fram i skolan. Vi vet 
också att dessa böcker finns i bibliotekens hyllor, men där tar det stopp. Vi vet 
inte hur bibliotekarier jobbar med dem eller om de ens anser dem vara 
relevanta. Min ambition med uppsatsen är att ge en ungefärlig bild av hur 
bibliotekarierna jag intervjuat tror att läsningen av litterär kanon påverkar 
individer och om de arbetar aktivt för att lyfta fram den typen av litteratur.   

3.1 Frågeställningar 

Vilken är bibliotekariernas syn på en litterär kanon? 

Arbetar bibliotekarierna aktivt för att sprida läsningen av en litterär kanon? På 
vilket sätt? 

Vad tror bibliotekarierna att det krävs av läsaren då det handlar om en litterär 
kanon? 

Tror bibliotekarierna att det påverkar den intellektuella stimulansen? Hur? 

Anser bibliotekarierna att en litterär kanon är en del av vårt gemensamma 
kulturarv? 
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4. Disposition 

Efter denna inledning kommer jag i min uppsats först att gå igenom den metod 
jag har använt för att kunna framställa mina resultat. Därefter följer en 
presentation av källmaterialet, det vill säga en kort beskrivning av mina 
informanter. Här återfinns även källkritiken. Efter det kommer en 
forskningsöversikt som tar upp tidigare skrivna saker som berör litterär kanon 
och bibliotekarier. Detta leder fram till de teoretiska utgångspunkterna för 
uppsatsen som är Jonathan Cullers begrepp litterär kompetens, samt Pierre 
Bourdieu och det kulturella kapitalet. Till sist avslutar jag med två 
diskussionskapitel varav det första utgår från mina intervjuer som ställs mot 
mina tidigare presenterade teorier. Det andra har som utgångspunkt från mina 
intervjuer där jag diskuterar kring svaren mina informanter uppgett. Detta följs 
sedan av en sammanfattning, en avslutning och till sist har jag valt att lägga 
fram förslag vad anbelangar framtida forskning. 

 

4.1. Definition av kanon 
Innan jag går vidare in på min uppsats vill jag klargöra vad jag menar med 
litterär kanon då begreppet är problematiskt. Detta beror mycket på att vi idag 
inte har någon fastställd litterär kanon. Generellt finns det enligt Lars Brink, 
litteratursociolog, två olika utgångspunkter. Den första kallar han för deskriptiv 
kanon och den andra för normativ kanon, alltså en beskrivande och en 
värderande.22 I mina intervjuer har vi diskuterat litterär kanon utifrån tanken 
”om det hade funnits en sådan”. Det vill säga en auktoriserad litterär normativ 
kanon med en lista på verk, både svenska och utländska, som räknas dit. Denna 
lista representerar då något alla bör läsa.  

                                                 
22 Brink, Lars, 1992, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910– 1945, s.235. 
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4.2 Definition av kulturarv 
Jag har även valt att lägga in en begreppsförklaring angående ”kulturarv” då 
det är något som i min uppsats förekommer vid upprepande tillfällen. 
Nationalencyklopedin förklarar ordet som följande ”idéer och värderingar som 
ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram”.23 
Det är därmed den definitionen jag utgår ifrån i den löpande texten.  

                                                 
23 Nationalencyklopedin (2007). Internettjänst, www.ne.se (2007-05-06). 
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5. Metod 

Jag har valt att jobba med kvalitativa intervjuer i min uppsats. Den här sortens 
intervjuer går ut på att enkla frågor ska leda till innehållsrika svar, som kan 
analyseras för att finna företeelser som är relevanta för mina slutsatser.24 I det 
här specifika fallet anser jag en sådan metod vara relevant då jag vill förstå 
bibliotekariers sätt att resonera kring litterär kanon, samt urskilja ett 
handlingsmönster.25 Den här typen av intervjuer bygger på konfidentialitet och 
har som syfte att föra forskningen framåt, det vill säga leda till större 
kännedom om den sociala verklighet vi lever i.26 En bibliotekaries uppgift är att 
bedriva en form av litteraturförmedling. Detta är ett uppdrag som kräver god 
litteraturkännedom lika mycket som förmågan att kunna erbjuda läsaren 
litteratur han eller hon kan ta åt sig. Dessa egenskaper tillhör därmed 
bibliotekariens handlingsmönster och är något jag har haft för avsikt att få 
mina informanter att reflektera över. En kvantitativ undersökning i form av 
enkäter hade visserligen gett mig fler informanter, men då hade jag förlorat 
min egentliga avsikt att få informanterna att föra en diskussion kring ämnet och 
jag hade inte kunnat gå in lika djupt på ämnet. Dessutom finns det en stor risk i 
ett komplicerat ämne att informanterna inte ägnar frågorna i enkäterna 
tillräcklig eftertanke och därmed kan resultaten bli missvisande. Jag har inte 
för avsikt att dra definitiva slutsatser av mitt material utan snarare ge en 
vägledning om hur det ser ut idag.  

Platsen för intervjun är en annan viktig aspekt. Den intervjuade bör känna 
sig trygg och arbetsplatsen riskerar att bli ett störningsmoment.27 Alla platser 
har dock sina för- och nackdelar och det är viktigt att man i sitt färdiga 
analysmaterial kan resonera kring lokalens inverkan på trovärdigheten hos 
data.28 Därför har jag i mina intervjuer genomfört dem på informanternas 
                                                 
24 Trost, Jan, 2005. Kvalitativa intervjuer, s. 7. 
25 Trost, J. 2005, s. 14. 
26 Trost, J. 2005, s. 23. 
27 Trost, J. 2005, s. 44. 
28 Trost, J. 2005, s. 45. 
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arbetsplatser. Min avsikt med detta är att ämnet är biblioteksrelaterat och det 
kan underlätta för informanterna att befinna sig i den miljön.  

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer används en lista över 
frågeområden i stället för konkreta frågor. Innan denna framställs är det viktigt 
att vara väl insatt i ämnet och ha ett syfte klart för sig. Dessa intervjuguider kan 
varieras, samtidigt som det är viktigt att resultaten blir jämförbara.29 Mina 
frågeområden ser ut som följande: bakgrund, generellt om läsning, litterär 
kanon och övrigt. Jag valde att inleda med bakgrundsfrågor för att få 
intervjupersonen att slappna av så mycket som möjligt och känna sig bekväm i 
situationen. Därefter gick jag in på läsning i allmänhet för att utifrån det gå in 
på uppsatsens kärnämne, litterär kanon. Jag lade även till en övrigt-kategori för 
att ge informanterna en möjlighet att själva lägga till saker de anser vara 
viktiga. Som Trost säger ska frågorna i en intervju inte vara allmänna, utan 
specifika och konkreta.30 Detta var något jag utgick ifrån när jag formulerade 
mina frågor under intervjuerna (se bilaga I), där jag använde typen 
semistrukturerad intervju, det betyder att jag hade översiktsämnen och 
underfrågor till dem.31 Jag vill även påpeka att de uppradade föreslagna 
frågorna inte följdes slaviskt utan mer fungerade som en grund för att lättare 
kunna genomföra bra och givande intervjuer.  

Jag har under mina intervjuer valt att använda mig av anteckningar då jag 
anser att en bandspelare blir ett störande moment för den som intervjuas. Innan 
jag har påbörjat en intervju har jag för informanten förklarat att jag har för 
avsikt att anteckna under hela intervjun. Detta för att minimera problemet att 
den intervjuade blir misstänksam och tolkar det som att han eller hon sagt 
något intressant, felaktigt, eller underligt.32 Efter intervjun kompletterade jag 
med personliga anteckningar för att underlätta den kommande 
tolkningsprocessen.  

Min första kontakt med intervjupersonerna skedde via e-post där jag 
förklarade mitt uppsatsämne och bad att få komma och göra en intervju. I två 
av fallen skedde intervjun via telefon. Jag vill påpeka att jag inte anser att detta 
på något sätt har påverkat mina resultat. Även om jag via telefonen missade 
saker som ansiktsuttryck och gestikulerande anser jag att diskussionen vi förde 
kring ämnet gav mig tillräckligt med intressant material och jag kunde inte 

                                                 
29 Trost, J. 2005. s. 50. 
30 Trost, J. 2005, s. 77. 
31 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 88. 
32 Trost, J. 2005, s. 55 
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utskilja några skillnader mellan mina två intervjuformer. De flesta ställde sig 
positiva till mitt arbete, men påpekade att litterär kanon är ett svårt ämne, om 
än intressant. Därefter bestämdes datum, tidpunkt och plats då intervjun skulle 
äga rum. Efter att intervjun hade ägt rum, diskuterade jag med informanten om 
jag kunde höra av mig till dem om jag något skulle vara oklart, alternativt om 
jag hade ytterligare frågor. Detta var något alla ställde sig positiva inför och för 
mig som skribent var det ett sätt att minimera risken för felaktigheter i min 
presentation. Till samtliga informanter skickade jag en ytterligare fråga via e-
post som handlade om litterär kanon och kulturarvet. Av samtliga fick jag 
uttryckliga svar som hjälpte mig i mitt arbete.    
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6. Källmaterial 

Jag har till min uppsats intervjuat sex olika bibliotekarier om litterär kanon. 
Dessa valde jag ut i tre olika städer: Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. I 
varje stad valde jag att intervjua en skolbibliotekarie och en folkbibliotekarie. 
Anledningen till att jag valde dessa städer är att jag ville få en spridning på 
informanterna för att representera olika storlekar på städer, vilket kan vara av 
intresse för att se om det finns några skillnader mellan större och mindre 
städer, även om den här uppsatsen inte kan dra slutsatser som representerar ett 
helt samhälle. Jag valde att koncentrera mig på bibliotekarier som jobbar på 
skolbibliotek och stadsbibliotek. Anledningen är att den typen av bibliotekarier 
jobbar i nära kontakt med låntagarna och kan i större utsträckning 
rekommendera låntagare skönlitterära böcker till skillnad från exempelvis en 
bibliotekarie som jobbar på ett universitets- eller högskolebibliotek. Nedan 
följer en presentation av mina informanter för en inblick i deras liv och även 
för att jag vill lyfta fram personernas olikheter vilket jag anser vara 
betydelsefullt för mina resultat då det är en heterogen grupp.  

6.1 Informanterna 

Bibliotekarie i Stockholm: På stadsbiblioteket intervjuade jag en man på 54 år. 
Han bor centralt i Stockholm i en lägenhet och har två barn. Som intressen 
uppgav han sitt allmänna litteraturintresse och att han utöver det ägnar tid 
åt fotboll och musik. Vad beträffar hans utbildning har han läst 
litteraturvetenskap, juridik, idéhistoria och till sist även 
bibliotekshögskolan i Borås. Tidigare har han ägnat sig åt yrken som att 
köra buss, båt och taxi. Nu har han även gett ut två böcker.  

Skolbibliotekarie i Stockholm: I Stockholm intervjuade jag en man på 63 år 
som bor med sin familj i en hyreslägenhet. Han uppger att han ser 
Stockholm som ett intresse i sig, men tycker mycket om matlagning och att 
läsa deckare. I hans utbildning ingår en fil.kand, samt en 
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bibliotekarieexamen. Tidigare har han även arbetat som excerpist med 
historiskt material. 

Bibliotekarie i Uppsala: På länsbiblioteket i Uppsala intervjuade jag en kvinna 
på 62 år.  Hon lever i en bostadsrätt i centrala Uppsala tillsammans med sin 
man och tillsammans har de två vuxna barn. Då tid ges ägnar hon sig bland 
annat åt läsning, film, teater, musik, natur, skidåkning och skridskor. Hon 
har en bibliotekarieexamen från Borås och har även läst 
litteraturvetenskap. Tidigare har hon jobbat som lärare och har även 
föreläst i litteraturvetenskap på universitetet.  

Skolbibliotekarie i Uppsala: Min informant är en kvinna på 30 år som jobbar 
som skolbibliotekarie. Hon bor i en lägenhet i centrala Uppsala 
tillsammans med sin man och deras barn på tre respektive ett år. Hennes 
intressen kretsar kring läsning, film, foto och träning. Till sin utbildning 
kan hon räkna bok- och bibliotekshistoria, etnologi och biblioteks- och 
informationsvetenskap. Tidigare har hon arbetat som  kock, kallskänka och 
servitris.   

Bibliotekarie i Eskilstuna: På Stadsbiblioteket i Eskilstuna intervjuade jag en 
kvinna på 50 år. Hon bor i ett radhus tillsammans med sin man och deras 
två barn. Hon uppgav att hennes främsta intresse är läsning; hon sa sig läsa 
kopiösa mängder. Dessutom tillägger hon att hon älskar att diskutera. Hon 
har en bibliotekarieutbildning från Borås och utöver det har hon läst både 
pedagogik och religionsvetenskap. Tidigare har hon bland annat arbetat 
som skolbibliotekarie, barnbibliotekarie, församlingsassistent och hon har 
även arbetat på statlig myndighet.  

Skolbibliotekarie i Eskilstuna: På ett gymnasieskolbibliotek intervjuade jag en 
kvinnlig skolbibliotekarie på 32 år. Hon bor i centrala Eskilstuna i en 
lägenhet tillsammans med sin sambo. På sin fritid läser hon en hel del, 
tränar aerobics och nämner även bloggen som har kommit att bli en stor 
del i hennes liv. Hon har läst nordiska språk, litteraturvetenskap och konst- 
och bildvetenskap för att sedan läsa biblioteks- och informationsvetenskap 
i Borås. 
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6.2 Källkritik 
Vid sådana här och liknande undersökningar går det alltid att ifrågasätta 
validiteten. Resultaten speglar trots allt en väldigt liten del av Sveriges totala 
antal bibliotekarier. Men trots att antalet är att betrakta som litet kan det ändå 
ge en ungefärlig bild som förhoppningsvis kan föra oss lite närmre svaret på 
hur arbetet kring litterär kanon ser ut bland bibliotekarierna jag intervjuat. Vid 
den här typen av intervjuer ligger svårigheten i att fånga informantens intresse 
och engagera den, dock tror jag att det är till min fördel att jag behandlar ett 
ämne som torde intressera biblioteksvärlden. Det finns dessutom alltid en risk 
att informanten lämnar de svar han eller hon tror att jag vill ha, detta för att 
framställa sig själva i bättre dagar.. Dock utgår jag ifrån att svaren jag fått är så 
sanningsenliga som möjligt.  
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7. Forskningsöversikt 

Innan jag går in på tidigare forskning vill jag påpeka att det finns ont om 
konkret material som berör mitt val av ämne och därmed har inte någon 
gallring skett. Jag har i stället valt att presentera material som ligger nära mitt 
ämne och som jag ändå kan ha nytta av i mina framställningar. 

Lars Brink disputerade år 1992 på högskolan i Gävle med avhandlingen 
Gymnasiets litterära kanon. Urval och värderingar i läromedel 1910– 1945. I 
denna avhandling visar han att gymnasiets litterära kanon under denna period 
framför allt representeras av litteratur från 1700-talet och 1800-talet. Allra 
främst företräds litteraturen från 1800-talet med betoning på romantiken. 
Däremot har den äldre litteraturen och den från 1900-talet mindre betydelse.33  

Tomas Petterson skrev år 2001 en uppsats vid Borås högskola, 
Bibliotekariernas litterära kanon, som bland annat handlar om just 
bibliotekariernas litterära kanon. För att få fram resultaten använde sig 
Pettersson av en enkät som tio yrkesverksamma bibliotekarier fick fylla i.34 
Dessutom diskuterade han med informanterna huruvida det borde krävas 
förkunskaper i litteratur för att utbilda sig till bibliotekarie. Detta ansåg tre av 
de tillfrågade vara nödvändigt, sex stycken ansåg att det icke var krävbart och 
en ställde sig osäker inför det. Detta tolkar Pettersson som att de tre 
förstnämnda hade högre förväntningar på bibliotekariers beläsenhet än 
genomsnittet. Däremot ansåg samtliga att läsning och åsiktsutbyte om böcker 
borde ingå i biblioteksutbildningen.35 Vidare säger han att det bland 
informanterna rådde en enighet om vilka krav som bör uppfyllas för att ha en 
så god kontakt som möjligt med användarna. Ett av dessa krav är att en 
bibliotekarie ska ha läst de böcker som allmänheten förväntar sig att de ska ha 
läst. Pettersson menar då att detta är något som kan uppfyllas om bibliotekarier 
läser böcker utifrån en slags litterär kanon. I uppsatsen konstaterar han senare 

                                                 
33 Brink, L. 1992, s.280f. 
34 Pettersson, Tomas, 2001, Bibliotekariernas litterära kanon, s.20. 
35 Pettersson, T. 2001, s.23. 
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att det finns en gemensam syn på vad som bör läsas och därmed anser han att 
man kan tala om en litterär kanon bland bibliotekarier.36

I Sten Helgessons uppsats från 1997 Bibliotekarien – läsvanor och 
yrkesroll. En intervjuundersökning på Örebro stadsbibliotek från Borås 
Högskola, får vi ta del av hans resultat angående bibliotekariers läsvanor och 
yrkesroll. Han definierar sin problemställning med orden: ”Hur ser några 
bibliotekariers läsvanor ut i Örebro och hur ser du på yrkesrollen?”37 Om hans 
resultat säger han att han tycker sig se ett brett läsregister hos de olika 
bibliotekarierna som sträcker sig över flera olika genrer. De flesta av 
informanterna säger sig oftast läsa på kvällar och helger, generellt sett sker 
läsningen i hemmiljö. Samtliga av informanterna säger att de dagligen läser 
någonting och att det nödvändigtvis inte behöver vara en bok. Vidare säger 
Helgesson att samtliga uppger att de läser för att det är stimulerande och 
lärorikt, dessutom anser informanterna att det ingår i deras yrkesroll. Vidare 
uppger bibliotekarierna skäl till att allmänheten bör läsa, dessa är glädjen, 
språket och kunskaper om andra människor. Samtliga av de intervjuade anser 
att deras yrke påverkar deras val av läsning, detta tror de mest beror på deras 
tillgång till litteratur. Däremot varierar åsikterna mer när det kommer till 
läsvanor. Några tror att närheten och kontakten med litteratur gör att de får 
speciella läsvanor, medan andra hävdar att de inte på något sätt är annorlunda i 
sina vanor. Helgesson berättar att bibliotekarierna anser att yrket har förändrats 
i form av mer informationssökning, det är fler människor som utnyttjar 
biblioteket och att barnen prioriteras mer. Gemensamt för informanterna säger 
Helgesson även är att de tror på bokens framtid. Detta har att göra med att de 
själva föredrar texter i tryckt form framför texter i elektronisk form.38

År 1998 avslutade Charlotte Flyckeberg och Inga-Lena Gullbrand sin 
uppsats vid Borås Högskola, titeln på denna är Kanon eller kakofoni? Synen på 
litteratur i kulturpolitik och gymnasieskola på 1970-talet och 1990-talet. Syftet 
med uppsatsen var att belysa synen på litteratur förekommande i 
kulturpolitiska dokument, i skolans riktlinjer och i läromedel. Undersökningens 
primära mål var att se till vilka kvalitetskriterier som definieras i dessa 

                                                 
36 Petterson, T. 2001, s.26. 
37 Helgesson, Sten, 1997, Bibliotekarien – läsvanor och yrkesroll. En intervjuundersökning på Örebro 
stadsbibliotek, s. 2. 
38 Helgesson, S. 1997, s. 57. 
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dokument, eller om de gör det, explicit eller implicit.39 Dessa två 
uppsatsskribenter arbetade utifrån följande frågeställning:  

Hur definieras begreppet kvalitetslitteratur i kulturpolitiska dokument, i gymnasieskolans 
riktlinjer och i läromedel under 1970-talet och under 1990-talet? 1. Vilka värderingar 
uttals eller kan utläsas direkt/indirekt i texterna? . Råder samstämmighet aktörerna 
emellan eller skiljer de sig åt i dessa avseenden? 3. Har det skett någon förändring av 
kvalitetsbegreppets innebörd över tiden?40

Resultaten visar på att det på 70-talet var viktigt med kvinnornas kulturarv, 
medan det på 90-talet var de mångkulturella frågorna som dominerade. Det 
finns på 1970-års läroplan ”kanon-listor” där viktiga verk och författare 
föreslås. Detta kanonuttryck försvann sedan under 90-talet, men man 
poängterar kulturarvets betydelse. Dock säger Flyckeberg och Gullbrand att det 
finns en kärna av oumbärliga författare. De säger även att ”förutom denna 
kärna uppvisar läromedlen en ännu större mångfacettering på 70-talet, vilket 
tyder på att kvalitetsbegreppet har vidgats och att mottagaren i högre grad 
tillerkänns rätten att definiera kvalitetslitteratur”.41

Laura Henriette Christine Skouvig skrev år 2004 De danske 
folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk undersögelse ud fra 
dannelse- og bevidsthedshistoriske aspekter med belysning af 
tilknytningsforholdet til staten og ”det offentlige”. Här diskuterar hon bland 
annat bibliotekariens yrkesroll och huruvida man ska förmedla en viss typ av 
litteratur. Bland annat nämner hon hur viktigt det var att böcker, för att det 
överhuvudtaget skulle få existera, skulle vara goda böcker. Det ansågs viktigt 
att dessa böcker kunde förmedla den bästa och mest korrekta upplysningen.42 
Boken blev därmed ett disciplineringsredskap.43 Eftersom att boken sågs som 
ett redskap som kunde leda till sundhet, glädje och skicklighet, skapades även 
en tanke om den sämre respektive bättre boken. Därmed ansågs de bättre 
böckerna vara ett arbetsredskap som lyfte fram etiska och pedagogiska 
aspekter.44 Bibliotekariens främsta uppgift kom därför att bli att se till att 
låntagaren fick en bok som betraktades som bättre. Därmed tog även 
                                                 
39 Flyckeberg, Charlotte, Gullbrand, Inga-Lena, 1998, Kanon eller kakofoni? Synen på litteratur i 
kulturpolitik och gymnasieskola på 1970-talet och 1990-talet, s.95. 
40 Flyckeberg, C, Gullbrand, I. 1998, s.95.  
41 Flyckeberg, C, Gullbrand, I. 1998, s.95f. 
42 Skouvig, Laura Henriette Christine, De danske folkebiblioteker ca. 1880-1920: en kulturhistorisk 
undersögelse ud fra dannelse- og bevidsthedshistoriske aspekter med belysning af tilknytningsforholdet 
til staten og ”det offentlige”, s.85. 
43 Skouvig. 2004, s.38. 
44 Skouvig. 2004, s.70. 
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bibliotekarien på sig en roll som folkbildare. I och med det sattes låntagarnas 
personliga smak åt sidan och det bibliotekarierna som vägledde dem i deras 
läsning som en slags auktoritet.45  

Mikaela Bachmann skrev år 2006 sin D-uppsats Folkbiblioteken som 
bärare av kulturarv. Hon beskriver sitt syfte med orden:  

Syftet med detta arbete är att lyfta fram folkbiblioteken som bärare av kulturarv och att 
undersöka hur man ser på folkbiblioteken som kulturarvs-institutioner. Mitt intresse 
fokuserar på hur folkbiblioteken ser på sin egen verksamhet avseende dessa frågor men 
det kommer också att behandlas hur man från andra håll, i synnerhet kulturpolitiskt ser på 
folkbiblioteken i förhållande till kulturarven.46  

Bachmann använde sig av både intervjuer och enkäter för att kunna uppnå sitt 
ändamål. I sin avslutning säger hon att 80 % av respondenterna anser att 
folkbiblioteken borde ha en större plats i den pågående kulturarvsdebatten. 
Samt önskade 75 % av dem att det skulle finnas ett större samarbete mellan 
folkbiblioteken och övriga kulturinstitutioner. Hon säger även att kulturarven 
kopplas samman med demokratibegreppet. Bachmann anser här att 
folkbiblioteken har ett stort ansvar då de innehar erfarenhet av 
förmedlingsarbete, samt att de har kapacitet att nå ut till en stor heterogen 
grupp. Hon menar att kulturarv ofta associeras med finkultur, men att 
begreppen kulturarv, demokrati och folkbildning hör samman.47   

Kulturarvet är något Jonas Grundberg presenterar i 
Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag – En introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik. Detta är något jag har valt att 
presentera lite närmare i ett försök att förklara kulturarvsvärden. Då vi talar om 
kulturarvsvärden är den största frågan vi ställer oss vilka värdekriterier det är 
som gör att något räknas som ett kulturarv eller kommer att bli ett. Även om 
han i sin text talar om föremål snarare än böcker känns det ändå relevant. Detta 
med värdekriterier är något Grundberg förklarar med orden: 

Kulturarvet symboliserar ’kulturnationens’ inre essens, själ. Den uttrycker ’tidlösa’, 
’omistliga’ värden som skall kunna förstås och uppfattas på samma sätt av i princip ’alla’ 
människor. Förutsatt att de har en ’adekvat’ bildning och ’smak’. Kulturarvet blir en 
exklusiv kategori av ’det finaste’ i en kultur, försett med en slags guldkantad 
’kvalitetsstämpel’.48

                                                 
45 Skouvig. 2004, s.131. 
46 Bachmann, Mikaela, 2006, Folkbiblioteken som bärare av kulturarv, s.5. 
47 Bachmann, M. 2006, s. 57. 
48 Grundberg, Jonas, 2000, Kulturarvförvaltningens samhällsuppdrag – En introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik, s.27. 
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Detta utgör exempel på det kulturessentialistiska synsättet och genom detta 
förvandlas diverse föremål till något dyrbart, något tillhörande en 
skattkammare. Det betraktelsesättet kan tillämpas på litterär kanon för att 
förklara synen på detta omdebatterade ämne. För att kunna räknas till ett 
kulturarv bör verket ha just tidlösa värden som fyller ett slags funktion för den 
nutida populationen. Som jag tidigare nämnde är kanon under ständig 
förändring och därmed påverkar samtiden vad som gör att det räknas till ett 
kulturarv. Dock skildrar litterär kanon ofta en historia och dessa verk tenderar 
att stanna kvar. 
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8. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer jag att presentera två teoretiska utgångspunkter som jag senare 
kommer att använda i mina analyser. Den första är Jonathan Cullers begrepp 
litterär kompetens och den andra är Pierre Bourdieus kulturellt kapital. Trots 
att begreppen är hämtade från två skilda teoretiska system kan de fungera 
tillsammans. Jag menar att tanken om den litterära kompetensen kompletterar 
idén om att sociala positioner kan intas med hjälp av kulturellt kapitel: det 
krävs en viss litterär kompetens för att kunna uppnå ett så högt kulturellt 
kapital som möjligt. Den litterära kompetensen fungerar därmed som en grund 
för det kulturella kapitalet.  

8.1 Jonathan Culler och den litterära kompetensen 
Jonathan Culler, förgrundsgestalt inom strukturalismen i USA och professor i 
engelska vid Cornell, menar att medvetandet inte är ett oskrivet blad då man 
läser en text som litteratur, inte heller läser man den utan förutfattade 
meningar. För att tillgodogöra sig en litterär texts betydelse behöver läsaren en 
underförstådd förståelse om den litterära diskursens funktion, den här 
förståelsen leder till att man vet vad man ska söka efter vid läsandet.49 Därmed 
menar jag att verk som ingår i en litterär kanon måste läsas på detta sätt för att 
förstås i ett vidare sammanhang. Culler påpekar vidare att avsaknad av den här 
typen av kunskap leder till förvirring och texterna läses inte längre som 
litteratur; läsaren har inte tillägnat sig den litterära ”grammatik” som skulle 
möjliggöra omvandlingen av språkliga ordningsföljder till litterära mönster och 
betydelse. Vidare säger Culler att språkliga kunskaper hjälper oss att läsa 
litterära texter, men inte nödvändigtvis att tolka dem. Vi kan översätta en 
fransk dikt om vi kan franska, men det betyder inte att vi förstår den. För att 
förstå krävs stor erfarenhet av diktläsningens konventioner.50 Därmed kan det 

                                                 
49 Culler, Jonathan, 1993, Modern litteraturteori del 2. Från rysk formalism till dekonstruktion, s. 97. 
50 Culler, J. 1997, s.97. 
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enligt mig ligga en fara i att tvinga på läsaren litterär kanon då den viktiga 
informationen den för med sig ändå kan gå förlorad.  

Kritiker av Cullers begrepp har sett det som ett hot ”mot litteraturens 
spontana, kreativa och känslobetonade egenskaper”. Användandet av 
begreppet antyder att det finns kompetenta respektive inkompetenta läsare, 
vilket uppfattas som negativt då det även ses som postulerandet av en norm för 
”korrekt” läsning.51 Detta samtidigt som en av litteraturens styrkor ska vara att 
det inte är en direkt verksamhet, därmed blir det en personlig och varierad 
värdering som inte grundar sig på ”experternas normativa lagstiftning”.52 
Culler å sin sida menar att den här typen av argument inte är helt relevanta. 
Han säger att litterära verk kan uppskattas även om läsaren saknar en viss 
förståelse och har bristande färdigheter, trots missuppfattningar kan verket 
ändå uppskattas av personliga skäl.  

Men att avvisa föreställningen om missförstånd som att det vore ett lagstiftande påbud, 
innebär att lämna den vardagliga erfarenheten av att förstå misstag och inse varför det var 
ett misstag – att bli visad vad man gjort för fel – oförklarad.53

Men det finns en möjlighet för läsaren att bli guidad till en djupare förståelse 
av litterära verk, samtidigt som han eller hon bättre kan förstå läsningens 
metoder.54 Det är här jag anser att bibliotekarien kan spela en avgörande roll då 
det kommer till litteraturförmedling. Enkelt kan det förklaras med den slitna 
frasen ”all läsning är bra läsning”. Jag menar snarare att all läsning är bra 
läsning om den utvecklas. Det är knappast så att den förblir särskilt bra om 
man ägnar resten av livet åt att endast läsa serietidningar. Därför är jag 
intresserad av att undersöka om bibliotekarier faktiskt arbetar aktivt för att 
gynna läsarens litterära utveckling, eller om de anser att det är ett individuellt 
ansvar att tillgodogöra sig någon form av bildning.  

Dagens litterära utbildningar visar på att det faktiskt finns kunskap att 
inhämta och att det även handlar om hur man tillgodogjort sig en förmåga. Det 
räcker inte att enbart läsa bestämda verk. Vidare säger han att vid studier 
tillgodogör man sig allt från jämförelsepunkter till en uppfattning om hur man 
läser en litterär text. Poetikens mening är att göra det osagda sagt.55 Med det 
sagt anser jag att det blir bibliotekariens uppgift att förmedla litteratur som 
                                                 
51 Culler, J. 1997, s.104. 
52 Culler, J. 1997, s.105. 
53 Culler, J. 1997, s.105. 
54 Culler, J. 1997, s.105. 
55 Culler, J. 1997, s.106. 
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lärarna på skolorna kräver, då ofta verk tillhörande en litterär kanon, därmed 
krävs det även ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier.  

Culler hävdar att det svåra är att tydliggöra vad som bevisar den litterära 
kompetensen. Eftersom läsning sker subjektivt är det svårt att tala om ett verks 
korrekta betydelser, individen avgör betydelsen av varje enskilt verk. Frågan är 
varför ett litterärt verk kan ha flera olika betydelser och varför det samtidigt 
finns betydelser som betraktas som inkorrekta. Vissa verk ger ett obegripligt 
intryck och till det behövs en förklaring.56  

Vägen till förståelse följer samma mönster som litteraturens logiska struktur, effekterna 
måste relateras till dikten på ett sådant så att läsaren ser sambandet just i termer av den 
egna kunskapen om litteraturen.57

Vid läsandet av poesi träder den litterära kompetensen in i tolkningsprocessen 
och dess sökande efter enhet. Dikter förväntas av läsaren ha ett sammanhang 
och man letar ofta efter en semantisk nivå där saker kan relateras till 
varandra.58 Det behöver inte råda enighet mellan läsare då flera slutsatser kan 
vara möjliga, men förväntningarna om poesi som styr läsnings- och 
tolkningsprocessen begränsar det som kan räknas till acceptabel och rimlig 
läsning.59 Med andra ord tvingas man rättfärdiga sin läsning, det sker genom att 
man ställer den inom rimlighetskonventioner som avgränsas av den generella 
kunskapen om litteratur. Som erfaren litteraturläsare har man fått en känsla för 
vad man kan göra med litterära texter, det systemet som utvecklas är i stort 
interpersonligt.60

Som Culler tar upp ligger det en svårighet i att avgöra vad som anses rätt 
och fel då det handlar om litterära tolkningar. Jag anser att vi bör vara öppna 
inför nya tolkningar av verk och ha i åtanke att läsningen som sker aldrig kan 
bli universell. Vi kan återge våra tolkningar och försöka att uppnå något slags 
objektivitet, men det kommer alltid att finnas någon eller några som 
ifrågasätter resultatet av det. Det viktiga då det handlar om litterär kanon och 
spridningen av den är enligt mig inte att begära en helt korrekt tolkning av 
läsaren. Det handlar snarare om att förstå den i ett vidare begrepp och även 
kunna sätta in den i sitt sammanhang. Först då kan vi uppnå en bredare 
bildning och en möjlighet att föra kulturarvet vidare.  
                                                 
56 Culler, J. 1997, s. 107. 
57 Culler, J. 1997, s.109. 
58 Culler, J. 1997, s. 111. 
59 Culler, J. 1997, s.112. 
60 Culler, J. 1997, s. 113. 
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Jag tror att det råder en missuppfattning om att all litteratur tillhörande 
kanon är oerhört komplex. Detta är en av anledningarna till att jag vill se hur 
bibliotekarier arbetar i förmedlandet av något som trots allt är en del av vårt 
kulturarv.  

8.2 Pierre Bourdieu och det kulturella kapitalet 
När jag återger Pierre Bourdieus teorier utgår jag inte från primärkällan utan 
har i stället använt mig av en kortare sammanfattning framställd av Donald 
Broady. Anledningen till detta är att det i den fanns en tydlig framställning av 
det begrepp jag var mest intresserad av.  

När Pierre Bourdieu, den franske kultursociologen, talar om symboliskt 
kapital menar han det som erkännes värde och erhåller förtroende.61 Själva 
kapitalet menar han är ett relationellt begrepp och därmed kan det inte 
tillräknas grupper eller individer tagna för sig. Detta kapital producerar och 
reproducerar endast i fältet där det existerar och är ett socialt förhållande.62 
Bourdieu har i sitt arbete laborerat med underavdelningar till det allmänna 
begreppet symboliskt kapital, en sådan underavdelning är kulturellt kapital. 
Utbildningsnivån är det bästa sättet att mäta det kulturella kapitalets 
tillgångar.63 Det betyder att ju högre utbildning du har, desto mer får du ut av 
dina upplevelser och därmed kan du även, som Culler talade om, förstå dem i 
ett vidare begrepp. Denna typ av ”mätning” bör således kunna tillämpas på 
läsning av litterär kanon.  

För att få en tydligare insikt i vad de här termerna innebär väljer jag att 
presentera Bourdieus undersökning, gjord i Frankrike 1966, om museibesökare 
”vars resultat inneburit en fördjupad förståelse av ’det kulturella kapitalets’ 
betydelse”.64 Jag valde att presentera den här undersökningen därför att konst, 
liksom litteratur tillhör vårt kulturarv och därför kan vi tänka oss att något 
liknande skulle kunna göras men med litteratur som undersökningsföremål. I 
stället för att använda sig av konst och se hur besökarna upplever föremålen, 
kan vi föra en diskussion efter läsning av ett verk tillhörande litterär kanon för 
att se hur läsaren har uppfattat och förstått det. Det kan tänkas att en läsare med 
högre litterär kompetens klarar av att läsa mellan raderna och se det dolda 
budskapet, medan en läsare med lägre litterär kompetens inte ser längre än till 
                                                 
61 Broady, Donald, 1989,  Kapital, habitus, fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi, s. 7. 
62 Broady, D. 1989, s.11. 
63 Broady, D. 1989, s.14. 
64 Carle, Jan, 1998, "Pierre Bourdieu och klassamhällets produktion", s. 370. 
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den berättelse som utspelar sig. Resultaten visade på att konstupplevelsen 
mycket handlar om att upptäcka symboler, tolka och upprätthålla en kontakt 
med hela det sammanhang som konstverket ingår i. Symbolbetydelsen blir 
därmed avgörande för kvalitén i konstupplevelsen.65 Vidare säger Bourdieu 
”att kunna placera in ett konstverk i historien är därför ett sätt att delta i det 
allmänna ’distinktionsarbete’ som alltid pågår i ett samhälle”. Detta menar jag 
är aspekter som är betydelsefulla även vid läsning och att en av litteraturens 
huvudsakliga uppgifter är att föra något vidare till kommande generationer. 

 Hans undersökning visade även att ”obildade” hade svårt att finna 
emblemen i verken, däremot använde de sig av vardagslivets kategorier för att 
förstå det de såg.66 En stor skillnad som upptäcktes mellan de ”bildade” och de 
”obildade” var hur de agerade. Den första kategorin önskade ett fritt möte med 
konsten, därmed ville de kunna röra sig fritt och diskutera upplevelsen. Den 
andra gruppen människor ville ha mer konkreta riktlinjer och förklaringar. 
Dessutom upplevs den kategorin av besökare av Bourdieu som mer anonyma. 
Vidare menar Carle på att Bourdieus tolkningar av konstundersökningen dock 
inte har något med självständighet att göra utan han hävdar att beteendet 
kommer genom bildning, skolkultur och socialt umgänge. Han menar på att 
behärskningen av kultur har ett högt värde i den borgerliga bildningen och 
förknippas med klassens samhälleliga position.67 Man kan säga att konsten 
bidrar till en oavbruten följd av olika sociala värden inom olika 
samhällsgrupper. Hur man upplever eller inte upplever konsten återger 
klassmässiga förhållanden.68  I det här fallet handlar det med andra ord om att 
samla på sig så mycket som möjligt i sitt kulturella kapital för att för att uppnå 
en maximal förståelse. Anledningen till att det symboliska kapitalet ersattes 
med ett kulturellt kapital är:  

Skrivkonsten och utbildningsinstitutioner i modern mening möjliggör nya former av 
symboliskt kapital och nya sätt att lagra och byta symboliskt kapital. Symboliska 
tillgångar kan bevaras i ’objektiverat’ tillstånd, nämligen fixerade i texter och lagrade i 
teorier och maskiner. De kan omhändertas av särskilda institutioner – skolor, universitet, 
kulturtidskrifter etc. – med speciella inträdeskrav. De kan lagras i examina och titlar. 
Sociala grupper (klasser, klassfraktioner, yrkeskårer) kan mer eller mindre monopolisera 
dessa objektiverade kulturella tillgångar genom att behärska sätten för deras tillägnande.69

                                                 
65 Carle, J. 1998, s. 371. 
66 Carle, J. 1998, s. 372. 
67 Carle, J. 1998, s. 373. 
68 Carle, J. 1998, s. 374. 
69 Broady, D. 1989, s. 17. 
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Detta förklaras med att en bonde måste bevisa sitt förfogande av symboliskt 
kapital som tolkas genom hans uppförande och kroppshållning, exempelvis en 
företagsledare kan i viss mån däremot vila sig på sin titel. Det handlar om att 
kunna kontrollera redskapen för att kunna tillägna sig symboliska tillgångar.70  

 
 

 

 

 

                                                 
70 Broady, D. 1989, s.18. 

 28



9. Intervjuresultat  

Nedan presenterar jag de resultat jag fick vid mina intervjuer med sex 
bibliotekarier, vid sex olika bibliotek, i tre olika städer. Dessa städer är 
Stockholm, Uppsala och Eskilstuna. I varje stad har jag intervjuat en 
folkbibliotekarie och en skolbibliotekarie. Intervjuernas relevanta delar 
presenteras nedan. Analysen av dessa presentationer sker i nästkommande 
kapitel.  

9.1 Bibliotekarie i Stockholm 
Min bibliotekarieinformant i Stockholm säger att vad han läser skiftar, men att 
han inte är intresserad av att ödsla tid på litteratur han anser dålig. Med åren 
har det kommit att bli en hel del facklitteratur och han läser gärna 
historieböcker och biografier. Områden han väljer att avstå från hävdar han är 
fantasy och den nya genren ”chiclitt”. Han säger att han alltid har någonting på 
gång och att det blivit något av en last. Det senaste året har han dessutom haft 
ett friår för att skriva på en bok och han beskriver sig själv under detta år som 
kufisk då han nästintill bara läste och skrev. Han säger att sättet han läser på är 
en yrkesskada då han ständigt analyserar det han läser. Däremot anser han det 
inte relevant att läsa någon specifik litteratur på grund av sitt yrke. Vad rör 
läsning av litterär kanon tror han att det krävs mer av läsaren än vid annan 
läsning. Han säger att det krävs en högre koncentrationsförmåga, en vilja och 
en tanke. Vidare säger han att den här läsningen för med sig positiva effekter 
som ett ökat ordförråd, ökad förståelse och att tänkandet förs ett steg längre. 
Däremot påpekar han att det inte är något som gör läsaren till en bättre 
människa.  Han tycker inte heller att det tillhör en bibliotekaries uppgift att läsa 
den typen av litteratur, men säger vidare att han anser att litteraturvetenskap är 
en bra grund för yrket i sig. En del av en bibliotekaries uppgift är att förmedla 
litteratur och när det kommer till det anser min informant att vad man än läser 
ska betraktas som bra, vare sig det räknas till en litterär kanon eller ej. Det 
påståendet grundar han på att det är en inkörsport för vidare läsning av 
litteratur. Han vill göra gällande att man som läsare kommer till en viss gräns 
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där man tröttnar på det enkla och behöver vidareutvecklas då det är en konst att 
läsa. Som läskonstnär lockas man då senare till saker som man på gränsen 
förstår och på så sätt utvecklas läsandet. Detta leder sedan vidare till ett ökat 
ordförråd och kan på så sätt ge honom eller henne ett övertag i samhället. 
Däremot anser min informant det viktigt att påpeka att han har full respekt för 
dem som lever utan litteratur och att de kan vara lika lyckliga som dem som 
lever med den. Litteraturen ökar inte ens intelligens nämnvärt, däremot leder 
det till en bredare allmänbildning och större empati. Det finns inga genvägar 
till att lära sig läsa och förstå, det handlar som i många andra fall om träning. 
När vi diskuterade hans generella inställning till kanon och den inofficiella 
varianten som vuxit fram påpekar han att listor är bra, men att vi behöver en ny 
form. Som det ser ut idag ter sig listorna en smula vilsna, det vill säga att de 
inte är helt fastställda. Dessutom tror han att det ligger en fara i att försöka 
tvinga folk att tillgodogöra sig alla verk som ingår. Han påpekar att det vore 
bra för exempelvis skolungdomar att få en lista på 100 speciellt utvalda böcker 
där de utifrån den får välja ut 20 som ska läsas av eleven. Vi måste minska 
motståndet till att läsa och den skyldigheten ligger hos lärarna snarare än hos 
bibliotekarierna. Han säger att det är viktigt att vi accepterar den ständiga 
förändringen som sker inom en litterär kanon och att det krävs att det vidtas 
åtgärder för att öka läsningen. Som det ser ut nu lämnar litterär kanon barn i 
sticket eftersom böckerna främst är avsedda för vuxna, vi som bibliotekarier 
måste börja redan i yngre åldrar genom att introducera dessa böcker. När vi 
talar om litterär kanon som en del av vårt kulturarv, stadfäst eller inte, säger 
han att det är en del av det. Vad rör framtiden tror han att det, trots konkurrens 
från nya medier, kommer att finnas en litterär kanon.   
 

9.2 Skolbibliotekarie i Stockholm 
Skolbibliotekarien i Stockholm uppgav under intervjun att han främst läser 
naturvetenskaplig litteratur, deckare och stockholmiana (information som rör 
Stockholm och dess historia). Däremot kände han att inte ville uppge någon 
litteraturform som han ställer sig helt emot, även om det finns former han läser 
mer sällan. Han säger vidare att han alltid läser och att han ständigt har 
pågående projekt.  Framför allt läser han för nöjes skull, men han påpekar 
också att allt han läser har han även glädje av i jobbet. Däremot säger han att 
han inte känner att han har någon anledning att göra djupa analyser av det han 
läser. Inte heller känner han att han måste läsa någon specifik form av litteratur 
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med tanke på sitt yrkesval, men med tanke på att han läser saker han har glädje 
av i jobbet så får det erkännas att det alltid finns i bakhuvudet. När vi kommer 
till ämnet litterär kanon säger han att det av läsaren krävs en insikt om av att en 
gemensam kulturbas eller referensram är av vikt för att kunna kommunicera 
meningsfullt. Då syftar han både på allmänna områden och inom 
specialområden. Han menar också att det är just de här områdena den här typen 
av läsning kan bidra till, att det stärker den gemensamma kulturbasen eller 
referensramen. Han säger vidare att han ställer sig en aning tveksam till om det 
skulle påverka intelligensen, men att det utan tvivel påverkar förmågan att 
fungera i samhälle där litterära/kulturella referenser är vanliga. På det sättet ser 
han att det är till något slags nytta att läsa böcker som ingår i en litterär kanon. 
Då vi talar om bibliotekariers plikt att läsa den typen av litteratur anser han att 
det blir svårt att fungera som bibliotekarie på ett skol- eller folkbibliotek utan 
god kännedom om litteraturens klassiker. På så sätt tycker han att det ingår i 
ens yrkeskunnande att ha god insikt i vad litterär kanon innebär, böckernas 
innehåll och deras författare. Detta för att kunna ge låntagare en viss service 
och vara trygg i sin yrkesroll, det ska åtminstone finnas en viss grundläggande 
kunskap som man som bibliotekarie ska kunna förmedla vidare. Han säger 
också att han anser det viktigt att som bibliotekarie förmedla en litterär kanon 
vidare till läsarna. Då vi talade om hur man ska gå tillväga anser han att det 
beror på var man arbetar. På en skola måste det ju i första hand vara 
svensklärarens uppgift, men givetvis ska man som bibliotekarie stötta läraren, 
skylta upp/göra förslagslistor och förstås tipsa elever. På ett folkbibliotek gäller 
väl främst de två senare. Då vi kommer in på hans generella inställning till 
litterär kanon säger han att om man med litterär kanon inte menar enstaka verk, 
utan en större samling med alster från olika epoker och stilar där man är väl 
bekant med fylligt urval, då anser han att en litterär kanon kan vara bra. Om 
framtiden säger han att man alltmer kommer att inse skönlitteraturens, både 
äldre och nyare, betydelse för förståelsen av det samhälle vi lever i.  

9.3 Bibliotekarie i Uppsala 
Bibliotekarien jag intervjuade i Uppsala berättar att hon läser i princip all 
litteratur, men gärna biografier och facklitteratur. På grund av jobbet blir det 
mycket utredningar som läses och därmed får hon mindre tid till vanliga 
böcker. Det enda hon säger sig välja bort är deckare. Hon säger att hon läser 
främst innan hon ska sova. När hon läser litteraturen sker analyser, tolkningar 
och funderingar. Hon påpekar att hon även gärna väljer böcker utifrån 
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specifika frågeställningar. Hon anser inte att hon måste läsa särskild 
skönlitteratur på grund av sitt yrke, däremot bör hon läsa sådant som gör att 
hon kan följa med i utvecklingen inom bibliotekarieyrket. När det kommer till 
litterär kanon anser hon att det av läsaren krävs lite mer. Då menar hon att 
läsaren måste sätta sig in i litterära tankegångar, miljön och historien för att 
förstå verket som helhet. Vidare säger hon att fördelen med litterär kanon är att 
det sätter litteraturläsningen på kartan och att det leder till en gemensam 
kulturell referensram. Hon pekar även på aspekter som att det förutsätter att det 
finns en bred kanon som kan tilltala många. Det hon tror kan hota en litterär 
kanon är att bilder i form av exempelvis tv-spel tar upp mer tid nu än förut och 
att vi måste hitta nya vägar till att få folk att börja läsa. Hon anser litterär 
kanon viktig att vidareförmedla då hon säger att det är bra böcker, men att man 
kan välja ut delar av den. Det finns en historia bakom dessa som leder till 
bildning. Hon hävdar att läsning påverkar språkutvecklingen och att man får 
lättare att tillgodogöra sig information. Det främjar möjligheten att orientera 
sig i samhället och det blir lättare att göra sig hörd. Angående om det för 
bibliotekarien är viktigt att läsa den här typen av litteratur anser hon det vara 
det för folkbibliotekarien. Hon säger även att man som bibliotekarie tjänar på 
att ha en bakgrund inom litteraturvetenskap.  

 När det handlar om litterär kanon som en del av kulturarvet säger hon att 
det är just en del av detta och hänvisar till den gemensamma referensramen. 
Hon säger att precis som hon förväntar sig att alla ska ha kunskap om de 
viktigaste dragen i vår historia, tycker hon att det är viktigt att känna till vår 
kulturhistoria och vår litteraturhistoria. Hon säger också att kunskap om 
historien är nödvändig för att kunna ta ställning och bedöma vår egen nutid och 
det gäller även litteraturen. 

9.4 Skolbibliotekarie i Uppsala 
Min informant i Uppsala säger att hon själv läser sådant som får henne 
intresserad, detta kan ske allt utifrån en speciell författare, ett ämne som 
intresserar eller en recension som berört henne. Generellt läser hon en hel del 
litteratur och särskilt deckare. Däremot undviker hon klassiker som har några 
år på nacken, såvida detta inte är något som krävs av henne genom hennes 
arbete. Hennes argument för detta är att den nya litteraturen som kommer ut är 
så pass intressant att hon känner att hon vill prioritera den och därmed uppstår 
en tidsbrist som gör att hon inte tycker sig ha tid att läsa in sig på äldre 
litteratur. Vidare berättar hon att hon har två timmars lästid inlagt i jobbet per 
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vecka, men då är tiden avsatt för barn- och ungdomsböcker. Denna tidsmässiga 
kompensation beror på att hennes främsta uppgift är att tipsa och 
rekommendera böcker. Privat säger hon att förutom den litteratur hon läser 
varje kväll, även lyssnar på mp3-böcker när hon cyklar till jobbet eller bedriver 
annan form av träning. Dessutom läser hon barnböcker för de egna barnen 
varje kväll. Hur hon läser säger hon helt beror på ämnet och anledningen. 
Vanligtvis är hennes ”vuxenläsande” enbart en avkopplande fritidssyssla och 
den typen av litteratur som inte kräver någon direkt analys. Den formen av 
läsande ser hon enbart som ett sätt att koppla bort omvärlden, sitta ner och 
koncentrera sig på en sak och få en bra berättelse på ett bra språk. Däremot då 
hon läser för sitt yrkes skull skriver hon alltid ner vad boken handlar om, vad 
den berör för ämne, vilken sorts bok det är och vad den handlar om. Då jag 
frågade om hon kände sig tvingad till att läsa en viss typ av litteratur svarade 
hon att hon förmodligen läser böcker hon inte skulle ha läst om hon jobbat med 
en annan form av biblioteksrelaterad verksamhet, men att hon ändå inte känner 
att det är ett tvång då hon trivs med sitt jobb och inte vill ha det annorlunda.  

Då vi kommer in på ämnet litterär kanon säger hon att hennes generella 
inställning är negativ då hon förknippar det med någon form av påbud och 
ofrivillig läsning. Om böckerna inte knyter an till en miljö och verklighet 
läsaren är intresserad av eller kan relatera till tror hon litterär kanon kan vara 
resultatlöst. Som skolbibliotekarie anser hon att hennes främsta uppgift är att 
hitta rätt bok till rätt barn. Det viktiga säger hon, är i många lägen att komma 
igång med läsningen, att plöja ett antal böcker och känna att man klarar av det. 
Om man då blir påtvingad böcker som inte är intressanta för en själv kan det i 
stället fungera som ett avskräckande exempel. Hon säger också att uttrycket 
”jag är ingen läsare” är något som idag inte borde existera med tanke på att det 
finns så ofantligt många böcker med olika syften. Eftersom läsintresset bland 
såväl svenskfödda med svenskfödda föräldrar som utlandsfödda barn och unga 
är relativt lågt i förhållande till övriga intressen som exempelvis dataspel, är 
det i den änden man måste börja arbeta - sen kan man gå på finliret. Det är ju 
liksom ingen mening att börja diskutera algebra med någon som inte kan plus 
och minus. Min informant ställer sig även negativ till att den här typen av 
läsning skulle bidra till en gemensam kulturell värdegrund eller att den skulle 
inverka positivt på integrationen. Hon tror snarare att det avskräcker nya läsare 
från att välja just läsningen som fritidssysselsättning. Därmed är hon inte heller 
av den åsikten att hon anser litterär kanon vara något som är viktigt att 
vidareförmedla. Hennes argument till detta är att det är gammalmodigt att hålla 
fast vid ett bestämt urval. Hon menar på att det finns kulturella skillnader 
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mellan olika skolklasser, årskurser, städer och delar av landet. Hon har svårt att 
tänka sig en lista som kan vara lika aktuell över hela Sverige. Då det kommer 
till förmedling av litterär kanon säger hon att hon har svårt att propsa på att 
någon ska läsa en bok som inte läsaren själv känner för. Däremot påpekar hon 
att det är viktigt att känna till olika klassiker, men säger samtidigt att det inte är 
hennes skyldighet att läsa dem då det inte intresserar henne. Då vi talar om 
läsaren och vad som krävs av honom eller henne säger hon att det krävs en god 
förståelse för texten och att syftet bör vara tydligt och väl förankrat. Vidare 
säger hon även att det kan vara en god idé att följa upp den här typen av 
läsning med boksamtal eller liknande. Vad beträffar litterär kanons framtid 
säger hon att hon inte kan se ett behov av en spikad lista. Men om något dylikt 
skulle införas tror hon att en väldigt bred referensgrupp behövs för att kunna 
göra ett urval. Dessa ska då representera olika yrkeskategorier, åldersgrupper, 
kön och så vidare. Dessutom bör man även ha ett tydligt syfte formulerat. Det 
allra bästa säger hon dock, vore att satsa mer på skolbiblioteksverksamheterna. 
Det bör ställas krav på att varje skola har ett eget bibliotek, med en 
heltidsanställd bibliotekarie och med ett generöst anslag för nyanskaffning av 
böcker. Det är först då de mindre motiverade läsarna kan fångas upp och vi 
faktiskt kan finna något som intresserar även den mest oinspirerade.   
 

 

9.5 Bibliotekarie i Eskilstuna 
Min informant anser att det i första hand krävs ett slags lust att läsa och en 
nyfikenhet för att läsa den typen av böcker som kan tänkas ingå i en litterär 
kanon. Det måste även finnas en beredskap för att få ut något av det. Läsningen 
tror hon bidrar till en socio-kulturell bas som är viktigt att ha tillsammans. 
Detta är något som bör starta redan i tidig ålder, det ska alltså finnas en litterär 
kanon även för barn. Detta för att vidare frambringa en gemensam bas. Vad rör 
bibliotekariers uppgift att läsa den här typen av litteratur och om det är viktigt 
svarar hon att det är lika viktigt som att vara insatt i den övriga litteraturen. 
Däremot kan det vara av högre betydelse för en skolbibliotekarie. På frågan om 
hon anser det viktigt att föra den typen av litteratur vidare svarar hon både ja 
och nej. Detta grundar hon på att det är viktigt att förmedla ett kulturarv, men 
att det är lika viktigt att förmedla läsupplevelsen. Litteraturen är ju en del av 
kulturarvet och det är ju därför, säger hon, som frågan om kanon är så svår. 
Skulle det enbart vara frågan om vilken litteratur som var "bäst", skulle man ha 
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en annan typ av diskussion. Nu anser hon det snarare handla om vilka delar i 
vårt kulturarv vi vill vidareförmedla och vem som bestämmer vad som är ett 
kulturarv? Vidare säger hon att det är en omöjlighet att omvända en människa 
från Marklund till Proust, det handlar snarare om att fånga människan där han 
eller hon är i sin läsning och utifrån det tipsa om böcker. På så vis kan man 
som bibliotekarie leda läsarna närmare böcker de uppfattar som svårlästa. 
Dessutom säger hon att det är viktigt att fokusera på författarskapet i sig och 
inte bara på enskilda titlar. Detta kan dessutom bidra till att det blir lättare att 
förmedla den typen av litteratur. Den bästa ingången till läsaren är att skapa en 
slags nyfikenhet och som bibliotekarie bör man hitta vägarna dit. Som exempel 
på detta nämner hon ett tillfälle då hon arbetade som skolbibliotekarie. Hon 
hade en kille i åttan som kom in på biblioteket nästan varje dag utan att låna 
någonting. Så en dag kom han in med orden ”nu jävlar bibliotekarien”, hans 
kompis hade berättat om en bok och utifrån hans perspektiv var det en 
självklarhet att den skulle finnas på biblioteket. Min informant hade aldrig hört 
talas om vare sig titeln eller författaren, men gjorde allt för att hitta den. Det 
visade sig vara en tidskrift snarare än en bok och det blev början till hans 
läsning. Kort därefter kom han återigen in på biblioteket och önskade en bok 
som ”handlade om honom”. Ha sökte därmed efter litteratur som låg nära hand 
eget liv och hans intressen. Därefter kom han in och frågade om en likadan. 
Det här var alltså början på hans framtida läsupplevelser, det handlar om att 
hitta ingångar och förmedla utan att fördöma. Min informant tror att läsning av 
en litterär kanon är utvecklande, man får ett bredare ordförråd, mer komplex 
litteratur berikar tänkandet och språket. Hon säger även att det är en klassfråga 
och att mycket handlar om vad man tar med sig hemifrån, att medelklassen 
oftare läser den här kategorin av litteratur. Vi måste kort sagt göra litteraturens 
roll tydligare i samhället då den är ett sätt att göra världen mer begriplig vad 
gäller information, kunskap, demokrati, rättigheter, skyldigheter och så vidare. 
Det måste dessutom finnas ett samtal kring dessa böcker eftersom att det trots 
allt finns en vits med att verk tillhörande litterär kanon föreslås som viktiga. 
Det som måste göras är att finna vägar till läsinspiration utan att sätta spärrar. 
En lång lista på måste-böcker inspirerar knappast, för att nå ut med litteraturen 
måste vi exemplifiera och skapa möjligheten för läsaren att välja något utifrån 
vem han eller hon är. Först då kan vi leda läsaren vidare och bevara 
kulturarvet. Till sist säger hon att hon tror att det i framtiden kommer att finnas 
en litterär kanon, möjligen inte en bekräftad sådan, men åtminstone en 
outtalad. Viktigt är att bibliotekarier håller sig uppdaterade då litterär kanon är 
under ständig förändring och arbetar utifrån det. Anledning till att hon anser 
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detta är att vi lever i en textbaserad kultur som lyfter fram skrivandet och 
berättandet. Det är en ständigt pågående diskussion kring denna textbaserade 
kultur som inte får hamna i skymundan. 

 

9.6 Skolbibliotekarie i Eskilstuna 
Min skolbibliotekarie i Eskilstuna säger att hon läser mycket och blandat. Hon 
är med i en bokcirkel som styr mycket av hennes läsning, i den cirkulerar det 
vem som bestämmer vad som ska läsas. Hon själv säger att hon gärna försöker 
få andra att läsa tecknade serier, så kallade ”Graphic novels”. Annars läser hon 
gärna poesi och skräck, samt böcker av danska författare på danska. Dock 
undviker hon deckare och litteratur hon kan känna igen sig i då en av 
anledningarna till att hon läser är att hon vill bort från vardagen. Vad som 
påverkar när hon läser är olika faktorer. Hon berättar att hon har en timmes 
lästid inräknat i jobbet då hon kan hålla sig uppdaterad. På fritiden sker 
läsningen mest under kvällar, semestrar och på exempelvis tågresor. Läsningen 
har kommit att bli något av en yrkesskada då hon ofta tänker ”hur kan jag 
använda den här” efter att hon har läst en bok. Det är viktigt för henne att 
eleverna som hon jobbar med får rätt sorts litteratur. Hon läser ofta 
ungdomsböcker, dock läser hon vissa av dem på engelska för att få variation i 
sin läsning. För sin egen del jämför hon ofta verken med liknande böcker i 
litteraturhistorien. Vad anbelangar litterär kanon tror hon att det viktigaste som 
krävs av läsaren är motivation och intresse. Dessutom tror hon att den typen av 
läsning kan bidra till gemensamma referenspunkter och bildning, exempelvis 
var vissa uttryck kommer ifrån. Det tror hon är en av anledningarna till att 
diskussionen kring detta trots allt fortfarande är aktuell. Hon säger att hon ser 
nyttan av att ha ett förhållande till litterär kanon, men inga behov av att man 
måste ha läst verken. Hon vänder sig emot att viss litteratur klassas som finare 
eller bättre då det är individen och sammanhanget som bör vara avgörande. 
Hon vill dessutom lyfta fram att det finns olika sätt att tillgodogöra sig den här 
typen av litteratur, bland annat finns exempelvis Röda rummet som tecknad 
serie. Hon menar att hon ser både för och nackdelar med att läsa en litterär 
kanon i tecknad form. Hennes argument till detta är att det inom exempelvis 
mytologin är bra att veta vilka Freja och Oden är och att det viktigaste kanske 
inte är hur man har tillgodosett sig den kunskapen. Samtidigt kan det bli för 
”lätt” med en tecknad serie och därmed faller aspekter som att läsa mellan 
raderna bort. Hon hävdar dock att den här typen av läsning inte påverkar 
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intelligensen, men kan ändå leda till ett övertag i samhället då det handlar om 
referenser. Samt att det kan vara en klassmarkör. Vidare säger hon att det beror 
på sammanhanget om det tillhör bibliotekariers uppgift att läsa böcker ur en 
litterär kanon. Egentligen anser hon att bibliotekariens jobb innefattar 50 % 
informationssökning och 50 % litteraturfrämjande. När det handlar om 
förmedlingen av litteratur säger hon att det är viktigt att finna de rätta 
ingångarna och intressera låntagarna. Detta säger hon kan ske genom att hitta 
en bakgrund, till exempel informera om hur Frankenstein skrevs. Det möter lätt 
motstånd att slänga fram en bok av Dostojevskij eftersom att det finns en 
allmän uppfattning om den som svårläst och tråkig. Dock tror hon att det alltid 
kommer att finnas en litterär kanon, men påpekar samtidigt att det finns ett 
slags kanon inom alla ämnen som exempelvis konst och musik och att det inte 
är något speciellt för litteraturen, även om den har uppmärksammats i betydligt 
högre utsträckning. 
 

 37



10. Diskussion 

Jag kommer nedan att diskutera kring resultaten jag erhållit utifrån mina 
intervjuer med två olika utgångspunkter. Det första perspektivet utgår från 
mina två teorier som jag tidigare presenterade: Jonathan Cullers litterära 
kompetens och Pierre Bourdieus kulturella kapital. Därefter följer en allmän 
diskussion om resultaten jag har fått.  

10.1 Diskussion utifrån teorierna 
Något jag tydligt tycker mig se i mina intervjusvar är att det råder en enighet 
om att det krävs en litterär kompetens för att inte bara kunna läsa verk 
tillhörande en litterär kanon, men också för att kunna förstå dem. Mina 
informanter gör gällande att det primära arbetet inom litteraturförmedlingen 
ligger i att finna rätt bok till rätt person. Dock framgår det även att detta är 
något som bör ses som en början på vidare litteraturförmedling för att läsaren 
ska förstå det Culler benämner ”läsningens metoder”. Det handlar med andra 
ord om att öva upp sin förmåga att förstå texter i deras helhet. Som jag tidigare 
sa bör all läsning betraktas som bra om den utvecklas, det är först då vi 
verkligen kan uppnå en litterär kompetens där den litterära grammatiken har 
tillägnats. För att detta ska kunna uppnås krävs det inte bara att en bibliotekarie 
är kompetent nog att förmedla litteratur, det krävs även en uppföljning av 
läsningen. Denna analys och reflektion gör att det av läsaren krävs en viss 
träning inom litteraturläsningen. Detta är något en av mina informanter talar 
om när han säger att man som läsekonstnär behöver nya utmaningar, därmed är 
det något bibliotekarier bör jobba utifrån då de förmedlar litteratur. Särskilt 
viktigt anser jag det bli på skolbibliotek då stimulansen är viktig för vidare 
utveckling av läsningen. Vi kan knappast utgå från att varje läsare tolkar 
samma verk på ett objektivt sätt, utan han eller hon bör kunna sätta in verket i 
ett vidare sammanhang. Dock påpekar Culler att ett verk kan uppskattas av 
läsaren trots bristande färdigheter, men att det likaledes finns en möjlighet att 
bli guidad till en djupare förståelse för litterära verk. Han menar på att som 
erfaren litteraturläsare har man fått en känsla för vad man kan göra med 
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litterära texter. Den oerfarne litteraturläsaren behöver däremot stöd i sin 
läsning för att kunna öka sin litterära kompetens och därmed föra läsningen till 
en högre nivå. Som Culler säger måste man förstå sitt misstag och inse varför 
det var ett misstag för att man ska kunna lära sig något då det handlar om 
tolkning och förståelse av ett litterärt verk.  

 I mina intervjuer nämns betydelsen av att föra en diskussion kring verken 
ingående i en litterär kanon, detta är en god idé för att undvika misstagen och 
som jag nämnde få läsaren att förstå varför det var ett sådant.  Man kan som 
bibliotekarie aldrig tvinga någon till läsning av verk som han eller inte anser 
intressanta, eller ens relevanta. Men man kan föra en diskussion kring 
böckerna. Även om intresset inte är omedelbart, finns det en möjlighet att när 
personen själv anser att den kommit tillräckligt långt i sin läsning och behöver 
nya utmaningar, faller tillbaka på just en sådan diskussion. Som mina 
intervjuer visar är läsning av en litterär kanon ett sätt att bli mer allmänbildad 
och en möjlighet att öka förståelsen för samhället vi lever i. Dessutom bidrar 
det till ett vidgat ordförråd och för tänkandet ett steg längre. Allt enligt vad  
Jonathan Cullers begrepp den litterära kompetensen vill visa på. 

Pierre Bourdieu har som åsikt att vi med utbildningsnivån kan mäta vårt 
kulturella kapital. Han menar på att en högre utbildning medför ett högre 
kulturellt kapital. Jag valde i mitt teoriavsnitt att presentera Bourdieus 
undersökning om museibesökare för att förenkla begreppet något. Här visade 
resultaten på att konstupplevelsen mycket berodde på besökarens förmåga att 
upptäcka symboler, tolka och upprätthålla en kontakt med sammanhanget som 
konstverket ingår i. Detta är vad litterär kompetens betyder för hur man 
upplever läsningen. Har du en litterär kompetens kan du upptäcka det som 
finns skrivet mellan raderna, tolka budskapet och se verket i sitt sammanhang. 
På så sätt har man som läsare fått ut maximalt möjligt av läsningen. Dessutom 
påpekar Bourdieu förmågan att kunna placera in ett konstverk i historien och 
därmed kunna delta i samhällets distinktionsarbete, något som även krävs av 
läsaren då han eller hon tar del av en litterär kanon. Vi talar åter igen om den 
litterära kompetensen och dess betydelse. Bourdieu nämner även bildade och 
obildade människor och hur det var avgörande för deras möte med konsten. 
Den första önskade ett fritt möte, medan den andra gruppen önskade 
förklaringar på vad de upplevde. Detta speglar även hur människor möter 
litteratur. Desto mer vi behärskar läsningen, desto friare och mer öppet kan vi 
bemöta texten. Han säger även att detta möte och besökarnas beteende speglar 
bildning, skolkultur och socialt umgänge. Som bibliotekarie kan man påverka 
bildningen och föra läsaren vidare in på nya saker och därmed få personen mer 
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öppen inför nya upplevelser. Desto mer man läser och kan ta till sig, ju högre 
blir det kulturella kapitalet. På samma sätt kan en skolbibliotekarie arbeta för 
skolkulturen och göra läsningen betydelsefull genom att bemöta elevernas 
önskemål. Viktigt att påpeka är att det inte handlar om att läsa för att läsa. Man 
måste även förstå litteraturen för att kunna uppnå ett så högt kulturellt kapital 
som möjligt. Ännu en gång har vi den litterära kompetensen som grund. I min 
presentation av kulturellt kapital nämner jag i ett citat särskilda institutioner 
där skolor, universitet och kulturtidskrifter nämns. Här skulle jag även vilja 
lägga till bibliotek då det är en av litteraturens främsta vägar ut till samhället.  

Ytterligare en aspekt att peka på är hur det kulturella kapitalet kan 
återspegla en viss samhällsklass. Bourdieu menar på att behärskningen av 
kultur har ett högt värde i den borgerliga bildningen. Detta var något två av 
mina informanter påpekade under intervjuerna. Den ena hävdade att det var en 
klassfråga och att mycket handlar om vad man har med sig hemifrån, att 
medelklassen oftare läser litteratur tillhörande litterär kanon. Min andra 
informant påpekade att hon inte trodde att det påverkade intelligensen, men att 
det kan vara en klassmarkör som när det handlar om referenser leder till ett 
övertag i samhället. Bourdieu menar att hur man upplever eller inte upplever 
konsten återger klassmässiga förhållanden. Därmed skulle detta kunna vara 
applicerbart på litteraturen, att ens bakgrund i mångt och mycket avgör ens 
inställning till litteratur och valet av den. Därmed blir bibliotekariens uppgift 
än viktigare då det kommer till att nå ut till alla med litteratur, detta för att 
skapa gemensamma referenspunkter och öka chanserna att göra sig hörd i 
samhället.  

10.2 Diskussion utifrån intervjuerna 
Jag vill redan i början återigen påpeka att mina informanter är få till antalet och 
att detta därför bör ses som en spekulativ analys. Det som däremot talar för att 
mina resultat faktiskt avspeglar en verklighetsrelaterad syn är att mina 
informanter i högsta grad är olika och kan därför respresentera flera olika 
grupper.  

10.2.1 Generellt om kanon 
Den generella inställningen till en litterär kanon tycks enligt mina 
intervjuresultat vara relativt gemensamma hos bibliotekarierna, faktum är att 
endast en av de sex intervjuade ställer sig negativ till det. Hon hävdar bland 
annat att om läsaren inte kan knyta an till miljön och verkligheten blir 
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läsningen ointressant. Hon tror att det finns en risk för att det enbart fungerar i 
avskräckande syfte att påtvinga en viss form av läsning och att det är 
gammalmodigt att hålla fast vid ett bestämt urval. Detta kan ställas mot mina 
övriga informanter som tror att en litterär kanon kan fungera genom att göra 
världen mer begriplig vad gäller information, kunskap, demokrati, rättigheter 
och skyldigheter. Samtidigt förmodas det även att en litterär kanon kan leda till 
gemensamma referenspunkter och bildning. Det kan också leda till att man 
lättare kan föra en meningsfull kommunikation. Dessutom kan det fungera i det 
avseendet att den sätter läsningen på kartan. Under mina intervjuer påpekades 
det även att det bör finnas en bred kanon, att det ska finnas ett fylligt urval. Ett 
förslag som ges är att man inte ska se till enskilda verk, utan en större samling 
med alster från olika epoker där man är väl bekant med de förekommande 
verken. Efter att ha sett till dessa resultat kan jag konstatera att den generella 
uppfattningen om verk tillhörande en litterär kanon är positiv, samtidigt som 
det är något som ännu känns som ett ofärdigt koncept. Själva termen känns 
fortfarande något oklar och fordrar en klarare definition än den som idag 
existerar. Om en sådan definition skulle existera skulle det förändra 
utgångsläget avsevärt beträffande hur man som bibliotekarie ska arbeta med 
den typen av litteratur.  

10.2.2 Förmedling av litterär kanon 
En diskussion som anses svår är den som handlar om spridningen av litterär 
kanon och hur detta skulle kunna ske. Här råder spridda åsikter bland mina 
informanter. En anser att litteraturförmedling ingår i en bibliotekaries uppgift, 
men att vad man än väljer att läsa bör betraktas som bra. Detta säger 
informanten är en inkörsport till vidare läsning. Till slut kommer man till en 
punkt då man tröttnar på det enkla och behöver stimulans för att kunna 
vidareutvecklas. Man lockas därmed vidare till nya utmaningar och det man på 
gränsen förstår. En annan av mina informanter säger att det är viktigt att 
förmedla en litterär kanon. Som skolbibliotekarie bör man stötta läraren, samt 
arbeta med exempelvis skyltning och förslagslistor. Som folkbibliotekarie 
gäller de två sistnämnda som utgångspunkt i arbetet med litterär kanon. En 
annan informant hävdade att det viktigaste inte ligger i att förmedla en litterär 
kanon, utan att arbeta aktivt för att hitta rätt bok till rätt barn. Samma person 
anser det svårt att propsa på att någon ska läsa något han eller hon inte känner 
för. Dock nämner hon att hon anser det vara viktigt att känna till klassiker. En 
av bibliotekarierna påpekar att man måste fånga människan där han eller hon är 
i sin läsning och utifrån det tipsa om böcker. På så sätt kan vi även leda 
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låntagare närmre böcker det råder en missuppfattning om som svårlästa. Det 
nämns bland mina informanter två tillvägagångssätt då det kommer till 
spridning av litterär kanon som ligger relativt nära varandra. Den första är att 
fokusera på författarskapet i stället för enskilda verk för att skapa en 
nyfikenhet. Förslag nummer två är att fokusera på bakgrunden till verket, som 
förslag ges då hur Frankenstein skrevs. Samma person nämnde också 
motståndet man kan möta om man slänger fram en bok av Dostojevskij då det 
råder en allmän uppfattning om honom som svår och tråkig. Även om jag 
under intervjuerna med mina informanter fick olika svar och idéer då vi 
diskuterade förmedlingen av litterär kanon tycker jag mig ändå kunna se en röd 
tråd att det råder en uppfattning om den som viktig att förmedla. En av mina 
informanter sa som nämnt att det är viktigare att hitta rätt bok till rätt person än 
att just förmedla en litterär kanon, men eftersom hon samtidigt ansåg det 
viktigt att känna till klassikerna kan förmedlingen av litterär kanon vara väg till 
en god kännedom.  

Jag tror däremot inte att man bör arbeta aktivt för att omvandla människor 
från en läsning till en annan, snarare ska den finnas där som alternativ. En väg 
dit skulle bland annat vara att förmedla litterär kanon i samband med bokprat. 
Jag tror att det ligger en farlighet i att särskilt lyfta fram dessa böcker som 
oerhört viktiga, det är då jag förmodar att det kan fungera i avskräckande syfte. 
Det handlar om hur man försöker förmedla den, inte att man gör det. Om man 
då vid bokprat talar om den som vilken bok som helst och lyfter fram 
intressanta delar kan vi mycket väl få läsningen av litterär kanon att öka bland 
ungdomar. Det är viktigt att som läsare kunna tillgodose sig ett så brett register 
som möjligt. Det är lika viktigt att vara väl insatt i historien som i vad som är 
aktuellt i den samtid vi lever i.  
 

10.2.3 Förväntningar på läsaren  
Eftersom att litterär kanon innehåller flera historiska verk som språkligt kan 
anses vara svårare än andra, ansåg jag det viktigt att föra en diskussion kring 
vad som fordras av läsaren för att kunna ta till sig litteratur tillhörande en 
litterär kanon. Elementärt verkar de flesta anse att det finns en lust till att läsa 
och en nyfikenhet, det är primärt att det finns motivation och intresse som 
grund. Utöver det menar informanterna att det ävenledes krävs en högre 
koncentrationsförmåga, en vilja och en tanke. Samt är det viktigt att läsaren 
kan sätta sig in i litterära tankegångar, miljön och historien för att kunna förstå 
verket i sin helhet. En av mina informanter påpekade dessutom att det av 
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läsaren krävs en medvetenhet av att en gemensam kulturbas eller referensram 
är av vikt för att kunna kommunicera meningsfullt. Endast en nämnde att det 
krävs en beredskap för att man ska kunna få ut någonting av läsningen.  Det jag 
kan utläsa av detta är att samtliga av mina informanter gör ett slags erkännande 
av en litterär kanon som något svårare än annan litteratur och att det inte är en 
form av läsning som kan betraktas som allmängiltig. Detta skulle då kunna 
bekräfta allmänhetens fördomar om att en litterär kanon skulle vara mer 
svårtillgänglig och förklara varför populärlitteratur lånas ut i högre 
utsträckning. Något jag anser kan tala emot den tesen är att dessa bibliotekarier 
förmodligen har dragit gränsen till det yttersta vad beträffar läsningen och 
menar på att detta är saker som krävs för att man ska få ut exceptionellt mycket 
av verket. Jag tror ändå att man som läsare av en litterär kanon kan få ut saker 
av sin läsning utan att göra en djupgående analys, det handlar mer om att kunna 
sätta in verket i sitt sammanhang för att kunna uppnå någon slags förståelse för 
vad det har att säga oss i nutid. För att detta ska kunna ske krävs det dock en 
viss litterär kompetens och det är i allra högsta grad svårt för en helt ovan 
läsare att veta hur han eller hon ska gå tillväga. 

10.2.4 Litterär kanons påverkan på intelligensen 
Eftersom att mina informanter ansåg det krävas en hel del av läsaren för att 
förstå verk tillhörande en litterär kanon, blev det särskilt intressant att diskutera 
om de även trodde att dessa verk påverkade läsarens intelligens positivt. Detta 
vad något samtliga ställde sig något skeptiska till då intelligens, som de 
påpekade, kan innefatta många olika saker. Däremot pekade de på andra 
aspekter som kan påverkas positivt. Bland dessa nämndes ett ökat ordförråd, en 
ökad förståelse och att det kan föra tänkandet ett steg längre. Den här 
komplexa litteraturen ska leda till ett mer berikat tänkande och språk. Detta 
leder då en automatiskt vidare in på att det blir lättare att tillgodogöra sig 
information. Andra viktiga påpekanden är att det påverkar förmågan att 
fungera i ett samhälle där gemensamma litterära och kulturella referenser är 
vanliga. Det främjar därmed möjligheten att orientera sig i samhället och det 
blir med detta lättare att göra sig hörd. Enligt mig är dessa aspekter som mina 
informanter diskuterade viktiga att fästa avseende vid. Dessa är saker som 
fungerar som ett försvar till varför vi överhuvudtaget för diskussioner kring en 
litterär kanon, allt detta pekar på att en litterär kanon för med sig positiva 
konsekvenser som är omöjliga att bortse ifrån. Det finns därmed en anledning 
till att vi bör fortsätta arbeta aktivt för att förmedla den typen av litteratur och 
att vi bör fortsätta föra en aktiv konversation angående hur det ska ske. Det 
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tycks idag vara den svåra frågan, att dessa böcker existerar vet vi, men inte hur 
vi ska nå ut med dem och föra budskapet vidare.  

Viktigt verkar enligt mina informanter vara att fånga läsarna. Som 
Helgesson säger i sin uppsats märks en skillnad då barnen har kommit att 
prioriteras allt mer. Efter mina intervjuer anser jag att detta är något 
bibliotekarier måste fortsätta arbeta aktivt med för att stimulera barnen till 
framtida läsning. Det handlar i det fallet inte om vad de läser, utan det är 
snarare viktigt att uppmuntra all form av läsning. Här nämns även i en av mina 
intervjuer hur viktig skolbiblioteksverksamheten är för att man ska kunna nå 
barn och ungdomar i deras läsning. Detta är något jag anser vara högst relevant 
i hela kanondiskussionen. Det måste finnas en gemensam punkt att arbeta 
utifrån om vi vill förmedla en litterär kanon och att uppmuntra och få barn och 
ungdomar intresserade av detta borde vara högsta prioritet. Det borde finnas en 
tanke om att barn är en del av vår framtid och även om vi inte kan påverka 
deras intelligens genom förmedlandet av en litterär kanon, kan läsningen 
berika andra aspekter som även de är oerhört viktiga. 

10.2.5 Litterär kanon som kulturarv 
Vad rör en litterär kanon som en del av vårt kulturarv finns det en gemensam 
åsikt om att den är representativ som en del av det. En av informanterna 
nämner den gemensamma referensramen och betydelsen av kunskap om vår 
historia, men för att nå ut med litteraturen måste vi exemplifiera och skapa 
möjligheten för läsaren att välja något utifrån vem han eller hon är. Först då 
kan vi leda läsaren vidare i hans eller hennes läsning och på så sätt även bevara 
kulturarvet. Detta är viktigt för att man enklare ska kunna ta ställning till och 
bedöma vår egen nutid. Den gemensamma referensramen förblir en 
komplicerad fråga i det mångkulturella samhälle vi lever i och det kan tyckas 
vara omöjligt att nå ut till alla. Jag anser att en litterär kanon ändå kan vara till 
nytta då det för en invandrare kan ge en bild av den svenska referensramen och 
landets historia. Återigen hamnar vi vid den litterära kompetensen och att det 
av läsaren krävs en viss förståelse av texten, vilket kan vara betydligt svårare 
för någon som inte har svenska som modersmål. När vi talar om en litterär 
kanon och kulturarvet ligger fokus ofta på den svenska litteraturen som ingår, 
men faktum är att i en litterär kanon förekommer böcker från ett flertal olika 
länder. En jämförelse av dessa verk kan ge oss ett bredare historiskt perspektiv 
och detta kan även gynna mångkulturen. Med detta sagt måste det även finnas 
en diskussion kring verken för att de skall kunna bidra med något till läsaren 
och denna pedagogiska del är svårt för en bibliotekarie att följa upp. Däremot 
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är bibliotekarien viktig i den aspekten att han eller hon måste, som jag tidigare 
talat om, kunna förmedla en bok som stämmer överens med låntagarens nivå.  

En av mina informanter tar upp en komplicerad fråga som jag nämnde i 
min bakgrund, det handlar om vilka delar i vårt kulturarv vi vill förmedla och 
vem som egentligen bestämmer. Samtidigt säger hon även att det för henne är 
lika viktigt att förmedla en läsupplevelse, dit hör nödvändigtvis inte litterär 
kanon. Hon anser frågan vara svår då det vore lättare att endast diskutera 
vilken litteratur som är ”bäst”. Mina informanter anser jag ändå tydligt fastslår 
att en litterär kanon är ett kulturarv, trots komplexiteten i att föra en diskussion 
om vad som ska räknas dit.  

Åsikterna om detta kan ställas mot åsikterna om framtidens litterära kanon. 
Trots ökade konkurrens från andra medier tros en litterär kanon finnas kvar. En 
av mina informanter tror att det i framtiden kommer att finnas en litterär kanon, 
möjligen inte en bekräftad sådan, men åtminstone en outtalad. Därmed kommer 
det inte heller att ske någon konkret förändring. En av mina informanter säger 
att människor kommer inse värdet av både äldre och nyare litteratur för en 
ökad förståelse för samhället vi lever i. Någon påpekar att en spikad lista inte 
är någon bra idé och att det måste finnas en bred referensgrupp för att ett urval 
ska kunna göras. Samma person påpekar även vikten av att tydligt syfte med 
hela kanondiskussionen. Detta påstående anser jag vara högst betydlig innan vi 
går vidare med detta projekt. Ett tydligt syfte bör formuleras innan vi kan 
befästa någonting och därmed kan vi försvara det med tydliga argument som 
kan öka förståelsen för en litterär kanons betydelse för samhället och för att 
framtiden ska kunna ta del av vår litteratur som just ett kulturarv. Att bevara en 
del av vårt kulturarv är i allra högsta grad ett sådant syfte. Det är ytterst få 
människor som nöjer sig med en lista på böcker utan att ifrågasätta varför han 
eller hon bör läsa just den litteraturen, eller åtminstone delar av den. Det är att 
underskatta allmänhetens intelligens och skapa ett elitistiskt tänkande. En 
litterär kanon ska vara en rättighet för allmänheten och inte något kultureliten 
använder mot människor. Då kommer det endast leda till en elit som gärna 
propagerar för en litterär kanon, men som ogärna vill göra den allmängiltig. 
Risken med att ställa en kanon mot den allmänna litteraturen är att vi 
automatiskt skapar motpoler och förstärker dem. Den bör tas ur sitt 
sammanhang i stället för att hela tiden jämföras. Det får inte bli fult att läsa 
”vanlig” litteratur bara för att en befäst litterär kanon eventuellt kan komma att 
existera.  

Återigen vill jag påpeka hur viktiga barn och ungdomar är. Jag tror att det 
är bland dessa mycket koncentrationen bör ligga om vi vill att litterär kanon 
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även ska fungera som en del av vårt kulturarv. Det är en viktig aspekt att se till 
barn och ungdomar när vi för en diskussion kring detta ämne då det i slutändan 
är de som kommer att avgöra hur en framtida kanon kommer att ser ut och om 
den överhuvudtaget kommer att existera. Viktigt att beakta är att även om det 
behövs konkreta riktlinjer för att föra kulturarvet vidare, så behövs även ett 
livligt meningsbyte för att utse de relevanta verken i den ofantliga mängd som 
idag existerar. 

10.2.6 Bibliotekariernas egen läsning 
 

Något jag reflekterade över då jag gick igenom mina informanters svar var att 
de inte nämnde en litterär kanon som självklar i deras egen läsning. Detta kan 
tyckas vara motsägelsefullt då majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna 
faktiskt propagerade för en litterär kanon som betydelsefull. Endast en av mina 
informanter säger att hon avsiktligt undviker äldre klassiker till förmån för 
nyutkommen litteratur då hon hellre prioriterar den. Samtliga av mina 
informanter kan dock peka på genrer som antingen tilltalar dem eller som de 
helst avstår från. Detta tyder på en stor beläsenhet. Gemenast verkar även vara 
att de söker litteratur där läsningen kan ge dem något. Detta känns 
betydelsefullt i det här sammanhanget då det finns en undermening med en 
litterär kanon att den faktiskt ska påverka människor och tillföra dem något. 
Dessutom verkar samtliga intervjuade väl insatta i böckerna räknade till en 
litterär kanon, vilket även det tyder på en stor beläsenhet. Något annat jag 
reagerade på var att informanterna inte pekade på att de ansåg det vara viktigt 
för deras yrkesroll att vara väl inläst i en litterär kanon samtidigt som flera 
ansåg den viktig att förmedla. Jag tror dock inte att detta grundar sig i någon 
slags nonchalans gente mot en litterär kanon utan att det snarare verkar som att 
en litterär kanon är självklar att vara någorlunda insatt i. Intressant med böcker 
som ingår i en litterär kanon är att allmänheten tycks veta väldigt mycket om 
dem utan att ha läst dem. Jag tror att flera skulle kunna redogöra för innehållet 
i exempelvis Frankenstein utan att överhuvudtaget ha öppnat boken. Detta 
säger en hel del om dessa böckers status i samhället vi lever i och hur pass 
spridda dessa historier har kommit att bli. Därmed behöver inte läsning av 
böcker ingående i en litterär kanon vara en absolut nödvändighet. För en 
bibliotekarie finns det andra tillvägagångssätt om man vill ha en bredare 
kompetens inom en litterär kanon. För att veta vad verket handlar om och ha 
kännedom om saker som hör det till behöver man nödvändigtvis inte ha läst 
verket i sin helhet.  
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10.2.7 Nu och då 
Det sista jag har för avsikt att kort ta upp är hur bibliotekarieyrket ser ut idag 
jämfört med det Skouvig talade om. Förr ansågs bibliotekarier vara folkbildare 
och mer auktoritära i sin yrkesroll. Deras främsta uppgift var då att förmedla 
böcker som ansågs bättre än andra då boken var ett disciplineringsredskap. 
Detta är något som idag har förändrats och mina intervjuer tyder på att dessa 
bibliotekarier tycker om sina roller som litteraturförmedlare, men att själva 
utmaningen idag snarare ligger i att föra en kommunikation med låntagaren 
och möta personen på hans eller hennes nivå. Jag är övertygad om att det är en 
betydligt bättre väg om man vill skapa ett intresse kring litteraturen. Då talar 
jag både om nyutgivna och verk som anses viktiga ur ett historiskt perspektiv.   
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11. Sammanfattning 

I nedanstående sammanfattning tar jag kort upp vad som sägs om mina 
frågeställningar, därefter avslutar jag den med en sammanställning av litterär 
kanon och teorierna jag använde som grund. 

Det som generellt anses om litterär kanon är att om det förmedlas på ett 
sätt som inspirerar läsaren, är den ett bra sätt att lyfta fram betydelse full 
litteratur. Det anses vara ett sätt att göra världen mer begriplig vad beträffar 
information, kunskap, demokrati, rättigheter och skyldigheter.  

Det viktiga när det kommer till förmedlingen av en litterär kanon ligger 
först och främst i att bemöta en läsare med litteratur som motsvarare hans eller 
hennes litterära kompetens. Först när läsaren har den litterära kompetens som 
krävs kan man som bibliotekarie förmedla litteratur tillhörande en litterär 
kanon. Något annat det talas mycket om är att inspirera de oinspirerade till 
läsning. 

Mina informanter ansåg att motivation är en del av kraven då man tar del 
av verk tillhörande litterär kanon. Utöver det pekade informanterna på viktiga 
aspekter som koncentrationsförmåga, en vilja och en tanke då mina 
informanter menade att den här typen av litteratur ställer högre krav på läsaren. 

Litterär kanon ansågs enligt mina informanter inte nämnvärt påverka 
intelligensen, men de pekade däremot på andra viktiga aspekter som läsning av 
den här sortens litteratur bidrar till. Dessa aspekter sades vara ett ökat 
ordförråd och en ökad förståelse som kan föra tänkandet ett steg längre. Samt 
gör det förmågan att fungera i ett samhälle med gemensamma referenspunkter. 

När det kommer till en litterär kanon som en del av vårt kulturarv finns en 
gemensam åsikt om att det är en viktig del av just det, detta trots svårigheter 
med att avgöra vem som bestämmer vad som är det och vilka som kan ta del av 
det. 

Det vi kan se utifrån denna undersökning är att positivt med en litterär 
kanon är att det vidgar ens kulturella kapital och skapar utifrån det ett bättre 
utgångsläge i samhället. Men för att detta ska kunna ske krävs även en litterär 
kompetens, en förmåga att förstå, ta till sig och använda texter. Det är först när 
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läsaren kan tillgodogöra sig den litterära kompetensen som det kulturella 
kapitalet ökar. Bibliotekariers distinkta arbete som litteraturförmedlare är inte 
att göra en bedömning av vad som räknas som bra litteratur och inte. Snarare 
handlar det om att kunna förmedla rätt bok till rätt läsare. Därmed inte sagt att 
en litterär kanon inte för med sig någon nytta, men för att kunna nå ut med den 
typen av litteratur krävs en viss förförståelse för hur man ska läsa den. När 
bibliotekarien är medveten om läsarens litterära kompetens, först då kan man 
arbeta med att förmedla ett kulturarv som kan leda till en ökad förståelse för 
världen vi lever i. 
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12. Avslutning  

Innan jag avslutar mitt arbete vill jag säga några ord om bibliotekarierollen. 
Min uppfattning är att människor som inte ingår i bibliotekssfären sitter inne 
med en slags okunskap i anknytning till en bibliotekaries utbildningsbakgrund 
då många förutsätter att läsning av primära verk ingår i utbildningen. Detta är 
något jag flera gånger har kommit i kontakt med, både då jag har nämnt vad 
jag studerar och i min yrkesroll som bibliotekarie. Det är en vanlig 
missuppfattning hos allmänheten att läsning är en självklar del av 
förberedningen inför ens framtida yrkesroll som bibliotekarie. Trots att denna 
syn inte har någon vetenskaplig grund anser jag det ändock viktigt att nämna. 
Denna syn anser jag speglar allmänhetens förväntningar på en bibliotekarie och 
detta är något man bör ta hänsyn till. Även om det är omöjligt att som 
bibliotekarie läsa samtliga utgivna verk, är det en klar fördel att vara väl insatt i 
en litterär kanon. Då talar jag både om innehållet, budskapet och fakta som 
berör verket. Därmed kan en aktiv läsning lättare leda till att bibliotekarien i 
fråga enklare och mer trovärdigt kan påverka låntagare med en bredare 
repertoar som bakgrund. Som jag nämnde i min forskningsbakgrund finns det 
en viss förväntning på bibliotekariers beläsenhet, därmed finns det även en 
förväntning vad beträffar deras litteraturförmedlingskompetens. Jag nämnde 
även att undersökningar visar på att människor tror på bokens framtid, att 
tryckta texter är att föredra framför elektroniska. Jag tror att det i framtiden 
kommer att finnas en blandning där det ena nödvändigtvis inte behöver utesluta 
det andra. Snarare kan de fungera som komplement till varandra. Men om vi 
som bibliotekarier vill måna om böckers framtid krävs det att vi är väl insatta i 
ämnet. Som jag sa är det en omöjlighet att som bibliotekarie har läst allt, även 
om allmänheten gärna tycks vilja tro det. Däremot kan en litterär kanon vara ett 
bra utgångsläge där kunskap om denna visar på kompetens inom 
litteraturområdet. Både textmässigt och historiemässigt. Med detta som 
utgångspunkt anser jag att vi bland bibliotekarier, som Tomas Petterson 
konstaterade i sin uppsats, kan tala om en litterär kanon. Det skulle därmed 
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vara högst intressant att se vad som hände om med diskussionen om litterär 
kanon om fler bibliotekarier gav sig in i ämnet och förde samtalet om det 
vidare. Som det ser ut idag är det ofta lärare som driver diskussionen. Med 
tanke på att lärare ofta arbetar i ett nära samarbete med skolbibliotekarier vore 
det högst intressant att höra vad dessa skolbibliotekarier har att tillägga om 
detta omdebatterade ämne. Trots allt borde deras litteraturkompetens vara 
viktig för diskussionen. Dessutom vore det intressant att se till vilka för- 
respektive nackdelar bibliotekarier anser att en litterär kanon för med sig i den 
allmänna diskussionen. I vår samtid talas det mycket om vad som räknas till 
godtycklig litteratur. Fint står som motpol till fult och det kan tyckas vara svårt 
att propagera för att allt ska räknas när en hel kulturelit pekar på verk bättre än 
andra. Denna fråga anser jag vara viktig att bibliotekarier tar ställning till och 
kan argumentera för eller emot fin- respektive fullitteratur.  
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13. Förslag till framtida forskning 

Efter att ha jobbat med mina frågor angående litterär kanon inser jag att det 
finns stora luckor beträffande själva uttrycket och vad det egentligen innebär. 
Intressant vore därför att ta reda på hur man bäst kan lägga upp en normativ 
litterär kanon och hur man skulle kunna gå tillväga. Till exempel om listan bör 
innehålla en lista på enskilda verk, enskilda författare, eller rent av vara 
uppdelade i olika epoker med viktiga författare och verk. Dessutom bör det 
diskuteras vem eller vilka som ska bestämma vad som bör ingå i en litterär 
kanon. En annan viktig punkt är barnlitteraturen då det är uppenbart att det 
råder stora luckor på det området och hur den ska introduceras.  
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Bilaga I 

Namn: 
Plats: 
 
I Bakgrund 
Ålder: 
Familj: 
Boende: 
Intressen: 
Utbildning: 
Tidigare yrken: 
Ansvarsområden på biblioteket: 
II Generellt om läsning 
Vad läser du? 
Vad läser du gärna inte för typ av litteratur? 
När läser du? 
Hur läser du (analyser osv.)? 
Känner du att du måste läsa specifik litteratur med tanke på ditt yrke? 
III Litterär kanon 
Hur ser din generella inställning till litterär kanon ut? 
Vad krävs av läsaren? 
Vad tror du att den sortens läsning bidrar till? 
Påverkar den läsarens intelligens eller andra faktorer? 
Anser du att det tillhör bibliotekariens uppgift att läsa den typen av         
litteratur? 
Anser du det viktigt att förmedla den vidare? Varför? 
Vad tror du om framtiden? 
IIII Övrigt 
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