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Abstract: Literary debates about canon occur regularly. In the summer 

of 2006 such a debate took place in Sweden. The aim of this 
Master thesis is to examine the debate to identify the 
different discourses and what they reveal about ideas 
concerning the role of literature in society. The empirical 
material used for the analysis consists of 46 debate articles 
from three important newspapers. The combined theory and 
method applied is the discourse analysis described in Ernesto 
Laclau’s & Chantal Mouffe’s discourse theory. The 
discourse theory is combined with Pierre Bourdieu’s theories 
about power, habitas, taste, field and capital. In this thesis 
the authors of the articles are looked upon as belonging to 
the cultural elite. They have positions in the literary field 
that, in relation to other positions, give them symbolic 
capital. 

 
In the theories of Bourdieu culture and education play a 
dominant role in the reproduction of differences between 
social classes and are an important arena for symbolic 
violence. Relating to research it is in this thesis argued that 
the canon in the school literary curriculum plays the same 
role. This is also related to questions of power and the post-
modern situation.  
 
Four discourses are identified in the analysis: The global 
discourse, the national discourse, the self-Bildung discourse 
and the teaching discourse. The discourses are in the 
analyses connected to cultural views and illustrated in a 
theoretical model.  
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My intention was not to deal with the problem of truth,  
but with the problem of truth-teller or truth-telling as an 
activity. By this I mean that, for me, it was not a  
question of analyzing the internal or external criteria 
that would enable the Greeks or Romans, or anyone else,  
to recognize whether a statement or proposition is true 
or not. At issue for me was rather the attempt to 
consider truth-telling as a specific activity, or as a role. 
 
 
 
 
 
   Citerat från de avslutande orden vid en 

föreläsningserie kallad Discourse and Truth : the 
Problematization of Parrhesia som Michel Foucault gav vid 

   Berkelyuniversitetet i Kalifornien, USA 
   oktober – november 1983. 
   Hämtad från Internet 
   (www.foucault.info/documents [2007-05-07]) 
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1. Inledning och bakgrund 
 

 
 
Under min utbildning i Bibliotek - och informationsvetenskap har den delen som 
behandlar kulturpolitik intresserat mig särskilt mycket och jag valde därför att 
fördjupa mig inom det ämnet i mitt magisteruppsatsarbete. Särskilt intresserar jag 
mig för underliggande värderingar i samhällsdebatten och hur det påverkar allas 
vår syn på kultur.  
 
Under år 2006 förekom i svenska dagstidningar en debatt kring svenska språkets 
ställning i förhållande till vad som benämndes som Rinkebysvenska, 
invandrarsvenska m.m. Debatten fokuserades eller tog en ny riktning i och med 
ett utspel från Cecilia Wikström1 i en artikel i Sydsvenskan den 22 juli 2006. Hon 
propagerade där för införandet av en litterär kanon i svenska skolor. Som 
inspiration kan man tänka sig att hon hade Danmarks införande av en 
Kulturkanon. Den debatten som följde kan ses som en politisk debatt inför 
riksdagsvalet i Sverige i september 2006 men kan också, som jag väljer att göra, 
ses som en diskussion om kultursyn utspelad på ett kulturellt fält.   
 
Kanon är ett grekiskt ord och betyder rättesnöre. Ordet kanon har för den 
västerländska kulturen en stark knytning till religionens kanoniska skrifter och 
har då som begrepp en närmast 2000- årig historia.2 Att några kulturuttryck 
skulle vara mer värda än andra, sett efter en estetisk rangskala, och därmed 
”kanoniseras” är ett relativt sent fenomen. I sin bok Kulturens nya vägar kopplar 
Sven Nilsson det till renässansens framhållande av de klassiska texterna och 
konstverken. Inom folkkulturen, menar han, var funktionen det viktigaste.3 
Sånger hörde till fest och sammankomster, kyrkomålningar fungerade som 
bildspel, böcker och skrifter uppfostrade och så vidare. I och med 
industrialiseringens masskonsumtion utkristalliserade sig ett behov hos 
borgerligheten att avskärma sig från populärkulturen. En borgerlig finkultur blev 
något av en enhetskultur under 1800-talets slut och första halvan av 1900-talet.  
 
Idag finns många faktorer som påverkar oss och möjligen aktualiserar 
kanontanken. Kommunikationsteknologins snabba utveckling, flyktingströmmar 
över världen och globaliseringens effekter är några exempel på snabba 
förändringar som påverkar vår syn på och vårt förhållande till kultur.  
 
Debatt och reflektion över begreppet kanon förekommer idag framför allt inom 
litteraturvetenskap och konstvetenskap. I grundkursens litteraturlistor och 
översiktsverk finns en inbyggd kanon som studenterna kan stödja sig emot eller 
opponera sig emot, men definitivt förhålla sig till. Den vanligaste kritiken mot 

                                                 
1 Cecilia Wikström sitter i Sveriges riksdag för folkpartiet och är deras talesman i kulturpolitiska 
frågor. 
2 Enligt Nationalencyklopedin 1989-1996. band 10, s. 399 är termen kanon använd om Bibelns 
texter sedan 300-talet e.Kr. 
3 Sven Nilsson 2003. Kulturens nya vägar: Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige, s. 
336. 
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kanon kan sammanfattas i begreppen ”västerländsk, vit, akademiskt gångbar, 
skriven av män”.4  
 
Men det är inte kanon i sig eller kanonbildning som intresserar mig i 
kanondebatten. Nej, jag menar att man i diskussionen om kanonförslaget kan 
spåra diskurser kring allmänmänsklig kommunikation och därmed kulturella 
föreställningar. Det är de verklighetsbilder och därmed försanthållanden som 
produceras i diskursen eller diskurserna kring frågan om en litterär kanon som jag 
vill fokusera på.   
 
 

Bakgrund till kanondebatten 
 
Danmarks senaste kanondebatt kan sägas ha startats redan år 1992 när den 
dåvarande undervisningsministern för Venstre5 framlade ett förslag till en kanon 
för grundskolan och en för gymnasieskolan. I och med regeringsbyte blev 
förslaget aldrig genomfört och först tolv år senare återupptogs det genom en 
artikel i januari 2004 av Torben Weinreich, professor i barnlitteratur, i Nedslag i 
Børnlitteraturforskningen där han föreslog en ny kanonlista för folkskolan. 
Under våren samma år, 2004, presenterade dåvarande undervisningsministern 
Ulla Tørnaes (Venstre) en ”anbefaldene men ikke obligatorisk” kanon för 
grundskolan som byggde på författarskap som eleverna skulle känna till. På 
hösten samma år ändrades dock inställningen och nu menade man att 
kanonlistorna kunde skrivas in i kursplanerna och i september 2004 presenterades 
en fælles kanon for gymnasiet og folkskolen.6  En rapport från 
utbildningsministeriet, Dansk litteraturs kanon, gavs ut. Den innehöll både den 
obligatoriska kanon och så kallad ”kanonpædagogik”, det vill säga förslag till hur 
man i skolorna kunde arbeta kring kanon.7 
 
Den nionde december 2004 kom ett pressmeddelande från kulturministern i 
Danmark, Brian Mikkelsen (Det konservative folkeparti), om ett projekt gällande 
en nationell kulturkanon. Det handlade alltså inte längre bara om litteratur utan 
nu skulle alla konstarter täckas i en gemensam kanon. Kulturministern ville 
tillsätta en kommitté för att göra ett kanonutval. På så sätt vill han ”styrke 
befokningens kendskab till den nationale kulturarv og øge forståelsen för de 
kunstneriske og kulturelle vordier, som vores samfund bygger på”.8 På våren 
2005 presenterades den grupp som skulle plocka ut de tolv verken inom: 
arkitektur, bildkonst, design och konsthantverk, film, litteratur, musik och 
scenkonst.9 Den 24 januari 2006 offentliggjordes kulturkanon som innehåller 

                                                 
4 Anders Mortensen 1999. Kanon i singularis och pluralis. Agora, nr 3-4, Res Publica:Tidskrift 
för politisk kultur och kulturpolitik, s. 11. Citatet har Anders Mortensen hämtat från antologin 
Leslie Fiedler &  Houston A.Baker (red) 1979 Opening up the Canon. 
5 Ett liberalt parti. 
6 Lotte Thorsen 2005. Kanonens lange vej, Politiken 19 april 2005, Kulturen s. 1 .Se även 
Kulturministeriet Pressemeddelelse den 23 september 2004. presse.uvm.dk/[2007-03-24] 
7  Danska undervisningsministeriet, Dansk litteraturs kanon: rapport fra kanonudvalget, 
http://pub.uvm.dk/2004/kanon/[2007-03-24] 
8 Danske kulturministeriet,Pressemeddelelse, 9 dec. 2004, www. kum.dk, [2007-03-24] 
9 Danske kulturministeriet, Pressemeddelelse 18 april 2005, www.kum.dk, [2007-03-24] 
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totalt 96 verk. 10 På sensommaren samma år kom Kulturkanon11 ut i bokform och 
senare blev materialet också tillgängligt på Internet.  
 
I Berlingske tidende den 25 januari 2006, det vill säga dagen efter att kanonlistan 
presenterats, finns två artiklar som illustrerar två olika inställningar till kanon, 
litteratur och kultur. Den första är skriven av Michael Thouber, kulturredaktör på 
Danmarks radio. Han skriver under rubriken ”Kulturministerns kanon er endt 
som en fuser”12 att experternas kanon skulle kunna ersättas med en bussbiljett till 
närmsta bibliotek. Där finns i litteraturen redan sammanställt en liknande kanon. 
Han menar att för att en kanon ska kännas viktig och beröra så behövs ett aktuellt 
urval som presenteras i ett nytt ljus. Den här kanon, säger han, talar till folket 
istället för med folket. Konsten får aldrig, avslutar han, bli ofarlig eller 
ovidkommande.13 
 
Den andra artikeln är skriven av kulturministern Brian Mikkelsen som reaktion, 
inte mot Micael Thouber, utan mot dem som anklagar kanon för att vara 
nationalistisk. Kulturministern börjar med att beskriva vår globala tid som han 
menar kräver att vi känner till vår historia och han fortsätter ”kulturkanon kan 
blive et våben i kampen mot historieløsheden” och han fortsätter ”være med till 
att afværge den historeløshed der som en blindhet truer med at legge sig över 
samfundet”.14 
 
Hans Dam Christensen vid Danmarks biblioteksskole har i en artikel i Nordisk 
Kulturpolitisk tidskrift analyserat kulturminister Brian Mikkelsens argument för 
en kanon. Han har gjort en diskursanalys av pressmeddelanden och en artikel 
som kulturministern lagt ut på Kulturministeriets webbsida Hvorfor en 
kulturkanon? Författaren finner fyra huvudpunkter som argumentationen rör sig 
kring: konstnärlig kvalitet, kulturarv, bildning och dansk identitet. Han finner 
alltså ingen enhetlig grund för argumentationen. Huvudpunkterna sammanfaller 
ibland och motsäger ibland varandra. Att det rör sig om en maktdiskurs är dock 
klart. Det är något som påförs uppifrån. Motdebatten har enligt Hans Dam 
Christensen ofta rört sig om kritik mot nationalism och elitism. Han efterlyser en 
mer problematiserande motdiskurs. Hur ser konstens praktik ut idag? Ryms den i 
en traditionell kanon. Hur ser feministiska och postkoloniala studier på kanon? 
Hur är urvalskommittén sammansatt? 15 
 
Från och med 2001 var det Venstre som tillsammans med Konservative 
Folkeparti satt i regeringsställning. I en analys av den danska utvecklingen anser 
idéhistorikern Ola Fransson att det under 2000-talet i Danmark utvecklats en 
konsensus i politiken om välfärdsstaten som administrativt system. Det har 
avväpnat socialdemokratins stridsfråga och släppt fram värderingsfrågor på den 
politiska arenan menar han. Den tidigare danska kulturradikalismen har partierna 
                                                 
10 Danska kulturministeriet, Pressemeddelelse 24 januari 2006, www.kum.dk[2007-03-24] 
11 Kulturkanon 2006. Köpenhamn: Politikens förlag 
12 Fuser kan översättas med fyrverkeri som inte exploderar.  
13 Micael Thouber 2006. Kulturministerns kanon er endt som en fuser. Berlingske Tidende, 2006-
01-25, debat, s. 16. 
14 Brian Mikkelsen 2006. De er intet nationalistisk ved kulturarven. Berlingske tidende, 2006-01-
25, debat, s. 19. 
15Hans Dam Christensen 2005. Kanonkultur og kulturkritik: om diskurser og moddiskurser i 
kulturpolitiken. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, nr 2.  
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på så sätt satt på undantag. En kulturradikalism som Ola Fransson beskriver som 
nyfiken på sociala alternativ och internationellt engagerad. Detta har, menar Ola 
Fransson, ersatts av en mer nynationalistisk retorik. En retorik som strider om att 
fylla begreppet ”nation” med innehåll.16 
 
Mitt i sommaren initieras även en svensk kanondebatt genom en kulturartikel i 
Sydsvenskan skriven av Cecilia Wikström. Den publicerades den 22 juli 2006. 
Frågan om en litterär kanon kom dock aldrig med i den borgerliga alliansens 
valmanifest efter valsegern i september 2006. I slutet av oktober, samma år, 
undertecknade dock Cecilia Wikström en motion om en litterär kanon.17 I slutet 
av juni 2007 presenterade folkpartiet ett förslag till nytt kulturprogram och även 
där finns en litterär kanon med på agendan.18 
 

Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
En kulturdebatt uttrycker mycket mer än det som är ämnet för debatten. Jag anser 
därför det vara av intresse att närmare studera kanondebatten år 2006 för att se 
vilka uppfattningar som döljer sig bakom formuleringar och uttryckssätt. 
Debatten utspelar sig i en bestämd historisk och politisk kontext, vilket ger en del 
av förutsättningarna för den. Men den mest betydande påverkan på begränsningar 
och möjligheter för uttalanden, enligt mitt sätt att se det, ger dock de rådande 
diskursiva förhållanden som styr både den elit som uttalar sig och oss som läsare. 
 
Litteraturen har fortfarande en stark roll i vårt allt mer IT-beroende samhälle. Det 
visar både debattens intensitet och intresset för den. Litteraturen fyller djupt 
mänskliga behov av igenkänning, inspiration och kunskap. Kunskap som rymmer 
historiska förlopp men också kunskap om våra möjligheter till förändring. På så 
sätt är litteraturen en viktig förutsättning för demokrati och medvetenhet i vårt 
samhälle. De underliggande diskurserna fungerar ofta reproducerande och 
framstår som objektiva sanningar. Det kan därför vara av värde att kartlägga dem 
och se vad som styr och begränsar vad som kan, bör eller måste sägas om 
litteratur.  
 
Syftet med min uppsats är att analysera den kanondebatt på kultursidorna som 
uppstod efter Cecilia Wikströms debattartikel sommaren 2006. Den artikeln 
följdes av en mängd inlägg för och emot vad hon formulerade som en gemensam 
litterär bas, en så kallad litteraturkanon. Jag vill göra en diskursanalys av det 
empiriska materialet när där jag undersöker debatten kring en litterär kanon. Min 
övergripande frågeställning är:  
 

Vilka olika diskurser kring litteraturens roll i samhället kan man finna i 
diskussionen kring kanon och vilken kultursyn avspeglas i dem? 
 

                                                 
16 Ola Fransson 2005. Danmark tur och retur 1996-2005. Ord & Bild, nr. 4-5. 
17 Sveriges riksdag: Motion 2006/07: Ub260 , www.riksdagen.se [2007-01-04] 
18 Förslag till nytt kulturpolitiskt program. Folkpartiet. Tillgängligt på http://www.folkpartiet.se 
[2007-07-27] 
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För att kunna strukturera materialet och lättare finna svaret på min fråga kommer 
jag att arbeta med frågorna:  
 

Hur beskrivs kanon i debatten? 
Vilka begrepp av särskild betydelse återfinns i artiklarna? 
Vilken betydelse ges dessa begrepp i de olika diskurserna? 
Hur kan kanondebatten relateras till begrepp om fält och makt?19 

 
 
Frågeställningarna menar jag ska ge en bakgrund för förståelsen av den funktion 
som litteraturen har och hur det hänger ihop med samhällets grundläggande 
värdediskussion. 
 
Som verktyg för att strukturera mitt material och ge det en teoretisk ram väljer 
jag att använda mig av Pierre Bourdieus teorier och Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffes diskursteori. Den senare teorin innebär i praktiken också en metod, det 
vill säga en textanalys i form av diskursanalys. I slutanalysen använder jag mig 
också av François Lyotards idéer om en postmodern syn på kunskap.  
 

Definition av begreppet kultursyn 
 
I begreppet kultursyn ryms begreppet kultur och hur man uppfattar det och där 
återfinns många olika tolkningar. Enligt Hans Fink, knuten till filosofiska 
institutionen vid Århus universitet, är kulturbegreppet hyperkomplext. Det 
rymmer en mängd olika tolkningar som ofta står i motsättning till varandra och 
används i många skilda sammanhang. Begreppet rör sig i olika spänningsfält och 
mellan olika ytterligheter som till exempel individuellt och kollektivt, helheten 
eller delen av något och det speciella eller det vanliga.20  
 
Ordet kultur är för de flesta människor ett positivt laddat begrepp men vi har 
svårt att sätta ord på vilka värden och betydelser vi lägger in i ordet. Det är i hög 
grad ett öppet begrepp, vilket kan få till följd att begreppet kultur kan brukas i 
olika syften som har med makt och hierarkiska relationer att göra. Ursprungligen 
kommer ordet kultur från latinet, cultura, och betyder odla, bearbeta. Redan i 
ordets ursprungliga betydelse anar man mänsklig verksamhet som blickar framåt 
och som vill skapa något.  
 
Jag delar Hans Finks uppfattning att kulturbegreppet är hyperkomplext och att 
därför är svårt att definiera vad kultur och kultursyn innebär. Trots det vill jag 
göra ett försök att beskriva vad jag i den här uppsatsen innefattar i begreppet 
kultursyn och därmed ge min egen tolkning av begreppets ramar och sätta det i 
relation till teoretiska begrepp som används i vetenskaplig litteratur.  
 

                                                 
19 Begreppen anknyter till vald teori, se kapitel 2.  
20 Hans Fink 1988. Et hyperkomplekst begrep: Kultur, kulturbegreb og kulturrelativisme I. Ingår i 
Hans Hauge og Henrik Horstbøll (red) 1988. Kulturbegrebets kulturhistorie. Aarhus: Aarhus 
universitetsforlag. (Skriftserien Kulturstudier 1), s. 21f.  
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Med olika kultursyn menar jag olika syn på det som människan (som individ och 
grupp) utför, tänker och formar för att skapa mening och kommunicera med 
varandra. Synen kan vara mer eller mindre öppen. Den kan omfatta allt eller bara 
delar av det som innefattas där. Begreppet antropologisk kultursyn brukar 
användas för att beteckna en öppen och omfattande kultursyn. En mer snäv eller 
stängd sådan är till exempel den som betraktar endast estetiska kulturuttryck 
(finkultur) som kultur. Det estetiska kulturbegreppet benämns även det 
traditionella kulturbegreppet.21 
 
Utöver det, anser jag, att i begreppet kultursyn ryms också olika syn på 
människans egna möjligheter att forma sitt liv. Bengt Nerman talar om en 
demokratisk kultursyn där en tilltro till människans egen förmåga att påverka sitt 
liv är grundtanken.22 Dess motpol skulle då vara en mer auktoritativ kultursyn där 
en högre instans, ofta staten, pekar ut vad som är kultur. Anders Frenander, 
benämner det arnoldska kulturbegreppet efter Matthew Arnold, en brittisk 
författare och kritiker som levde på 1800-talet. 23 Även Matthew Arnolds 
kulturbegrepp är nära besläktat med ett estetiskt finkultursbegrepp här vill jag 
betona hans strävan efter vad Frenander kallar ”en överindividuell auktoritet”.24 
 
I en kultursyn skapas ett sätt att betrakta världen, vissa intryck förstärks och 
andra får mindre vikt utan att vi själva är medvetna om det. En kultursyn blir på 
så sätt en ram för hur vi tänker omkring vad som är viktigt, vilka möjligheter 
människan och mänskligheten har. Kultursynen kan leda till begränsningar såväl 
som möjligheter. Den här uppsatsen vill visa på sådana strukturella ramar.  
 

Disposition 
 
I inledningskapitlet har jag satt in kanondebatten år 2006 i ett sammanhang.  Jag 
har gett en inledande bakgrund till min studie och klargjort problemet, mitt syfte 
med studien och vilka frågeställningar som jag arbetar med. Den huvudsakliga 
frågeställningen är Vilka olika diskurser kring litteraturens roll i samhället kan 
man finna i diskussionen kring kanon och vilken kultursyn avspeglas i dem? 
Slutligen har jag i inledningskapitlet definierat begreppet kultursyn. 
 
Det andra kapitlet innebär en redogörelse för teoribildningen som ligger bakom 
den teoretiska ansatsen i uppsatsen. Här beskrivs Pierre Bourdieus teorier, då 
särskilt hans teorier kring kulturella fält, och diskursanalys i form av Laclau & 
Mouffes diskursteori.  
 
                                                 
21 Lars-Olof Åhlberg 1995. Om kulturbegreppet. Ingår i Per-Erik Liss & Bo Petersson. 
Hälsosamma tankar: 11 filosofiska uppsatser tillägnade Lennart Nordenfelt. Nora: Nya Doxa, s. 
170-172. 
22 Bengt Nerman1962. Demokratins kultursyn, s, 56 och 93. 
23 Anders Frenander 2005, Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk 
kulturpolitik under 1900-talet. s. 43-45. Anders Frenander är FD i idé och lärdomshistoria och 
verksam vid Institutionen för Biblioteks - och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Vad 
gäller det arnoldska kulturbegreppet, se även Hans Hauge 1988. Begrepet Culture: Fra Coleridges 
kireke till Hillis Millers dekonstruktion. Ingår i Hans Hauge og Henrik Horstbøll (red). 
Kulturbegrebets kulturhistorie, s. 30-33. 
24 Frenander 2005, s. 44. 
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Det tredje kapitlet klargör mitt metodiska tillvägagångssätt, reflekterar över mitt 
förhållningssätt och mitt val av teori och metod. Jag redogör också för mina 
avgränsningar och ger en noggrannare beskrivning av diskursanalysens metod 
såsom jag uppfattat den.  
 
I det fjärde kapitlet presenterar jag forskning och litteratur kring kanon, 
modersmål och bildning. Jag har där valt ut sådan litteratur som ligger så nära 
min egen forskning som möjligt och tillfogar några exempel på forskning kring 
litterära fält.  
 
I kapitel fem genomförs själva analysen av det empiriska materialet. Det sker 
genom ett antal underrubriker som jag hoppas ska ge läsaren en praktisk 
möjlighet att följa mitt sätt att analysera artiklarna. Utifrån de funna 
nodalpunkterna definieras och beskrivs de olika diskurserna och presenteras i en 
analysfigur. I analysen kombineras diskursanalysen med Pierre Bourdieus teorier 
om fält och kapital.  
 
I det sjätte kapitlet sammanför och diskuterar jag resultatet utifrån de givna 
förutsättningarna. Jag vidareutvecklar också analysfiguren till att omfatta en 
kultursynsnivå och diskuterar där svar till mina frågeställningar. Till resultatet av 
de kombinerade teorierna diskursanalys och Bourdieus teorier läggs en 
diskussion om inte de uppkomna diskurserna kan kopplas till en postmodern syn 
på samhällsutvecklingen. 
 
Det sista kapitlet innebär en sammanfattning av uppsatsens innehåll.  
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2. Teori 
 

 
 
 
I det här kapitlet redovisar jag mina teoretiska utgångspunkter i form av Pierre 
Bourdieus teorier, Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Även Jean- 
François Lyotards teorier om ett postmodernt tillstånd har betydelse för min 
analys och redovisas därför här. 
 
 

Pierre Bourdieus teorier 
 
Pierre Bourdieu var fransk professor i sociologi vid Collège de France. Hans 
begrepp om habitus, kapital, distinktion och fält används ofta, kanske främst 
inom samhällsvetenskaplig forskning, men allt mer även inom humanistisk 
forskning. I Sverige har Donald Broady, professor i pedagogik vid Uppsala 
universitet, betytt mycket för att skapa förståelse för Pierre Bourdieus texter som 
inte alltid är så lättlästa. Jag har läst Donald Broadys tolkningar och förklaringar 
men även flera av Bourdieus grundtexter. Han har lämnat en mycket omfattande 
produktion bakom sig.  
 
I min analys väljer jag att se debatten om kanon som utspelande sig i ett kulturellt 
fält. Det är ett av de begrepp som Pierre Bourdieu använder sig av i sin 
teoribildning. Men även flera andra begrepp som han använder har jag funnit 
vara relevanta för min analys. Att se debatten som ett fält ger en möjlighet att se 
debattinläggen som positionshållande vilket i sin tur, i Pierre Bourdieus teori, kan 
kopplas till kapital och symbolisk makt. Begrepp som jag här vill förklara för att 
senare kunna använda mig av dem i analysen.  
 
Som Donald Broady uttrycker Bourdieus fältbegrepp kan man se det som ”ett 
konstruktionsverktyg i forskningsarbetet”25 Ett fält kan ur en synvinkel ses som 
ett eget självständigt fält och ur en annan synvinkel som ett underordnat fält i en 
större konstruktion. Kulturdebatten om en litterär kanon, kan därmed ses som ett 
eget fält men också som ett delfält till det litterära fältet eller till ett ännu större 
kulturellt fält. Det är forskaren som betraktar fältet och väljer ut sin 
konstruktion.26 
 
I Kulturens fält: en antologi redigerad av Donald Broady, som innehåller flera 
fältstudier, betonar Donald Broady och Mikael Palme att ett fält uppstår där en 
strid uppkommer om ett särskilt gemensamt tema.27 Debatten om en litterär 
kanon är en sådan strid. Alla som deltar i debatten är ense om litteraturens värde. 
Det är formerna för och orsakerna bakom en litteraturkanon man strider om.  
                                                 
25 Donald Broady 1998. Inledning: en verktygslåda för studier av fält. Kulturens fält: en antologi 
redigerad av Donald Broady, s. 20. 
26 Broady 1998, s. 20. 
27 Donald Broady & Mikael Palme 1998. Inträdet: Om litteraturkritik som intellektuellt fält. Ingår 
i Kulturens fält: en antologi redigerad av Donald Broady, s. 175. 
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Sina teorier om kulturella fält går Bourdieu närmare in på i bl.a. Konstens regler: 
Det litterära fältets uppkomst och struktur, i det här fallet det litterära fältet. Han 
menar då i huvudsak ett produktionsfält där agenterna är författare, kritiker eller 
till exempel förläggare men kommer i den beskrivningen in på frågor kring 
kanon, värde, habitus m.m. i samband med litteratur. I det kulturella fältet 
konsekreras den konstnärliga produkten, det vill säga erkänns.  
 
I fältet bestäms hur samspelet ska ske av den struktur som utgörs av bestämda 
positioner.28 Där sker också en kanonisering av vissa producenter av konst och 
litteratur i konsekrationsprocessen. Genom kanonlistor, statyer och andra 
framställningar upphöjs några mer än andra. Bourdieu menar att medvetet eller 
omedvetet accepterar vi en hierarki. Den här kontrollen av konsekration och 
hierarki innebär en nödvändig kontroll av gränserna för det litterära fältet menar 
Bourdieu.29 Han benämner det en värld av tro. I det ingår tron på konstnären eller 
författaren som innehavare av en egen inneboende skaparmakt.30  
 
Den position som intas i fältet står i relation till de andra positionerna. Men 
positionerna kan hela tiden förändras och hela tiden fortgår en kamp om 
bevarande eller förändring av positionerna.31 I fältet existerar möjligheter och 
genom kampen kan man vinna (eller förlora) ekonomiskt eller symboliskt kapital 
genom att ändra sin position.32 Position på fältet och de dispositioner som man 
har med sig (habitus) överensstämmer, enligt Bourdieu. I synnerhet gäller det 
smaken som är både en disposition och en kompetens.33  
 
Den estetiska perceptionen (hur man ser på, bedömer) av ett konstverk eller en 
litterär produkt är beroende av habitus enligt Bourdieus synsätt. Habitus är ett 
annat av Pierre Bourdieus grundläggande begrepp. Hela det kulturella fältets 
historia avspeglas i det estetiska förhållningssättet och är knutna till historiska 
förutsättningar.34 Bilden eller texten öppnas för den mottaglige, den med rätt 
habitus, som har en närmast kroppslig samstämmighet med verket.35   
 
För att förklara och förstå habitusbegreppet så anser jag att Bourdieus forskning 
kring kabyliska bönder i Nordafrika under 50-talet är talande. Kabylerna är ett 
berberfolk och Bourdieu lärde känna deras traditionella samhälle när han 
arbetade där som antropolog och sociolog. Han finner där en uttalad känsla för 
heder som han försöker analysera på ett systematiskt sätt. Kabylernas sociala spel 
av utmaningar, antaganden av utmaningar, gåvor och gengåvor utreder Bourdieu 
och ser där en stark kulturell tradition som är förbunden med varje individ. Hur 
man rör sig, hur man möter någon annans blick och andra vardagliga handlingar 
är vanor och dispositioner som kan kopplas till habitus. Bourdieu ser 

                                                 
28 Pierre Bourdieu 2000. Konstens regler: Det litterära fältets uppkomst och struktur. , s. 169. 
29 Bourdieu 2000., s. 326f. 
30 Bourdieu 2000., s. 332. 
31 Bourdieu 2000., s. 336. 
32 Bourdieu 2000., s. 345. 
33 Bourdieu 2000., s. 417. 
34 Bourdieu 2000, s. 424. 
35 Bourdieu 2000., s. 452. 
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handlingarna som utförs som stående utanför tankarna och mera vara knutna till 
en praktik.36  
 
Starkt kopplat till habitusbegreppet är begreppet kapital. Det skulle kunna 
definieras som resurser eller tillgångar som individen har tillgång till. Det 
vanligaste är att associerar till ekonomiskt kapital och det talar även Bourdieu 
om. Men Bourdieu talar om många fler sorter av kapitel. I analysen använder jag 
mest begreppet kulturellt kapital. Det definieras inte tydligt av Bourdieu men kan 
närmast likställas med, anser jag, en kombination av orden; 
bildning/fostran/överförd känsla.  Att begreppsmässigt likställa det med 
utbildningskapital skulle vara fel eftersom Bourdieu menar så mycket mer än 
graden av utbildningsnivå när han talar om kulturellt kapital. Kulturellt kapital är 
starkt kopplat till habitusbegreppet. I sin bok Distinction - A Social Critique of 
the Judgement of Taste visar Bourdieu hur kulturellt kapital påverkar individens 
smakomdöme. Genom en rad dispositioner (habitus), att till exempel känna igen 
och uppskatta viss konst eller viss litteratur förutsätter en tillägnad förmåga, en 
form av kulturell kod.37 I boken undersöker Bourdieu vilka mönster och val av 
distinktioner som han finner i sin sociologiska undersökning. Boken är skriven 
1984 och den behandlar det franska samhället i början av 1980-talet, ett samhälle 
mycket olikt det svenska under första decenniet av 2000-talet bör dock 
framhållas. Men jag anser, trots det, att man i den grundläggande teorin om 
habitus och om distinktioner kan se likheter med kulturella mönster i det svenska 
samhället idag.  
 
Bourdieu visar vidare hur den ojämlikhet som han beskriver uttrycks i smak och 
hur den följer klass. Gränser till andras livsstil hålls vid liv genom estetiska 
distinktioner men också genom mycket vardagliga distinktioner (hur kroppen 
hålls, hur man talar, hur man äter osv.). På så sätt hålls, menar Bourdieu, 
värderingar och själva ideologin hos den styrande klassen levande. Den 
gemensamma smaken klassificerar jaget men också gruppen och både förenar 
och skiljer åt, och vad är viktigt, ses som fullständigt naturligt.38 Bourdieu talar 
ofta om kulturellt kapital som ”embodied” det vill säga som tillhörande kroppen39 
och som närmast nedärvd och därmed inte möjlig att förvärva på samma sätt som 
utbildningskapital.40 Förkroppsligandet av smak hör ihop med att sociala 
relationer blir förtingligade i vissa objekt i vår omgivning som ger oss kroppsliga 
erfarenheter av distinction eller dess motsats, av Bourdieu benämnt vulgarity. 
Bourdieu uttrycker det talande i följande exempel:”the quiet caress of beige 
carpets or the thin clamminess of tattered, garish linoleum”.41  
 
Bourdieu talar om flera olika sorters andra kapital som ekonomiskt, politiskt, 
utbildningskapital, och symboliskt kapital. Det är i strukturen hos fältet som det 
symboliska kapitalet ligger, dvs. i positionen som i sin tur står i relation till de 
andra positionerna. Det är den makt som läsaren av artiklarna ger 

                                                 
36 Bourdieu [1986]1993,, s. 60. 
37 Pierre Bourdieu [1984]2002, Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, s. 2f. 
38 Bourdieu [1984]2002., s. 56 f. 
39 Bourdieu [1984]2002, s. 70. 
40 Bourdieu [1984]2002, s. 76. 
41 Bourdieu [1984]2002,  s. 77. 
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positionsinnehavaren, dvs. de läsare som delar hans smak och habitus.42 Bourdieu 
beskriver det som att ”det finns en omedelbar och perfekt överensstämmelse 
mellan de förväntningar som är inskrivna i den innehavda positionen och 
innehavarens dispositioner”. 43 Det som jag, i min frågeställning, menar tar 
uttryck i en kultursyn. Den symboliska makten som positionen ger är uttryck för 
symboliskt våld. Ett subtilt våld som ofta är dolt och inte ligger hos personen 
utan i strukturen.  
 
Ett symboliskt våld utövas, enligt Bourdieu, ofta av utbildningsinstitutionerna, 
alltså i praktiken oftast av staten. Genom läroplaner, förhållningssätt, språkkrav 
m.m. överförs värden till nästa generation. Maktförhållanden reproduceras och 
legitimeras i en skola som uttalat sägs vara till för alla genom att samtidigt en 
hierarki och sortering sker på ett ”naturligt” sätt. På så sätt vidarebefordras det 
kulturella kapitalet.44 I en sådan syn kan även kanon ses som något som skolan 
använder som en form av instrument för att använda symboliskt våld.  
 

Diskursanalys 
 
Diskursanalys är på samma gång både teori och metodik. Utgångspunkten är en 
ontologisk och epistemologisk syn att vi genom våra utsagor i tal och skrift 
strukturerar världen. Varje gång vi yttrar något så skapar vi i kommunikation 
förståelse för världen och på så sätt förändrar vi synen på den.45 Jag delar den 
kunskapssyn som ser kultur och samhällsutveckling ur ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det finns ingen objektiv sanning. Vi formar 
istället vår kunskap genom vad som kan kallas diskursivt handlande och det är en 
social handling. Kunskap nås i det synsättet genom kommunikation med andra. 
 
I början av 1900-talet framlade Ferdinand de Saussure sina tankar om språket. 
Tankar som spelat stor roll för framkomsten och utvecklingen av diskursanalys 
som teori och metod. Han beskrev språkets strukturella betydelse. För honom 
befann sig varje ords betydelse i en fast struktur, Lange, där de andra ordens 
betydelse ger det specifika ordet ett innehåll.46 Poststrukturalismen har 
vidareutvecklat Saussaures tankar. Den fasta språkliga strukturen har ersatts av 
en mer föränderlig syn där tecknens betydelse är beroende av det sammanhang 
där de används. Poststrukturalismen är också, till skillnad från Saussure, mer 
intresserade av det konkreta språket, parole, där strukturerna skapas, utvecklas 
och förändras.47  
 
Mest känd för sin teori kring diskurs är den franske filosofen Michel Foucault. 
Hans teorier har betytt mycket för utvecklingen av diskursanalysens olika 
inriktningar, varav diskursteorin är en. Det är i hans tankar som diskursteorin har 

                                                 
42 Bourdieu [1986]1993, s. 197.  
43 Bourdieu [1986]1993, s. 248.  
44 Arild Danielsen og Marianne Nordli Hansen 1999. Makt i Pierre Bourdieus sosiologi. Ingår i 
Engelstad (red) Om makt, teori och kritikk, s. 51-52 och 54 
45 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips 1999. Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
46 Göran Bergström & Kristina Boréus 2000. Textens mening och makt: Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 229.  
47 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 17f.  
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sina rötter. Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips beskriver diskurs 
som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 
48. Det finns säkert lika många definitioner av diskurs som det finns teoriböcker 
om detsamma. Men jag finner den definitionen vara enkel, klar och lättförstålig. 
Det kommer förhoppningsvis att framgå av min text att Michel Foucaults och 
Ernesto Laclau/Chantal Mouffes inställning till diskurs liknar varandra men 
också att de skiljer sig något åt.  
 
Diskursen begränsar inte bara vad vi säger eller skriver utan också hur vi tänker. 
Det vi uppfattar som fria tankar styrs egentligen av många bindningar som 
kunskap, grupptillhörighet och andra gemensamma tankebanor. Det styr i sin tur 
våra tankar, handlingar och hur vi uttrycker oss.49Viktigt för Michel Foucault och 
för många senare diskursteoretiker som Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är att 
saker visserligen existerar utanför diskursen men all mening konstrueras i 
diskursen.50 
 
Diskursanalysens syfte som metod beskrivs av Winther Jørgensen & Phillips, åter 
på ett enkelt och lättförståligt vis, som varande ett sätt ”att kartlägga de processer 
där vi kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas”51.  
 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori 
 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är båda professorer i politisk teori i England. 
För att sätta mig in i deras teorier har jag läst kapitlet Diskursteori i Marianne 
Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys som teori och metod. 
Jag har också läst deras egen bok Hegemony and Socialist strategy. Towards a 
radical Democratic Politics och även några enstaka artiklar som Ernesto Laclau 
har skrivit ensam.   
 
Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori är en vidareutveckling av 
Foucaults tankar och innebär vissa skillnader. Till exempel ser de alla sociala 
praktiker som diskursiva. Jag delar deras uppfattning och anser att Bourdieus 
teorier lättare kombineras med diskursanalys om det är utgångspunkten. Med en 
sådan inställning följer att det inte bara är språket uttryckt i text eller tal som 
ingår i en diskursiv process utan exempelvis också vad Bourdieu skulle benämna 
kulturellt och ekonomiskt kapital. En social handling ses som en artikulation 
(uttalande) som får en mening, en betydelse.52 Att gå på en konstutställning, 
istället för att utföra någon annan social handling, blir också en del i att skapa 
betydelser. 

                                                 
48 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 7. 
49 Ingrid Sahlin 1999. Diskursanalys som sociologisk metod. Ingår i Mer än kalla fakta: kvalitativ 
forskning i praktiken, s. 88f. Se även: Stuart Hall 2001. Foucault: Power, Knowledge and 
Discourse. Ingår i M.Wetherell, S. Taylor & S. Yates (red). Discourse Theory and Practice. A 
reader, s. 72.  
50 Stuart Hall 2001. Foucault: Power, Knowledge and Discourse. Ingår i Ingår i M.Wetherell, S. 
Taylor & S. Yates (red). Discourse theory and practice: A reader, s. 73. 
51 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 32. 
52 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 42f. Se även Ernesto Laclau & Chantal Mouffe [1985] 
2001. Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democratic politics, s. 115. 



 15 

 
Viktigt för Laclau & Mouffes teori är tanken om föränderlighet. En diskurs står 
aldrig fast.53 Även om Foucault talar om förändring, vad han kallar diskursiva 
brott, så betonar han mer diskursens gemensamma karaktär.54 Winther Jørgensen 
& Phillips menar att Foucault oftast ser endast en diskurs vid varje tillfälle och att 
den uppfattningen har i senare diskursteorier, som Laclau & Mouffes, ersatts av 
en syn där flera diskurser samtidigt kan strida om herraväldet och om vilken 
betydelse olika ord och begrepp ska få.55  
 
Enligt Laclau & Mouffes diskursteori finns det diskursiva fältet utanför 
diskursen, i relation till vilket diskursen bildas. Laclau och Mouffe uttrycker det 
så här; “Any discourse is constituted as an attempt to dominate the field of 
discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a centre.” 56  Diskurs 
kan kopplas till makt genom att diskursen konstruerar och begränsar vår bild av 
världen. På så sätt utesluts andra sätt att se på verkligheten. Diskursen kan ses 
som ett ramverk både för vad som kan sägas och vad som kan göras.                           
 
Språket är uppbyggt av tecken. Ett tecken är ett uttryck för det tänkta, uttalade 
eller skrivna begreppet. När tecknen har flera betydelser kallas de för element och 
det är i diskurser som kampen om att ge elementen fastare betydelse förs.57 I 
förloppet att ge elementen innehåll, en viss betydelse, kan det ske en delvis 
fixering av ett begrepps betydelse, closure, inom en diskurs. Laclau och Mouffe 
betonar dock att en diskursiv struktur är i princip flytande och utsatt för påverkan. 
Den fixerade meningen står hela tiden i relation till det yttre diskursiva fältet och 
påverkas av det.58 Det är viktigt att förstå att ett elements mening bildas i relation 
till andra elements mening och betydelse.59 Jacob Torfing beskriver det som att 
det samtidigt existerar olika grader av fixerad betydelse respektive ofixerad 
betydelse. De ofixerade elementen existerar mer i det diskursiva fältet medan en 
delvis fixering finns i diskursen.60 Grundläggande i teorin är dock den mer eller 
mindre flytande betydelsen.  Fixeringen är på samma gång både omöjlig och 
ändå nödvändig. Laclau skriver:”The operation of closure is impossible but at the 
same time necessary; impossible because of the constitutive dislocation which 
lies at the heart of any structural arrangement necessary because without that 
fictitious fixing of meaning there would not be any meaning at all”61. 
 
Ord och begrepp i en diskurs som tillskrivs särskild betydelse kallas 
nodalpunkter. Det blir privilegierade tecken som står i centrum kring vilka de 

                                                 
53 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 62.  
54 Bergström & Boréus 2000, s. 226.  
55 Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 20 
56 Ernesto Laclau &  Chantal Mouffe [1985] 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards a 
Radical Democratic Politics, s. 112. 
57 Bergström & Boréus 2000, s. 229. 
58 Laclau & Mouffe [1985] 2001, s. 111-113. 
59 Gunther Kress 2001. From Saussure to Critical Sociolinguistics: The turn towards a social view 
of language. Ingår i M. Wetherell, S. Taylor & S. Yates (red). Discourse theory and practice: A 
reader, s. 31. 
60 Jacob Torfing 1999. New theories of discourse: Laclau, Mouffe and Žižek, s. 93. Jacob Torfing 
är professor vid samhällsvetenskapliga institutionen vid Roskildes universitet.  
61 Ernesto Laclau 1996. The death and resurrection of the theory of ideology. Journal of Political 
Ideologies, 1:3, 201-20. 
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andra tecknen rör sig.62 Nodalpunkter organiserar diskurserna. De är i sig tomma 
på betydelse och får det först när de binds ihop med andra tecken. Nodalpunkter 
förbinds till en betydelse genom ekvivalenskedjor. Det är i ekvivalenskedjorna 
som orden uttalas som beskriver nodalpunkterna. Winther Jørgensen & Phillips 
förklarar det som att man ”klarlägga de kedjor av betydelser som de 
ekvivalerar”.63 Det är i uttalanden, artikulationer, som betydelsemöjligheterna 
begränsas i en diskurs genom att tecknen sätts ihop i vissa relationer och andra 
relationer utesluts. Det är en pågående process, en kamp. Det är de konkreta 
artikulationerna som undersöks i en diskursanalys. Det är där som analysen kan 
spåra hur olika diskurser ger olika betydelser till nodalpunkterna. I det 
sammanhanget finns ytterligare ett begrepp, flytande signifikanter. Som 
begreppet konkretiserar så är det mer ”flytande” än andra element, det är kring de 
flytande signifikanterna som kampen att definiera är mest tydliga. Ett tecken kan 
både vara nodalpunkt och flytande signifikant.  
 
Laclau och Mouffe menar i sin diskursteori att en diskurs sällan står ensam utan 
det pågår en ständig strid om vilken diskurs som ska stå för ”sanningen”. De 
använder begreppet antagonism för att peka på konflikten mellan diskurser. 
Antagonismen kan fungera både som en stabiliserande faktor och ett 
orosmoment. När två diskurser kolliderar kan situationen lösas genom hegemoni. 
En diskurs tar helt enkelt över. Det kan vara en helt ny diskurs som till exempel 
uppstår inför hot. En ny betydelse blir då fixerad; en betydelse som kan 
accepteras eller måste accepteras, antagonismen upplöses därmed.64  
 
 

Jean-Françios Lyotards teori om postmodern kunskap 
 
Postmodernism är ett begrepp som ofta ses som en reaktion på modernismen. 
Men det kan också ses som ett avståndstagande till modernismens begränsningar. 
Med begränsning menas då särskilt modernismens betoning av det rationella 
framåtskridandet och utveckling som det allenarådande rätta.65 
 
 De teoretiker som jag presenterar i teorikapitlet betraktas av många som 
postmodernister även om Jean-François Lyotard, en fransk filosof, är den ende 
som uttalat använder sig av begreppet. I boken The postmodern Condition: A 
report on Knowledge utvecklar han sin teori. Jag anser att hans begrepp om en 
förändrad syn på kunskap och på vårt sätt att betrakta verkligheten kan ha 
betydelse för min analys av vilka diskurser som jag finner och deras 
konsekvenser för och reproduktion av olika kultursyner. 
 
Jean-François Lyotard talar om ett slut för de stora berättelserna, 
metaberättelserna, och med det en förändrad syn på kunskap. Kunskap sågs länge 
som kopplat till och oskiljbart från Bildningsbegreppet. Där människans 
omformning ses som viktig. Det ersätts nu alltmer av en syn på kunskap som 
något som har ett värde i sig. Kunskap betraktas som en konsumtionsprodukt lik 
                                                 
62 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33. 
63 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 58. 
64 Winther Jørgensen & Phillips 2000., s. 55f. 
65 Torfing, s. 304. 
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alla andra produkter. Med kontroll över kunskapsproduktion följer också makt.66 
I en postmodern tid finns en skepsis mot stora sanningar och föreställningar om i 
förväg givna sanningar. I stället utvecklas en förändrad och allt mer fragmenterad 
syn på världen. Metaberättelserna fungerade länge som en legitimerande faktor i 
samhället, ett ”kitt” som talade om vad som var sant eller falskt. De överförde en 
traditionell kunskap och hade en social funktion, exempel på ”stora berättelser” 
är till exempel begrepp som Nationalstaten och Västerlandet.67 
 
Postmodernism kan sägas stå för ett mer pluralistiskt ideal istället för 
modernismens mer fundamentala idéer. Men den ifrågasätter också den 
ontologiska grunden för dessa fundamentala grundideologier. Eftersom ingen 
objektiv verklighet finns utan vi tolkar världen utifrån diskursiva förhållanden så 
blir vår världsbild också av nödvändighet fragmentarisk och rörlig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
66 Jean-François Lyotard 2005. The Postmodern Condition : A Report on Knowledge., s. 4-5 
67 Lyotard 2005, Foreword, s. xii 
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3. Metod 
 

 
 
Min metod består i ett i huvudsak kvalitativt förhållningssätt till mitt empiriska 
material som består av debattartiklar ur tre stora svenska morgontidningar, 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Det enda undantaget från 
en hållning av tolkning är när jag undersöker kanondebattens deltagares 
sammansättning. I min textanalys av artiklarna använder jag mig av 
diskursanalys som metod.  
 
Det första steget i metodarbetet har inneburit att utkristallisera vilka element som 
kan betraktas som varande nodalpunkter i artiklarnas textmassa.  Nodalpunkter 
innebär begrepp, liksom jag tidigare beskrivit, som i princip är tomma begrepp 
som ges en betydelse. För att illustrera tydligare vill jag ge ett exempel från ett 
annat diskussionsområde. Jag utgår jag från nodalpunkten globalisering. För att 
ordet globalisering ska få betydelse måste det sättas i relation till 
ekvivalenskedjor. Exempel på sådana är:  
 
· välstånd till hela jorden  
· öppenhet och deltagande i dialog 
· förutsättning för tillväxt 
· öppna gränser ger möjligheter. 
  
Men det finns också andra ekvivalenskedjor som också ger globalisering innehåll 
som: 
 
· spridning av konsumism 
· likriktning 
· standardisering 
· utsugning av de fattiga.  
 
Att begreppet globalisering har flera olika betydelser och att det förs en kamp 
mellan olika diskurser om att definiera begreppet kallar Laclau och Mouffe 
antagonism. I deras teori är antagonism ett viktigt begrepp eftersom de ser 
konflikten som idet närmaste självklar. En diskurs kan inte fungera ensam. 
 
I diskussionen kring en litterär kanon är det troligt att det råder antagonism kring 
flera begrepp och att man kan analysera fram åtminstone två och kanske flera 
diskurser. Ingrid Sahlin skriver, i en artikel om diskursanalys, att det sista steget, 
att definiera diskurserna, ofta finns med från början. Forskaren har ofta en vag 
uppfattning om vilka diskurser som finns i materialet men behöver analysen för 
att verifiera den diffusa känslan.68  
 
Ur denna analys av nodalpunkter, flytande signifikanter och deras 
ekvivalenskedjor och även förekomsten av antagonism ligger grunden för att 
definiera de olika diskurserna. Liksom Winther Jørgensen och Phillips skriver i 
                                                 
68 Sahlin 1999, s. 94. 
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sin bok Diskursanalys som teori och metod69 är det dock viktigt att förstå att 
diskurserna som analyseras fram i sig är konstruktioner av en verklighet. 
 
Jag ser diskursteorin som relevant grund för att förstå hur verkligheten 
konstrueras i de texter jag läser. Vilka regelbundenheter kan jag finna? Vilka 
tolkningar av bakomliggande tankar och föreställningar som bildar diskurser kan 
jag se? Jag kommer att utgå från Ernesto Laclau/Chantal Mouffes 
begreppsapparat och genom att söka fram nodalpunkter, ekvivalenskedjor och 
förekomsten av antagonism vill jag söka utreda vilka diskurser som existerar 
inom kanondebatten.  
 
Deltagarna i en debatt på de stora dagstidningarnas kultursidor kan betraktas som 
tillhörande en kulturell elit. I min användning av Bourdieus teorier kommer jag 
inte att undersöka enskilda individers kulturella kapital utan mer anknyta till det 
begreppet när jag betraktar dem som en grupp. 
 
När det gäller litteratur och tidigare forskning har jag sökt i Libris och genom 
högskolans Samsök i olika databaser. Mina sökord har då bland annat varit 
kanon, kultur, litteratur, makt och bildning.  Men till allra största delen har mina 
sökningar sett ut som kedjor av associationsbanor beroende på vad andra forskare 
har kommit fram till och redovisat i källor. Ofta har tankebanor gått via enskilda 
verks referenslistor och där har jag utforskat annan intressant litteratur som i sin 
tur fått in mig på nya vägar. 
 
 
 

Reflektioner över förhållningssätt och över val av teori och 
metod 
 
I arbetet med sitt material är det viktigt att reflektera över sitt eget 
förhållningssätt till forskningen, till kunskapen och vad som egentligen är den 
sanna verkligheten. I min undersökning kommer jag att studera utsagor för att 
söka finna mönster – diskurser. Jag kommer inte att undersöka om utsagorna i sig 
är sanna eller falska eller ta ställning i debatten - för eller emot en litterär kanon.  
 
Men i arbetet tar jag självklart med mig, vare sig jag vill eller inte, egna 
värderingar och åsikter om kanon, kanonbildning och kulturella värden, dvs. en 
egen kultursyn. Det är min uppgift att försöka se materialet utifrån så långt som 
det är möjligt. Samtidigt måste jag vara medveten om att mina värderingar och 
min bild av verkligheten också är diskursivt konstruerad och därmed blir 
uppgiften svår. Jag skapar en bild av verkligheten som i sig bidrar till en 
diskursiv konstruktion. För att något kompensera svårigheterna anser jag det vara 
viktigt att hela tiden återknyta till den valda teorin och metoden.  
 
Mitt val av teori och metod är ett medvetet val som hör ihop med hur min syn på 
sanningen och vetenskapens gränser. Jag är medveten om att det finns andra sätt 
att betrakta verkligheten och som följd av det andra vetenskapliga 
                                                 
69 Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 140 
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förhållningssätt. Jag anknyter i och med mitt val av teori och metod till 
postmoderna tankar om en värderelativ syn på världen och där synliggörande av 
maktstrukturer är viktigt. Det kan kritiseras från andra vetenskapliga 
ståndpunkter som har ett mer värdeobjektivt synsätt, kanske särskilt från 
positivismen som mer betonar en objektiv sanning. 
 
Jag väljer att kombinera Michel Bourdieus teorier med diskursteori för att jag 
menar att de två teoretiska hållningarna kompletterar varandra i mitt syfte att 
analysera debatten kring en litterär kanon. Min avsikt är att förena diskursteorins 
fokusering på språket och utsagorna och därav följande analys av diskurser med 
en mer metavetenskaplig hållning där fältet och dess strukturella positioner står i 
centrum.  
 

Avgränsning och praktik 
 
För att göra en rimlig avgränsning och få ett begränsat material att utgå ifrån, så 
har jag valt att följa den delen av debatten om en litterär kanon som fördes på 
dagstidningarnas kultursidor. Min ursprungliga tanke var att undersöka debatten 
under hela året 2006. Efter att ha sökt efter artiklar valde jag dock att begränsa 
mig till tidsperioden från den 22 juli, det vill säga det datum då Cecilia Wikström 
publicerade sin debattartikel i Sydsvenskan, och fram till 17 september 2006. Jag 
valde att också att inskränka mig till tre stora dagstidningar; Sydsvenskan, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, beroende på att huvuddelen av den 
samlade kultursidesdebatten kring kanon förekom i dessa tre tidningar. Slutdatum 
för artiklarna i analysen valde jag att sätta vid riksdagsvalet eftersom debatten då 
i princip avslutades. Enstaka artiklar förekommer dock, spridda över tid, även 
under hösten 2006 och våren 2007. 
 
Kulturartiklarna har jag sökt fram genom Artikelsök, Mediearkivet och på de 
aktuella tidningarnas webbsidor. Jag har också gått igenom dessa tre tidningar, 
under den aktuella perioden, via mikrofilm på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
Debatt har förekommit då och då under hösten och våren men inte alls i samma 
omfattning som under den undersökta perioden. Från början hade jag ambitionen 
att undersöka alla debattartiklar angående en litterär kanon inom svensk 
dagspress. Men jag fann att utöver dessa tre tidningar förekom endast spridda 
artiklar från övriga landet och jag bestämde mig då att följa en mer koncentrerad 
debatt.  I huvudsak har artiklarna funnits på respektive tidnings kultursidor men 
vad gäller Sydsvenskan har artiklarna även hämtats från sidor som benämns 
Opinion. Inlägg som kan betraktas som insändare har jag valt att sortera bort. 
Detta för att de ofta bara är undertecknade med pseudonym eller med endast ett 
förnamn. De har inte heller varit så talrikt förekommande i kanondebatten. Jag 
har också valt att begränsa mig till rena debattartiklar och har därför sorterat bort 
artiklar som är av mer reportagekaraktär. 
 
När det gäller den danska debatten har jag som bakgrundsmaterial studerat 
tidsperioden 2004-2006 men då, av praktiska skäl, begränsat mig till de två 
tidningar som finns att tillgå på Kungliga biblioteket, Politiken och Berlingske 
Tidende. Jag har koncentrerat mig till de nummer av tidningarna som utkommit 
vid någon speciell händelse, t.ex. pressmeddelandet när urvalsbedömningar 



 21 

presenteras (18 april 2004), pressmeddelande om  införandet av en dansk Kanon 
(9 december 2004) och presentationen av den färdiga Kulturkanon i januari 2006. 
 
Jag har valt att inte gå in på den politiska situationen och utvecklingen inför 
riksdagsvalet i Sverige under sommaren 2006. Det har säkert påverkat framför 
allt debattens uppkomst eftersom den, som jag ser det, också kan ses som en del i 
strategier för att definiera ett parti inför en eventuell borgerlig valseger. Jag har 
dock valt bort att reflektera över sådana faktorer i min analys. Av den 
anledningen har jag också inte, i analysen, tagit med rent politiska uttalanden för 
och emot folkpartiet i texterna. 
 
För att bearbeta och analysera artiklarna noggrant så skrev jag helt sonika av alla 
artiklarna i ett enda worddokument. Därefter läste jag dem flera gånger och 
färgade delar av texten som jag menar berör begrepp som återkommer i 
artiklarna. Det kan tyckas vara ett tidsödande sätt att hantera en så relativt stor 
textmassa, men jag anser att det fick till följd att jag fokuserade på texten och 
också fick ett material som jag lätt kunde bearbeta, och även söka i, varefter 
analysen fortskred. När jag filtrerat ut de begrepp som återkom i texterna sökte 
jag artikulationer för begreppen i respektive text. De grupperades efter de 
diskurser som jag anade fanns. De ursprungliga antaganden justerades därefter 
till de diskurser som presenteras i analyskapitlet.  
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4. Tidigare forskning och litteratur kring kanon 
och litteraturens roll i samhället 

 
 
 
Inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap ryms även forskning kring 
litteraturens roll i samhället och inom kulturpolitiken. Det är en forskning som 
kan sägas beröra forskningsområden som till exempel; litteratursociologi och 
Cultural studies och har en klart tvärvetenskaplig karaktär. Litteraturens 
betydelse i samhället och i kultur- och utbildningspolitikens mål har betydelse för 
bibliotekens verksamhet och det i sin tur påverkar hur vi ser på litteratur.  
 
Med förespråkande för kanon följer också att med nödvändighet någon form av 
lista eller ordning för vad som ska läsas. Det får också följder för hur vi ser på 
pedagogik och syn på kunskap. Att kanondebatten avspeglar så många andra 
värderingar och synsätt gör det svårt att fokusera. Jag har valt att koncentrera mig 
på de områden som jag anser tydligast anknyter till min egen forskning, nämligen 
litteratur och forskning kring kanon, språk, bildning och litterära fält. 
 

Kanon 
 
Jag har i huvudsak velat koncentrera min litteratur och forskningspresentation 
kring kanon kring studier som, liksom jag, försöker sätta in kanon i ett större 
sammanhang. Att som motsats till det synsättet, betrakta litteratur som fristående 
sektor från vad som händer i samhället i övrigt, fick tidigt kritik. Redan Madame 
de Staël var sin tids litteratursociolog med den så tidigt som år 1800 utgivna De 
la littératur considerée dans ses rapports avec les institutions sociales.  Dock var 
det först under slutet av förra århundradet som litteratursociologi blev ett 
accepterat ämne, då ofta knutet till litteraturvetenskap eller sociologi.70 
 
Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap med särskild inriktning på 
litteratursociologi, menar att litteraturen i Norden fick en ekonomisk betydelse 
först under 1800-talet med kommersiella förlag och en växande litteraturkritik. 
En växande medelklass kunde införskaffa litteratur. Litteraturvetenskap blev 
också ett universitetsämne och i tidens anda, betonandet av nationen, sökte 
forskarna vaska fram den egna nationens största författare. Den egna historien 
blev viktig. En kanon bildades.71 
 
Arne Melberg, nu professor i litteraturvetenskap vid universitetet i Oslo, 
använder begreppet den litterära institutionen när han talar om både litteraturens 
förutsättningar i form av produktionsvillkor och värderingar, ideologier med 
mera som på så sätt knyter litteraturen till samhället.72 Även han fokuserar på det 
borgerliga samhällets uppkomst som han fokuserar på. Boken får nu en varuform 

                                                 
70 Lars Furuland 1991. Ljus över landet: och andra litteratursociologiska uppsatser, s. 263f. 
71 Furuland 1991, s. 262f. 
72 Arne Melberg 1975.  Inledning. Ingår i Arne Melberg (red). Den litterära institutionen - Studier 
i den borgerliga litteraturens sociala historia, s. 22f. 
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och borgerlig offentlighet växer fram och förutsättningar för agenterna: författare, 
publik, kritiker och förläggare växer nu fram. Melberg menar att det är 
relationerna mellan de olika agenterna som bildar den litterära institutionen.73 Ett 
litterärt fält och den form av kanondebatt som jag studerar bör kunnas säga vara 
en del av den litterära institutionen.  
 
Jag vill även ge ett amerikanskt perspektiv på frågan om kanon. Detta för att 
debatten där har varit intensiv och visar upp många olika perspektiv på kanon och 
syn på kanonbildning. The Great Books Program innebar en ny inriktning på 
grundutbildningen vid amerikanska universitet, en strävan mot ”Liberal Arts” 
som skulle bredda inriktningen och grunda sig i västerländsk litteratur och 
filosofi. Den rörelsen startade redan på 1920-talet och inriktades på förändringar i 
läroplaner och en litterär boklista.74 Som en efterföljare till den utgångspunkten 
kan storsäljaren Cultural Literacy. What Every American Needs to Know räknas, 
den utgavs år 1988 av E.D. Jr. Hirsch. Hirsch huvudtes är att amerikanen inte 
känner till sitt kulturella arv och därför behöver tillgång till en lista över 
nödvändig kunskap. Kunskap, som enligt Hirsch, ska ge en grund för ”functionell 
literacy och effective national coummunication”. 75 För Hirsch är det naturligt att 
se en gemensam kulturell bas som en nödvändig grund för kommunikation. 
Listan var kontroversiell tanke som väckte debatt. Både formen i sig, en konkret 
lista över begrepp som man bör känna till, men kanske framför allt den syn på 
kunskap som den förmedlar där orden är ryckta ur sitt sammanhang och på så sätt 
avväpnas all form av struktur. Hirsch syn på kunskap och utbildning har blivit 
kritiserad bland annat av Eugene F. Provenzo som skrivit en ironisk bok betitlad 
Critical literacy. What every American Ought to Know med en alternativ lista på 
kulturella ord som har en bredare och mer kritisk grund. Provenzo menar att 
Hirsch propagerar för en, vad han menar, nationell läroplan, som reflekterar en 
ensidig kulturell och ideologisk syn.76 
 
John Guillory är en förespråkare för Pierre Bourdieus syn att kanonformation har 
med symbolisk makt att göra, en makt som utspelar sig och formeras inom det 
kulturella fältet. Han formulerar sina idéer i Cultural Capital: The Problem of 
Literary Canon Formation (1993). Guillory menar att skolans kursplaner 
uttrycker och förmedlar ett visst kulturellt kapital som alla inte har tillgång till, 
beroende på strukturella faktorer som t.ex. klasstillhörighet. Skolan fungerar som 
en förmedlare av en särskild skolkultur och fungerar som institution som har 
makten att reglera tillgång till kunskaper i läsning och skrivning, en särskild 
texttradition. Kanon blir en ideologisk tillgång som tillhör en nationalistisk 
inriktning. Där spelar även det standardiserade språket en viktig roll. Både för 
nationellt tänkande och för kontroll av underklassen och för möjligheter till 
avancemang för högre sociala grupperingar genom skapandet av ett ”litterärt” 
språk.77 Han hänvisar ofta till Pierre Bourdieu men även andra filosofer som 
Kant, Marx och Gramsci. Diskussionen begränsar sig, enligt Guillory ofta till 

                                                 
73 Peer E. Sørensen 1975. Elementär litteratursociologi. Ingår i Arne Melberg (red). Den litterära 
institutionen - Studier i den borgerliga litteraturens sociala historia, s. 48f. 
74 Wikipedia, uppslagsord Great Books. Tillgänglig på www.wikipedia.com[2007-06-10]. Se 
även Nationalencyklopedin, uppslagsord Adler, Montgomery J, band 1, s. 56.  
75 E.D. Hirsch Jr, 1988. Cultural literacy: What every American needs to know, s. xi 
76 Eugene F. Provenzo Jr, 2005. Critical literacy: What every American ought to know, s. 53-55.  
77 John Guillory 1993, Cultural Capital. The problem of literary canon formation, s. 76-78.  
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frågan om representation i den gällande kanon. Universitet har enligt Guillory 
stor makt genom att vissa grupper får spegla sig i den gällande kanon. Men 
endast fördömanden leder inte vidare utan det viktiga är att avslöja och blottlägga 
förhållanden menar Guillory.78 
 
Att ”öppna upp” kanon för exkluderad litteratur ses ofta som en lösning på 
problemet. Guillory menar dock att man i en sådan syn fokuserar på litteraturen 
som representation. Han menar att själva exkluderingen från kanon innebär en 
representation som är nödvändig för en grupp som marginaliserad.79 På samma 
tema skriver Ove Sernhede, professor vid institutionen för kultur, estetik och 
medier i Göteborg, om hur utanförskapet i förorten kan ge en gemenskap som är 
global. Han har studerat hiphoppare i Angered och hur de skapar nya kulturella 
identiteter i ett nytt, globalt, perspektiv.80 
 
En amerikansk författare som fokuserat just på att se kanon som en representation 
av olika sociala grupper och som menar att den spegeln skulle kunna fungera som 
en kulturell röst för dessa grupper är Henri Louis Gates i sin bok Loose Canons 
som kom ut året innan Guillory gav ut Cultural Capital. Gates diskuterar den 
totala dominansen av västerländsk kultur på amerikanska universitet. I boken 
säger Gates ”we are the heirs of our tradition, and you, the Others, whose 
difference defines our identity”.81 Gates utgår i sitt resonerande till stor del från 
den afroamerikanska litteraturen och dess brist på representation. Han var då 
aktiv i utformandet av the Norton Anthology of African-American Literature. Han 
ser och berättar om komplikationerna med att välja ut viss litteratur till en kanon, 
men fascineras ändå av möjligheterna i att skapa, definiera och bevara en 
tradition.82 
 
För att förstå kanondebatten är det viktigt att känna till den mycket 
omdebatterade bok som Harold Bloom gav ut 1994, The Western Canon: The 
Books and the School of the Ages. Harold Bloom, amerikansk kritiker och 
litteraturkritiker, väljer där ut tjugosex författare som han menar tillhör en 
västerländsk kanon. Han menar att det är deras särart och originalitet som gör 
dem värdiga att ingå i en kanon.83 Bloom ser god litteratur som utryck för sinnlig 
kraft hos författaren att skildra sitt inre. Det är den estetiska dimensionen och 
kvalitén som han värderar i litteraturen och han tar avstånd från alla anspråk på 
social, moralisk eller politisk påverkan från litteraturen.84 “The true use of 
Shakespeare or of Cervantes, of Homer or of Dante, of Chaucer or of Rabelais, is 
to augment one’s own growing inner self”.85 Harold Bloom förnekar inte det 
elitistiska draget hos kanon men han menar att det gäller även en motkanon. 
Termer som ”kulturellt kapital” som beteckning för kanonisk finkultur ser han 
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som irrelevant. Den västliga kanon är enligt honom en lista över författare som 
stått emot konkurrens och överlevt kampen om estetiskt värde.86 
 
Harold Blooms bok startade eller kanske fortsatte en debatt framför allt i USA, 
men även i väst. Mot Harold Blooms starkt anglosaxiskt och manligt präglade 
urval ställdes andra etniska grupper och kulturella värderingar. Det är en debatt 
som i mycket kan sägas fortgå än i dag.   
 
I Sverige har även Johan Svedjedal varit aktiv på det litteratursociologiska 
forskningsområdet. Svedjedal delar upp litteratursociologisk forskning i tre 
delområden: Samhället i litteraturen, Litteraturen i samhället och 
Litteratursamhället. I en sådan indelning anser jag att den här uppsatsen hamnar i 
det tredje delområdet och inom det området behandlar litteraturen som funktion 
och vilka värderingar som är knutna till litteraturen. Svedjedal pekar inom 
särskilt på Pierre Bourdieus betydelse för studier av kampen om smak i det 
litterära fältet.87 Jag återkommer till forskning om litterära fält under en särskild 
rubrik.  
 

Modersmål 
 
Att kanon och språk hör ihop märks tydligt i debatten kring kanon. En debatt 
kring språk och språkkrav föregick ju också den av mig studerade kanondebatten. 
I språket och även i litteraturen ligger mycket av individens och gruppens 
identitet. Därför är det något som väcker känslor och också kan användas i syfte 
att väcka sådana till liv. 
 
Modersmålet och litteratur som uttryck för nationsbyggande var förhärskande i 
1800-talets Västeuropa och fick sitt främsta uttryck i ett på nationen som grund 
uppbyggt skolsystem, i Sverige var det i folkskola och läroverk som nationens 
språk och värden förmedlades.88 Föreställningarna om en gemensam kulturell 
norm i form av ett språk och gemensam litterär bas skapar en bild av hegemoni 
och harmoni. Men verkligheten är sällan så enkel. Parallellt med det framhållna 
gemensamma språket lever ofta geografiska skillnader i språket liksom skillnader 
mellan klasser och gruppbildningar i samhället. Idag finns också i Västeuropa de 
olika etniska skillnaderna när flyktingar och invandrare har egna hemspråk som 
inte blir lika gällande i den hegemoniska nationella kulturella ramen av 
begränsningar.  
 
Magnus Persson, knuten till lärarutbildningen i Malmö, beskriver hur 
svenskämnet har avkanoniserats i styrdokumenten inom det svenska 
skolsystemet.89 Det har skett samtidigt som svenskämnet kulturaliserats. Det talas 
om mycket om kulturarv, värdegrund och kulturell identitet i de senare 

                                                 
86 Bloom 1994, s. 37f. 
87 Johan Svedjedal 1997. Det litteratursociologiska perspektivet: om en forskningstradition och 
dess grundantaganden. Ingår i Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (red). Litteratursociologi: 
Texter om litteratur och samhälle.  
88 Jan Thavenius 1995. Den motsägelsefulla bildningen, s. 144-147. 
89 Det är dock en allmän tendens i alla ämnen att de senaste styrdokumenten inte ger samma 
konkreta riktlinjer som tidigare läroplaner[Författarens kommentar]. 
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läroplanerna och kursplanerna. Magnus Persson talar om en ”kulturell vändning”. 
90 Enligt Hans Hauge, vid Århus universitet, kan ett sådant kulturaliseringsmål 
vara mer inskränkande på individens frihet än en estetisk inriktning där man 
inriktar sig på den estetiska upplevelsen av litteraturen vid inlärningen av språket. 
Det innebär inte lika hög grad av assimileringskrav vad gäller kulturella 
livsformer (normer, religion m.m.).91 
 
Undervisningen i den västerländska skolan är i hög grad baserad på ett nationellt 
språk. Flera forskare har i ett multikulturellt Europa forskat i vad enspråksnormen 
inom skolundervisningen får för konsekvenser för andraspråksundervisning. 
Ingrid Gogolin, filosofie doktor i kulturantropologi vid universitetet i Hamburg, 
kallar det monolingual habitus och kopplar det till nationsstatens uppkomst och 
behovet av en homogeniserande faktor som det enspråkiga skolsystemet fick 
utgöra. Hon menar att det är typiskt för de klassiska nationalstaterna som 
bildades på 1700- och 1800-talet och jämför med yngre stater i Afrika där det 
behovet inte har funnits. En enspråkig skola i ett mångkulturellt samhälle menar 
hon får till följd att det flerkulturella och flerspråkiga i samhället blir osynligt i 
skolans värld. 92 
 
Jan Thavenius utvecklar liknande tankar kring språk och skolutbildning, Han 
menar att i skolan utövas symboliskt våld genom att språkinlärningen i skolan 
mynnar ut i vad som skulle kunna kallas social makt. Detta sker genom att 
språket (särskilt det skriftliga) disciplinerar, ger normer och systematiserar. Han 
ställer också frågan: Vad händer med läsningen i ett samhälle där mediakulturen 
och utvecklade former för kommunikation gör att förutsättningarna ändras.93 
Osäkerheten inför att lämna det tidigare skriftsamhället och att gå över i ett mer 
kommunikationsbaserat samhälle gör att diskussionen om ett hotat kulturarv och 
behovet av att fastställa en litteraturlista, en kanon, kan få en grogrund. 
 

Bildning 
 
Jag har tidigare beskrivit hur jag ser kanon och debatten kring kanon som 
grundad i olika kulturella värderingar. Där ingår synen på bildning som en 
väsentlig del. Kanon kan betraktas som ett normativt redskap för undervisning 
och bildning. Därför ser jag det som nödvändigt att ge en bakgrund till begreppet 
och här presentera litteratur och forskning kring begreppet bildning satt i 
samband med kanonbegreppet.   
 
                                                 
90 Magnus Persson 2007. Litteratur och kultur i skolan. Ingår i Bodil Axelsson och Johan Fornäs 
(red). Kulturstudier i Sverige, s. 243-247.   
91 Hans Hauge 1998. Skal tamiler læse Wergeland. Ingår i Reidun Aambø. Litteraturmøte?: 
Fremmedsprogspædagogik med eller uden litteratur, s. 128-137. 
92 Ingrid Gogolin 1994. The “monolingual habitus” as tertium comparationis in the international 
comparision of teaching in the language of the majority. Ingår i Resy Delnoy, Sjaak Kroon, & 
Lars- Göran Malmgren. Landskrona Papers: A Report from the IMEN Workshop in Landskrona 
Sweden, 14-16 May 1993, s. 47-49.   
93 Jan Thavenius 1999. The traditions of MTE and the coming of MTV. Ingår i  Resy Delnoy, 
Sjaak Kroon, & Lars-Göran Malmgren. Landskrona Papers: A Report from the IMEN Workshop 
in Landskrona Sweden, 14-16 May 1993, s. 158-160.  
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Bildning är ett begrepp som myntades på 1760-talet i sin nuvarande betydelse 
och har sitt ursprung i det tyska ordet Bildung. Orden bild och bilda har med 
bildning att göra. Människan strävar mot en förebild, ursprungligen Guds bild, 
och ordet bilda har med formande att göra, bildandet som process.94  Ett 
motsvarande begrepp till bildning finns inte i engelskan utan där får man använda 
sig av omskrivningar som liberal education eller self cultivation, vilka båda har 
delvis en annan betydelse. I de nordiska länderna har dessutom ordet fått en stark 
anknytning till en historisk betydelse olika folkbildningsrörelser.95 
 
Bernt Gustavsson, professor vid Örebro universitet, har i flera verk utrett 
begreppets betydelse och framhåller två väsentliga traditioner som ligger till 
grund för synen på bildning. Den ena är den nyhumanistiska traditionen som 
ytterst utgår från Immanuel Kants tankar. Förenklat kan man uttrycka det så att 
Kant med sin filosofi ville förena upplysningstidens rationalitet med 
humanistiska tankar kring människans fria tanke och förmåga till estetiskt 
skapande. Den självständiga individen och fria undervisningsinstitutioner står i 
centrum för den nyhumanistiska traditionen.   
 
Den andra bildningstraditionen är, enligt Bernt Gustavsson, den hermeneutiska 
som har Georg Wilhelm Friedrich Hegels filosofi som grund. I den traditionen 
relateras begreppet bildning mer till samhället och de kulturella förhållanden som 
råder omkring individen. Människan utvecklas i relation till andra och begrepp 
som den hermeneutiska bildningsresan är ett uttryck för den traditionens syn på 
hur man måste lämna det bekanta och möta det okända för att förstå sig själv.96 
Det tolkar jag som uttryck för hur viktig reflektionen och processen är i den 
hermenutiska synen på bildning. Det finns ingen normativ väg till bildning, enligt 
det synsättet, utan det sker hela tiden en pendlande rörelse mellan det bekanta och 
det främmande som vi vill möta.  
 
Michael Wimmer menar att samtidigt som vår tid kallas en tid av 
kunskapssamhälle där kunskapen står i centrum så blir vad som är kunskap 
paradoxalt allt mer ifrågasatt. Ständig förändring gör kunskapen allt mer 
fragmentiserad, specialiserad och utbytbar och därmed får kunskap ofta ett 
mätbart värde. Den tekniska utvecklingen kräver anpassning till nya 
förväntningar och riskerar att bildning ändamålsanpassas efter ekonomiska, 
sociala och politiska krav. Men då har vi kommit ganska långt ifrån 
bildningstanken, som Michael Wimmer menar rymmer så mycket mer än konkret 
kunskap. Som Michael Wimmer säger i en artikel ”there is something that can 
technically not be substituted and, in economical exchange, has no value and 
does not make ’sense’.”97 
 
Jan Thavenius ger i boken Den motsägelsefulla bildningen många infallsvinklar 
till hur syn på kanon och bildning kan sägas höra ihop. Han visar på hur 

                                                 
94 Bernt Gustavsson, Bildning i vår tid. Tillgänglig på www.hsv.se/bildning, [2007-06-15] s. 1. 
95 Bernt Gustavsson 2007. Inledning: Bildningstankens aktualitet och historiska framväxt. Ingår i 
Bernt Gustavsson (red.) 2007. Bildningens förvandlingar, s. 10f.  
96 Bernt Gustavsson 2007, 12-14. 
97 Michael Wimmer 2003, Ruins of Bildung in a Knowledge Society, sid 167-187, citatet är 
hämtat från sid. 185. Michael Wimmer är professor vid universitet i Hamburg 
(Erziehungswissenschaft).  



 28 

problematiskt bildningsbegreppet är och hur svårt det blir skolan vill försöka 
använda begreppet bildning utan att diskutera pedagogiska frågor. Hur ska 
bildning kunna förmedlas i en skola som allt mer relateras till mål i form av till 
exempel betyg? är en fråga som han ställer.98 Bildningsbegreppet fungerar ofta 
så, enligt Thavenius, att så länge begreppet inte spetsas till blir det heller inte 
ifrågasatt.99  
 
Jag tycker att mig se en viss utveckling inom forskningen och litteraturen kring 
kanon och litteraturens roll i samhället. En utveckling från att ofta behandla 
kanons innehåll och dess roll som representation till att sätta in kanon i ett större 
strukturellt sammanhang. Pierre Bourdieus teorier kring kulturella fält och 
distinktioner har där haft en mycket stor betydelse. Som avslutande exempel vill 
jag ta upp den amerikanske utbildningsforskaren, Michael Apple, som i Ideology 
and curriculum använder Pierre Bourdieus teorier. Han nämner inte explicit 
kanon utan ser till skolans hela undervisningsinnehåll som en distribution av 
socialt kapital och skolan som en plats för social kontroll. Vad han benämner, en 
selektiv tradition, förs i skolan vidare av det dominerande skiktet. På så sätt 
bevaras hegenomin i samhället. Den grundläggande strukturella situationen 
förändras inte trots demokratiska intentioner.100 Den legitima kunskapen som 
förmedlas är den som ses som riktig och på så sätt kontrolleras mening och 
betydelse och hur vi kan tänka, enligt Apple.101 I litteratur och tidigare forskning 
blir det tydligt hur kanondebatten har ett arv i tidigare diskussioner. Det ger 
många infallsvinklar till vilka ideologiska skillnader och synsätt som påverkar 
olika ståndpunkter.  
 

Litterära fält 
 
Eftersom jag i min uppsats vill kombinera diskursanalys med Pierre Bourdieus 
teorier och då huvudsakligen hans fältbegrepp så anser jag det av vikt att 
presentera forskning som har den teoretiska utgångspunkten.   
 
Donald Broady har, som jag tidigare nämnt, översatt och tolkat flera av Pierre 
Bourdieus texter till en svensk läsarkrets. Han har också, som professor vid 
Uppsala universitet, lett forskningsprojekt kring hans teorier. I boken Kulturens 
fält har han tillsammans med Mikael Palme samlat en del texter kring olika 
kulturella fält.102 I antologin har de själva bidragit med artikeln Inträdet:. Om 
litteraturkritik som intellektuellt fält. Valda delar av artikeln publicerades redan 
1984 är därmed, enligt författarna, troligen den första nordiska analysen av ett 
kulturellt fält efter Pierre Bourdieus teorier. I artikeln analyseras Mats 
Gellerfeldts inträde på litteraturkritikens arena 1980. Genom att studera 
möjligheter och utvecklingsvägar för honom och hans motskribenter så 
rekonstruerar författarna fältets struktur vid den tidpunkten.  
 

                                                 
98 Thavenius 1995, s. 19-29. 
99 Thavenius 1995,  s. 71. 
100 Michael W. Apple 1990.  Ideology and curriculum, s. 3, 61-64.  
101 Apple 1990, s. 154. 
102 Broady och Palme 1998, s. 173- 215.  
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I Norge, har Pernille Haugen år 1998 för Norsk Kulturråd, skrivit en rapport som 
heter Litterær mediedebatt: en kamp om normer, makt och posisjoner. Hon utgår 
där från Pierre Bourdieus idéer och undersöker mediadebatt kring olika 
kvalitetsvärderingar på litteratur. Upptakten till debatten var ett ställningstagande 
från Norsk kulturråd om att inte stödja två romaner av välkända författare på 
grund av kvalitetsbrister. Pernille Haugen konstaterar att Norsk kulturråd intar en 
central position i debatten som medför en hög grad av symbolisk makt. Det ger i 
sin tur en dominerande position i det litterära fältet, en position som ger 
symbolisk makt och som andra aktörer och institutioner förhåller sig till.103 Hela 
tiden, som också Bourdieu betonar, är alltid grundprincipen, ”inträdesbiljetten”, 
den gemensamma värderingen att litteratur är av högt värde.104 
  
Katarina Graffman, kulturantropolog, har skrivit en avhandling Kommersiell 
mediekultur: En etnografisk studie av TV-producenter och TV-produktion där 
hon använder Bourdieus fältteori. Hon analyserar ett kommersiellt TV-bolag och 
visar på strukturer, dialektiska förhållanden och diskurser som ofta 
”osynliggörs”. Begrepp som ”smak”, ”folkbildning” och ”kvalitet” används ofta 
av produktionsbolaget som symboliskt kapital i deras kommersiella sammanhang 
för att skapa ekonomiskt kapital. Målgruppen är en konstruerad sådan, ”den 
vanliga människan”. ”Tron” är en viktig ingrediens i fältets struktur, det vill säga 
tron på värdet av de gemensamma ansträngningarna för att behålla institutionens 
position.105 
 
I utländsk, och särskilt i fransk, litteratur och forskning förekommer studier om 
kulturella fält. Tyvärr har språket inneburit en begränsning för mig vad gäller den 
franska forskningen men vid sökningar i databaser har jag även funnit engelsk 
forskning. Till exempel har Brian Rourke vid New Mexico State University 
skrivit en artikel där han visar hur litteratur kan fungera som en form av 
symboliskt våld och ett sätt för distinktion. Det ligger i aktörernas intresse på det 
litterära fältet att vidmakthålla sina maktpositioner. Bourke har studerat hur 
”British literature” under första halvan av 1900-talet användes som ett sätt för att 
legitimera imperialismen, i en form av kulturellt maktutövande.106  
 
De visade exemplen ska ses som exempel på bredden i forskningen kring det 
litterära fältet. Forskningen som jag presenterat sätter också ofta in det 
undersökta fältet i ett större sammanhang, i ett politiskt eller ekonomiskt 
perspektiv, vilket ramarna för min studie inte har medgivit.  

 
 
 
 
                                                 
103 Pernille Haugen 1998. Litterær mediedebatt: en kamp om normer, makt och posisjoner, s. 70- 
72.  
104 Haugen 1998. s. 78. 
105 Katarina Graffman 2002. Kommersiell mediekultur: En etnografisk studie av TV-producenter 
och TV-produktion. Uppsala: Uppsala universitet. Diss. Uppsala universitet, s. 241 – 249.  
106 Brian Rourke 2003. Cultural capital accumulation on a world scale: The role of imperialist 
theodicies within metropolitan literary fields. Space and Culture, 2003: 6: 35. 
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Sammanfattning av tidigare forskning och litteratur 
 
I den av mig studerade litteraturen och tidigare forskningen kopplas ofta 
kanonbegreppet till kunskap och kanon i form av en färdig lista som ses som ett 
normativt sätt att styra vilken kunskap som är önskvärd. Det kan sedan antingen 
betraktas som en önskvärd, gemensam baskunskap som bör tillhandahållas 
(exempelvis E.D. Jr. Hirsch) eller som ett utövande av symbolisk makt 
(exempelvis John Guillory). I båda dessa fall ses litteraturen som spelande en 
viktig roll i samhället. Det finns dock exempel på en syn där litteraturen står 
opåverkad av ideologier och endast bör betraktas utifrån kvalité och estetiska 
principer. I det sammanhanget framstår Harold Bloom som ett välkänt exempel.  
 
Till den i debatten avspeglade frågan om kanon hör otvetydigt språket i form av 
värnandet om det egna språket, hemspråket. Det finns ofta en koppling mellan 
nation och språk i den västerländska skolan, som oftast har ett enspråkigt 
skolsystem. Det har flera forskare, som Ingrid Gogolin och Jan Thavenius, berört.  
Överförandet av en fastlagd kanon sker oftast inom skolan. Skolan ska ge barn 
och ungdomar bildning. Begreppet bildning kan dock betraktas ur många 
synvinklar. I kapitlet tar jag bland andra upp hur Bernt Gustavsson, Jan 
Thavenius och Michael Apple ser på begreppet. I bildningsbegreppet ingår hur 
man ser på kunskap, hur den tillägnas och hur den bäst ska förmedlas. 
 
Avslutningsvis presenterar jag i kapitlet om tidigare forskning och litteratur några 
exempel på forskning baserad på Pierre Bourdieus teorier och då särskilt hans 
begrepp om fält.  
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5. Analys 
 

 
 
Mitt syfte att analysera kanondebatten, sommaren 2006, vill jag uppnå genom att 
använda diskursanalys och därmed få en tydlig språklig betoning på mina 
tolkningar. Den huvudsakliga frågeställningen; Vilka olika diskurser kring 
litteraturens roll i samhället kan man finna i diskussionen kring kanon och vilken 
kultursyn avspeglas i dem? är min ledstjärna i analysen.  
 
Mitt empiriska material består, som jag beskrivit tidigare, av fyrtiosex artiklar 
hämtade ur de tre stora morgontidningar i Sverige; Svenska Dagbladet, Dagens 
Nyheter, Sydsvenskan. Artiklarnas skribenter tillhör en, oftast tydliggjord, 
kulturell elit och min analys kommer att inledas med en beskrivning av fältet där 
kampen om kanon utspelade sig sommaren 2006. Att jag analyserar uttalanden 
från en elit och inte vad ”vanligt folk” anser om kanon kan diskuteras. Men jag 
anser att det är hos den kulturella eliten som kanondiskussionen har sin kärna. 
Det är här vi finner diskursens ramar och det är här som kampen om positionerna 
på det kulturella fältet utspelar sig. För den uppfattningen finner jag stöd i 
Bourdieus teorier. Tron på vad som kampen utspelar sig kring, positionerna, 
dispositionerna, habitus, kampen om symboliskt kapital; allt detta finner vi i det 
kulturella fältets delfält; det litterära fältet. Det fält jag valt att studera är dock 
inte att betrakta som ”det litterära fältet” utan ett tillfälligt delfält till det litterära 
fältet men också ett delfält till andra fält (till exempel fält som för en mer uttalad 
politisk diskussion).  
 
Artiklarna har numrerats efter utgivningsdag och beroende på vilken tidning de 
publicerats i. Sydsvenskans artiklar står först i nummerordningen, följda av 
Dagens Nyheters artiklar och sist kommer artiklarna i Svenska Dagbladet. När 
jag citerar ur någon artikel så följs citatet av en upphöjd siffra inom parantes. Den 
får sedan letas upp i artikellistan, efter litteraturförteckningen, om läsaren vill 
söka efter vem som skrivit en viss formulering. Uttalanden som jag tolkat som 
ironi utmärks med * tecken, vid uttalandets början och slut. 
 
Eftersom jag själv uppfattar en mängd citat som störande i läsning av en text så 
har jag försökt att minimera antalet citat som används för att förklara och 
levandegöra min analys. Oftast har jag försökt att begränsa mig till kortare 
textmängder. Jag anser dock trots allt att citat måste finnas med för att möjliggöra 
för läsaren att bedöma analysens reliabilitet. 
 
Som en inledande beskrivning har jag gjort en tabell (tabell 1, följande sida) för 
när de beskrivna artiklarna publicerades och i vilken av tidningarna. Där framgår 
hur koncentrerad utgivningen var till andra hälften av juli och augusti månad 
2006. Debatten pågick ganska exakt en månad i varje tidning, med en viss 
tidsförskjutning mellan de olika tidningarna.  
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Det kulturella fältet för debatten 
 
Skribenterna till de undersökta artiklarna har ofta, men inte alltid, undertecknat 
sin artikel med titel eller profession. Det skulle kunna ses som en markör i den 
kamp som sker i det kulturella fältet, särskilt gäller det då kulturellt kapital. 
Symboliskt kapital skaffar man sig genom att tillägna sig en bättre position i 
kampen inom fältet. Pierre Bourdieu beskriver hur ett fälts positioner upprätthålls 
av personer som har den habitus som krävs för att delta i kampen på fältet. 
Positionerna ger makt att påverka och är egentligen inte förenad med individen. 
Inom fältet finns symboliskt kapital ackumulerat genom tidigare strider och det är 
fördelningen av kapitalet som striden gäller, en bättre position inom fältet ger 
mer symboliskt kapital och mer auktoritet, dvs. möjlighet att utöva makt. Inom 
fältet finns samhörighet och kamp på samma gång. Samhörigheten gäller det 
gemensamma intressets värde. Det råder ingen tvekan om att litteraturen är värd 
kampen.107  
 
 
 

Datum Juli Augusti 
1   
2  39 
3  19, 20 
4   
5  3, 40 
6  41 
7  4, 5, 42 
8  21 
9  6, 7 , 22, 23 
10  8, 24 
11   
12  9, 43 
13  10, 25 
14  26 
15  11 
16   
17  27 
18  12, 44 
19  28 
20  29 
21  30 
22 1 13, 31 
23  32, 45 
24   
25  33 
26 15 34 
27 35 46 
28 2, 36  
29 37 14 
30 38  
31 16, 17, 18  

 
 
Tabell 1. Artiklarnas fördelning på datum och publikation enligt följande: Sydsvenskan, Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet. Siffrorna i tabellen är samma som artiklarnas nummerbeteckning i Artikelförteckningen (efter 
Litteraturförteckningen).  

 
 

                                                 
107 Pierre Bourdieu [1991] 1997. Kultur och kritik: Anföranden av Pierre Bourdieu. Se även 
Pierre Bourdieu (1996). Homus Academicus, s. 107.  
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Nitton av de fyrtiosex artiklarna är undertecknade med någon form av uppgift om 
personen. Det är svårt för mig att avgöra om personen själv väljer att sätta ut 
dessa uppgifter eller om tidningen presenterar personen i fråga. Jag har i de 
övriga fallen gått vidare och vad gäller de ej presenterade personerna, tagit reda 
på deras titel eller profession. Utifrån dessa uppgifter har jag gjort en tabell över 
personernas hemvist i olika intellektuella miljöer. I vissa tveksamma fall har jag 
valt att placera dem som hemmahörande i två kategorier.  
 
Artikelförfattarna är 40 stycken och tillhör fem huvudgrupper: högskolan, 
politiken, författare, journalistik och kulturområdet (ex. bibliotek). Notera att 
några författare har skrivit flera artiklar. Flest har författaren till den inledande 
artikeln, Cecilia Wikström, skrivit. Hon har skrivit fyra artiklar fördelade på alla 
tre tidningarna. Stefan Jonsson med tre artiklar och Inti Chavez Perez med två är 
de andra som står som författare till mer än en artikel (se Artikelförteckningen 
efter Litteraturförteckningen). Några stycken, fem individer, hamnar inom två 
områden som till exempel både kulturarbetare och författare. I dessa fall har jag 
helt enkelt placerat individerna som tillhörande ett område. Jag ser inte de 
enskilda personerna som viktiga och kommer därför inte att redogöra för i vilken 
kategori jag placerat varje enskild individ. Det är möjligt att några placeringar 
skulle kunna ses som tveksamma, men det är helhetsbilden av en kulturell elit 
som jag är ute efter att illustrera. Bourdieu menar att inom ett maktfält så baserar 
sig positionerna på olika typer av kapital. Det kan röra sig om ekonomiskt 
kapital. Men lika ofta, och så är uppenbarligen fallet här, består kapitalet av 
kulturellt kapital, socialt kapital eller utbildningskapital.108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1.  Artikelförfattarnas placering i olika kategorier efter titel och/eller profession. 

 
Fördelningen av debattörerna inom olika kategorier presenteras i diagram 1 (se 
ovan). Där syns tydligt hur stor andel av författarna som har skrivande som yrke i 
någon form (främst journalister och författare, men personer anknutna till 
högskolan). Allra tydligast är dominansen av högskoleanknutna skribenter, sju 
har professorstitel, tre innehar doktorsgrad och två är doktorander. 
Anmärkningsvärt är att endast två av artikelförfattarna har en aktiv position som 
anställda inom statlig eller kommunal kulturverksamhet. Om det beror på att 

                                                 
108 Arild Danielsen & Marianne Nordli Hansen 1999. Makt i Pierre Bourdieus sosiologi. Ingår i 
Engelstad, Fredrik (red) 1999. Om makt, teori och kritikk: Makt og demokratiutredningen 1998-
2003, s. 49-50. 
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kulturanställda inte lämnat artiklar till kultursidorna eller att de blivit refuserade 
är svårt att avgöra.  
 
Tore Slaatta sätter i en artikel in Bourdieus teorier i samband med medier och 
makt. Han tydliggör hur Bourdieus teorier kan användas för att visa på hur 
medier medverkar i samhällets reproducerande av sociala strukturer, makt och 
klasser. Mellan olika fält finns en strukturell likhet, en homologi, det vill säga 
liknande smaksammansättning i relativa positioner inom fältet. Det är fältet och 
strukturen som avgör strategierna inte någon demokratisk 
informationsförmedling. Genom sin position som legitimerade maktkritiker har 
det litterära fältets journalister och andra skribenter speciellt stark symbolisk 
makt. Den symboliska makten blir symboliskt våld när den dominerande smaken 
blir erkänd som ”naturlig” och osynliggjord.109 
 
Avslutningsvis vill jag understryka att det undersökta fältet är att betrakta som ett 
tillfälligt fält och att det i princip är skapat av mig själv, som forskare, som en 
analysenhet. Undersökningen av individernas sociala tillhörighet (det vill säga 
yrke eller titel) har endast det uttalade syftet att visa på att det rör sig om en 
kulturell elit och därmed kan knytas till Bourdieus fältteori. Jag kommer inte 
vidare att använda diagram 1 i min analys. 
 
 

Artiklarnas innehåll 
 
I artiklarna finner jag flera begrepp som återkommer i de olika artiklarna. 
Exempel på sådana begrepp är kanon, språk, kulturarv, makt, kultur, nation, 
globalisering och bildning.  
 
Kanon har en självklar plats som nodalpunkt eftersom det är det element 
diskussionen rör sig kring. Och eftersom det är en debatt så formuleras ofta 
ståndpunkterna utifrån den andra positionens ståndpunkt och dess argument lyfts 
fram som något som man tar avstånd ifrån och det blir då ett omformulerat till ett 
ironiskt avståndstagande. Det gör att analysen måste vara noggrann och se 
helheten i respektive artikel och inte endast det enstaka uttalandet.  
 
Att litteraturen i sig har ett starkt och odiskutabelt värde uttrycks vid ett flertal 
tillfällen. Det uttrycker den gemensamma tron som är så viktig för ett fält.  Jag 
citerar några exempel från artiklarna:  
 

… en outtömlig källa för den som vill ta till sig deras personliga, ofta dramatiska och 
omvälvande, erfarenheter…(3) 
 
… tänjer på det mänskliga psykets gränser, dramatiserar självhatets dynamik, väcker lusten 
att älska sin nästa, konfronterar rädslan för den Andra inom oss… (22) 

 
…glädjen och kraften i litteraturen… (37) 
…att till fullo ta till sig litteraturens sprängkraft. (40) 

                                                 
109 Tore Slaatta (2002), Med Bourdieu som utgangspunkt: Medienes makt, Sociologi i dag, årgång 
32, nr. 1-2, 2002, s. 100-111. Tore Slaatta är professor vid institutionen för media och 
kommunikation vid universitetet i Oslo. 
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Det är inte kring litteraturens betydelse som artikulationerna skiljer sig åt utan det 
är omkring litteraturens roll. Ibland uttalas det ganska explicit medan det oftast 
finns att söka i den antagonism som finns mellan de olika elementens betydelse, 
vilket jag återkommer till i analysen av nodalpunkternas innehåll.  Här följer 
några citat som tydligt hänvisar till litteraturens roll i vårt samhälle. Några av 
dessa återkommer i analysen av elementen. Här vill jag mer se deras funktion 
som tydliga uttryck för artiklarnas innehåll utifrån lite olika utgångspunkter. 
 

Fram till sextiotalet hade den svenska skolan en samling verk ur den svenska litteraturen 
och världslitteraturen som var obligatorisk läsning, en kanon om man så vill. Det sågs som 
en rättighet för eleverna att vara förtrogna med författare som August Strindberg och 
Selma Lagerlöf.(3)  

 
… en sådan lista är att dödförklara litteraturen, att göra den till ett musealt objekt, som vi 
tar fram vid högtidliga tillfällen och då betygar vår vördnad. (5) 

 
…kanon vanligen var en lista som gjordes upp av gamla vita män och som till största delen 
bestod av böcker skrivna av döda vita män. Den litteratur som engagerar, oroar, irriterar, 
känns farlig, uppkäftig och skitig får sällan plats där förrän den är flera hundra år gammal 
och på så sätt nästan alltid tappat sina gifttänder. (5) 

 
Resultatet blir därefter, en kanon utan glöd eller temperament. (12) 

 
Här skymtar olika syn på litteraturens roll som kommer att framstå än tydligare i 
analysen av de olika element som det råder strid om i debatten. Det har också 
med makt att göra. Det framgår inte lika tydligt i debatten utan tillhör det mer 
osynliga som måste synliggöras i den djupare analysen. Bourdieu talar om 
symbolisk makt och även symboliskt våld. Ett förhållande som inte är så 
tydliggjort utan måste klargöras. Några av debattörerna markerar dock närvaron 
av makt och syftar då oftast på statlig makt.   
 

Nu liknar ”Kulturkanon” mest en statlig utrednings slutgiltiga betänkande. (12) 
 

På order av politiker… (15) 
 

… det plötsligt blir tydligt vilka det är som har makten att instifta en kanon. (16) 

 
… ett  slags statlig överkanon. (17) 

 
 

Nodalpunkter och deras innehåll 
 
I en diskursanalys är det de konkreta artikulationerna, uttalanden, som undersöks. 
Tecken bildar där element och nodalpunkter är de element som inte har någon 
fixerad betydelse och som ges betydelse genom ekvivalenskedjor.  
 
Jag har i analysen av artiklarna funnit nodalpunkterna kanon, kulturell hemvist 
och bildning. Istället för beteckningen kulturell hemvist skulle man kunna 
använda till exempel världsbild. Den kategorin omfattar begrepp som nation, 
språk, kulturellt arv och globalisering. Antagonism kring nodalpunkternas 
innehåll gör att de även kan kallas flytande signifikanter.  
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Kanon 
 
Vid en första genomläsning visar sig tydligt hur debattörerna skulle kunna 
grupperas i motståndare respektive förespråkare för en kanonlista. Kanon 
fungerar i debatten som ett ord som sätter igång känslor som uttrycker tillhörighet 
i olika diskurser. Förespråkarna för kanon använder ofta neutrala ord som;  
 

 guidad tur (8), saker du inte bör missa (8),  en utsträckt hand (12),  
orienteringskarta (29), litteraturlista  för den svenska skolan (3) 
 

 eller ord som talar till känslor av gemenskap och nationell samhörighet som; 
 

 ta del av landets kulturarv (22),  den kultur som de trots allt lever i (29), 
 en minsta  gemensam nämnare (38), traditioner (38),  konstnärskap  du  
inte bör missa (8),  ge  vår litteraturskatt en särställning (37) 

 
En stor del av förespråkarnas utsagor kring elementet kanon formas också kring 
kanon som en utjämnande faktor och en enande faktor; 
 

en rättvisetanke (1),  en rättighet för eleverna (3),  bidrar till bildning 
samt integrering och respekt för skilda kulturer (40),  ett sätt att bemöta 
utanförskapet och bjuda in alla svenskar – oavsett ursprung – till att  
kunna   orientera sig i det svenska kulturarvet (37).   

 
Motståndarna till kanon ser ofta den som en form av tvångsinstrument från statlig 
maktinstitution 
 

ett slags statlig överkanon (17), hård  styrning (30),  utlänningar ska tvingas ta  
till sig svensk kultur (43),  imperialistiska argument (44),  att tvinga en viss  
litteratur på människor(5) 
  

och menar att kanon skulle fungera som åtskiljande istället för integrerande: 
 

 bygga in exkluderingen totalt i systemet (18),  den svenska kanon har ett vaktbolag 
 som patrullerar (27),  muta in ett auktoriserat kulturarv (31),  stakade ut en  
gräns som klöv samhället mitt itu(34),  skilja mellan oss som behärskar och utövar 
denna äkthet och dem som inte gör det (6),  exkluderande nationalistiska profil (36)     
 

De som motsätter sig kanon uttalar ofta en rädsla för att en statlig kanon skulle 
göra litteraturen mer ointressant: 
 

göra den till ett musealt objekt, som vi tar fram vid högtidliga tillfällen och 
då betygar vår vördnad (5),  ta litteraturen som gisslan (17),  
litteraturtänkandets död (28), *göra litteraturläsningen till en  
medborgerlig plikt, ungefär som att betala skatt och sopsortera*(5) 

 
Påtalande är bristen på diskussion om skillnaden mellan populärkultur och 
finkultur. Det är inte kring kvalitén på den litteratur som kanon skulle bestå av, 
som debatten i första hand förs. Innehållet i en tänkt kanon ses självklart som 
innehållande erkänd och etablerad litteratur. Det vill säga den litteratur som 
Bourdieu menar gått igenom konsekrationsprocessen. En process som det 
litterära fältet ser som en nödvändig kontroll av fältets gränser.110 Kanon står i 
                                                 
110 Bourdieu 2000, s. 326f 
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den här debatten i högre grad som representant för andra mer djupliggande 
känslor kring vad jag valt att gruppera till två teman; bildning och kulturell 
hemvist.  
 
I den inledande debattartikeln finns formuleringen: 
 

En sådan kanon skulle innehålla exempelvis Bellmans epistlar,  
Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs emigrantepos, Tomas Tranströmers 
dikter eller delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära produktion. (1) 

 
Några andra har liknande förslag på oftast välkända klassiska eller samtida 
författare. Endast en artikel nämner explicit populärlitteratur och diskuterar dess 
plats i en eventuell kanon.  
 

I dag är det Harry Potter som gäller. Ska vi förresten ta  
med Harry-Potterböckerna i vår kanon eller är det för dålig smak, 
precis som Roald Dahl var en gång? (30) 
 

Där nämns ordet ”smak” men i övrigt är det sparsamt med värderingar av 
litteratur i form av smak eller kvalité. Det är inte det som fångar elitens intresse. 
Enkelt utryckt skulle jag vilja säga att populärlitteraturen i den här debatten inte 
ens är i närheten av att bli representerad i någons kanon.   
 
Nedan redovisar jag funna ekvivalenskedjor kring nodalpunkten kanon. De har 
grupperats för en senare analys av diskurser:  
 
 
 
Ekvivalenskedjor om kanon 
 
. guidad tur, erbjudande, orienteringskarta 
. en rättighet, en rättvisetanke, ge gemensamma möjligheter 
 
. kulturarv, traditioner 
 
. tvång, plikt, dekret, en statligt sanktionerad lista, majoritetskultur, 
medborgerlig plikt 
. instrument som skiljer människor åt 
 
 
 

Kulturell hemvist 
 
I artiklarna uttrycks ofta vilken kulturell bas eller hemvist som artikelförfattaren 
utgår ifrån i sina resonemang. Om det är det egna landet, nationen, Norden, 
Europa eller om det är en global verklighet som utgör den kulturella hemvist som 
artikelförfattaren vill hänvisa till.  
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Det är orimligt att svensk litteratur inte ska inta en särställning i skolan. (37)  
 
…veta någonting om det förgångna, om det Sverige som inte längre 
finns men som många fortfarande minns. (14) 
 
…men det är svårt att blunda för att det går ut över den allmänna kunskap 
 om det här landet och dess geografiska närområden Norden och Europa,  
som var självklar för en generation sedan.(22)  
 
…varför måste man tala om en specifik svensk kanon? Både beträffande 
 språklig precision och kulturell djuplodning förefaller det minst lika  
väsentligt att läsa Hagbergs Shakespearöversättningar…äldre texter med 
 dramatisk nerv – ”Njals saga”,”Beowulf”, ”Tristan och Isolde” etcetera  
– vilka är väsentliga för förståelsen av vår kulturella särart, men  
samtidigt inte har den exkluderande profil som …(36)  
 
Att andra språk, värderingar och sociala koder vitaliserat, färgsatt och  
djupt berikat vår kanon-kultur antyds aldrig. (2)  
 
… att Sverige inte längre är ett utvandringsland utan ett invandringsland  
och att här finns flera världsbilder än en. Sara Lidman visste att det finns  
ett Indien även i Sverige… (24) 

 
 
I citaten menar jag att kan vi följa olika kulturella utgångslägen för kulturell 
hemvist. Från betoning av svenska språket och den svenska litteraturen (37) och (14) 

till en vilja att även se till de geografiska närområdena (22) och (36) och slutligen en 
mer öppen attityd till påverkan utifrån (2) och (24). Men det är inte bara kultur utan 
även språk som diskuteras och då företrädesvis det svenska språket och då ofta 
kopplat till tradition, kulturarv och bevarande. I flera av artiklarna kan man 
skönja en fara i att ett arv går förlorat om vi inte gör något nu. 
 
 

Det nationella språket i Sverige är svenska, men svenska språket  
åtnjuter idag inte något legalt skydd. (1)  

 
…veta någonting om det förgångna, om det Sverige som inte längre 
 finns men som många fortfarande minns. (14) 
 
Dock finns det skäl att hävda att svenskarna har en särskild skyldighet 
mot det egna kulturarvet. Vi kan inte förvänta oss att amerikaner eller 
kenyaner skall bry sig om Fröding, Martinson eller Lindegren. (42) 

 

 
Ekvivalenskedjorna för nodalpunkten kulturell hemvist grupperar sig tydligt på 
följande sätt: 

 

 

 
Ekvivalenskedjor om  kulturell hemvist 
 
. det gemensamma språket, nationellt språk 
. bör skyddas och bevaras 
. identitet 
 
. gränssättande, exkluderande 
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Bildning 
 
Nodalpunkten bildning är viktig i debatten även om ordet bildning inte 
förekommer så ofta i debatten. Olika syn på kunskap och inlärning ger upphov 
till olika sätt att formulera sig.  Ofta diskuterar artikelförfattarna det sätt på vilket 
en kanonlista skulle bli ett statligt redskap genom formuleringar som i sig ger 
individen mindre frihet att själv bestämma vilken litteratur denne vill tillägna sig. 
Mot kanonlistan sätts individens egen kraft att bilda sig.   
 

Den andra förenklingen: Staten kan beordra fram en kanon inom  
kulturens område. (6) 

 
Ingen kan lägga fast den svenska identiteten. I likhet med landets kanon  
är denna identitet en pågående process. (34) 

 
…om rätten att ta plats, och om rätten att få definiera sin egen  
verklighet. (26) 

 
 
Medan andra skribenter menar att hjälp och ledning behövs. Ett exempel:  
 

Kultur är inte natur. Bara mycket få hittar fram till den utan hjälp,  
enbart på entusiasm. (45) 

 
 
Ett viktigt argument för detta blir rättvisekrav och jämlikhetssträvanden: 
 

….en rättighet för eleverna att vara förtrogna med författare som  
August Strindberg och Selma Lagerlöf. (3) 

 
..genom att erbjuda dem att ta del av landets kulturarv.(22) 

 
 
I flera artikulationer uttrycks också en hållning av motstånd mot det fastlagda, 
statiska och normerande som en lista innebär. 
 

…om man bara vågat släppa in lite subjektivitet, lite passionerat  
argumenterande… (12) 

 
…att skapa utrymme för samtal, diskussion och utbyte av  
erfarenheter? (24) 

 
 
Nodalpunkten bildning ekvivaleras av följande grupperingar av ekvivalenskedjor:  
 
Ekvivalenskedjor om bildning 
 
. ta del av kulturarv, få reda på lite, gapa och svälja, få hittar fram utan hjälp, få 
en guidad tur 
 
. utflykter bakom allfartsvägen, öppna sig för något främmande, utrymme för 
samtal 
 
. skapa själv, definiera sin egen verklighet  
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Diskurser 
 
I det tidigare kapitlet om forskning och litteratur har beröringspunkterna mellan 
kanon, modersmål och bildning tydliggjorts. Utifrån dessa kunskaper och de 
grupperingar jag funnit hos ekvivaleringskedjorna har jag definierat fyra olika 
diskurser; den nationella diskursen, den globala diskursen, skolningsdiskursen 
och självbildningsdiskursen. I artiklarna förekommer oftast mer än en diskurs 
samtidigt.  
 
Det är viktigt att betona att jag här beskriver diskurser som existerar inom det fält 
som diskuterar kanon sommaren 2006. Det är inga allmängiltiga diskurser. Enligt 
diskursteorin är inte heller diskurser fixerade mer än i den stund de skapas och de 
står alltid i relation till allt utanför diskursen vilket gör att de alltid utsätts för 
förändringar.  
 
 
Ekvivalenskedjornas koppling till diskurser beskrivs nedan: 
 
 
Ekvivalenskedjor   Diskurs 
 
kanon 
 
. guidad tur, erbjudande, orienteringskarta 
 en rättighet, en rättvisetanke, ge gemensamma möjligheter     SKOLNINGSDISKURS 
 
. kulturarv, traditioner     NATIONELL DISKURS 
 
. tvång, plikt, dekret, en statligt sanktionerad lista, 
 majoritetskultur, medborgerlig plikt    SJÄLVBILDNINGSDISKURS 
 
. instrument som skiljer människor åt   GLOBAL DISKURS 
 
 
 
kulturell hemvist 
 
. det gemensamma språket, nationellt språk       
. bör skyddas och bevaras                                     NATIONELL DISKURS 
. identitet 
 
. gränssättande, exkluderande  GLOBAL DISKURS 
 
 
bildning 
 
. ta del av kulturarv, få reda på lite, gapa och svälja,  
få hittar fram utan hjälp, få en guidad tur     SKOLNINGSDISKURS 
 
. utflykter bakom allfartsvägen,  
öppna sig för något främmande, utrymme för samtal                                                                            
. skapa själv, definiera sin egen verklighet           SJÄLVBILDNINGSDISKURS 
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Global diskurs 
 
Det finns till exempel många diskurser kring globalisering i det postmoderna 
samhället. De kan ha ekonomisk inriktning, tala om styrelseskick, 
kunskapsförmedling eller kultur som exempel.  Alberto Paolini diskuterar dessa 
ur ett postkolonialt perspektiv och pekar på mängden diskurser och hur en 
svängning skett från syn på global kulturimperialism till en föreställning om ett 
globaliserat rum. En föreställning som dock inte alls nödvändigtvis behöver delas 
av tredje världen. 111 
 
Vad jag menar med en global diskurs har med ett postkolonialt och postmodernt 
synsätt på en global verklighet men ur ett mycket snävare perspektiv, nämligen 
det litterära fältets perspektiv, till vilket kanondebatten bildar ett delfält.  Det 
berör en kulturell verklighet. Vilka värderingar och synsätt ska vi låta oss 
påverkas av och hur öppen dörr ska vi ha till andra kulturer? 
 
Den globala diskursen i artiklarna är den som står tydligast i motställning till en 
annan diskurs, den nationella. Utsagorna handlar ofta om det negativa med en 
betoning av svenskt språk och svensk litteratur i förhållande till en global 
verklighet. Det beskrivs med utsagor som (vad jag uppfattar som ironi har jag satt 
inom *tecken):  
 

gräns (34),  *lilla Skansen*(17),  *ren, gräsligt ren*(27),  den svenska  
majoritetskulturen(17), nationell  kulturgräns (39), skilja mellan  
oss som behärskar och utövar denna äkthet och dem som inte gör 
det (6), förhärskande kultur (6),  reservat kring kultur med särskilt  
skyddsvärde (12),betoningen … på det där andra,, det svenska (15) 

 
Mot detta förhållningssätt ställs ord som  
 

öppna sig för något främmande(27),  syresätts av andra röster(27), 
få syn på  någonting nytt(27), deras litteratur är mycket mer  
spännande (5), göra världsmedborgare av svensken (24),  
kosmopolitiskt inriktad (34), globalt kultur(fil)delningssamhälle (41) 

 
I den globala diskursen uppfattas kanon som tvångsmedel som utgår från staten. 
En lista som ska fungera som ett verktyg för att stärka det nationella. Ett verktyg 
som kommer att fungera som en gräns, en gräns som skiljer mellan dem som 
behärskar språket och litteraturen och dem som inte gör det.  

Nationell diskurs 
 
En nationell diskurs uppfattar kanon som ett verktyg för nationell enighet och 
förstärkning av det svenska språket, svensk historia och svenskt kulturarv. Det 
illustreras med följande citat: 
 

det gemensamma språket och litteraturen (1),  min svenskspecifika  
allmänbildning (30),  ge vår litteraturskatt en särställning (37),  delaktighet i 
det svenska samhället (37),  orientera sig i det svenska kulturarvet (37),  

                                                 
111 Alberto Paolini 1999. Globalisering. Ingår i Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz och 
Håkan Törn (red) 1999. Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och 
det mångkulturella samhälle, s. 57-77.   
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svenskarna har en särskild skyldighet mot det egna kulturarvet (42),  vikten 
att ta del av det gemensamma språket och litteraturen (1),  veta någonting  
om det förgångna (14),  bejaka det historiska arvet (14),  gemensamt för alla 
dem som nu befolkar Sverige (14) 

 
 
I den nationella diskursen finns också ofta, som jag tidigare beskrivit, en känsla 
av hot om förändring, att något kommer att gå förlorat.  
 

det Sverige som inte längre finns (14),  det svenska åtnjuter idag inte  
längre något legalt skydd (1),  det går ut över den kunskap (…)som var 
så självklar för en generation sedan (22),  Sverige är redan en droppe  
i havet. Tricket  är att förbli en droppe. (8) 

 
 
Stefan Bohman är etnolog, verksam på Nordiska museet, och har skrivit en bok 
Historia, museer och nationalism där han problematiserar begrepp som kulturarv, 
språk och nation. Han beskriver hur historia, litteratur, konst, språk, folkkultur 
och myter kan fungera som faktorer som man kan bygga upp en ”nationell 
identitet” omkring. Varför uppkommer då behov av att stärka den svenska 
identiteten? Stefan Bohman urskiljer två huvudinriktningar av vilka den första 
vill stärka en svensk identitet för att kunna möta det okända och en andra vill öka 
på känslan av svensk självkänsla för att ta avstånd mot ”det andra”.112  Behovet 
av en nationell identitet kan då, menar jag, ses som bakgrund till användandet av 
nodalpunkterna nation, språk och kulturarv i argumentationen. I sin första 
version, att möta det okända, tolkas då nationell identitet som ett positivt sökande 
efter rötter som bereder plats för nya erfarenheter. Den andra tolkningen utgår 
mer från inställningen att förändringar innebär ett hot mot något som man 
upplever gå förlorat.  Det mest uppenbara exemplet skulle kunna vara ett krigshot 
men idag finns andra fenomen som skulle kunna upplevas som hot, till exempel 
globalisering och flyktingströmmar. 
 

Självbildningsdiskurs 
 
I självbildningsdiskursen beskrivs bildningen som en process där individen är 
mer aktiv och utforskande. Det visar följande artikulationer:  
 

få definiera sin egen verklighet (25),  *ni ska tänka fritt; om jag så måste  
tvinga er att göra det* (23),  ett alldeles utmärkt sätt att skapa en vilja att  
inte läsa (28),  En kultur stärkt av egen kraft (…)skapar själv sin kanon (2), 
en pågående process (34), inse att kulturen befinner sig i förändring(35), 
delaktiga i processen (6),  släppa in lite subjektivitet, lite passionerat  
argumenterande (12),  allt i livet är en process (14),  ställa nya frågor (17),  
utrymme för samtal, diskussion och utbyte av erfarenheter (24),  öppna  
dörren på vid gavel för perspektiv (24),  få syn på något nytt (27),  värdera  
och omvärdera litteratur (39),  det viktigaste upptäckte vi förstås på egen  
hand (45) 

 
Bernt Gustavsson, som forskat mycket kring begreppet bildning, ser begreppet 
som rymmande en motsättning mellan process och mål. Han menar att synen på 
bildning som en utvecklingsprocess (i den här diskussionen representerad av 
                                                 
112 Stefan Bohman 1997, Historia, museer och nationalism, s. 29f 
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självbildningsdiskursen) utvecklades av Johann Gottfried von Herder i slutet av 
1700-talet. Han var i sin tur inspirerad av Jean Jacques Rousseaus tankar. Under 
1800-talet förändrades bildningsbegreppet mot att bli allt mer inriktat på ett visst 
resultat.113 Det synsättet är i den här diskussionen framträdande i en, vad jag 
benämner, skolningsdiskurs.  
 

Skolningsdiskurs 
 
I en skolningsdiskurs ses mottagaren av kanon som förhållandevis passiv. Denne, 
företrädesvis ett skolbarn, får en gåva, en möjlighet eller får reda på något de inte 
visste. Jag väljer att benämna diskursen skolningsdiskurs för att jag anser att det 
här är fråga om en form av bildning som har med fostran eller målinriktad 
undervisning att göra. 
 

det kan inte skada att få en guidad tur (8),  erbjuda dem (skolbarnen: min 
kommentar) att ta del av landets kulturarv (22),  få dessa kunskaper i skolan (1), 
rättvisetanke bakom den traditionella bildningsskolan (1),  man hade kanske 
inte heller föreställt sig att det skulle gå så snabbt att tappa en 
bildningstradition (29), få reda på lite om den kultur de trots allt lever i (29),  
lycklig att under skoltiden ha gapat och svalt (31), ge gemensamma möjligheter 
(38),  mycket få hittar fram utan hjälp (45),  bestämma vilken undervisning våra 
ungdomar ska få? (8) 

 
På många sätt kan man säga att de två motpolerna kring bildningsbegreppet i en 
mer tillspetsad mening handlar om att, som Bernt Gustavsson uttrycker sig, 
”bildning är en process eller resultat av en process”.114 Men i verkliga livet 
handlar det mer om två sidor av samma helhet och vilken av dessa två sidor man 
vill betona. Bildning kan, menar jag, inte enbart bestå av det ena eller det andra. 
 

Sammanfattning av analys 
 
De huvudsakliga utgångspunkterna och verktygen för min analys har varit Pierre 
Bourdieus teorier och Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Jag 
anser att de olika teoretiska utgångspunkterna har gett mig olika ingångsvägar till 
det jag vill analysera. Eftersom jag vill tydliggöra de underliggande diskurserna 
så har diskursanalysen varit en viktig metod och i diskursteorin ligger också ett 
tydligt maktperspektiv som är knutet till hur sanning konstrueras i diskursen. 
I diskursen formuleras och reproduceras de sanningar som begränsar oss och 
därmed utövas makt. Pierre Bourdieus teorier berör också makt genom begrepp 
som symbolisk makt som mer har med kapital, habitus och position inom ett fält 
att göra (se vidare i teorikapitlet). För att tydliggöra mina tankegångar har jag 
sammanställt en analysfigur nedan.  Jag vill där sammanfoga det litterära fältet 
med de olika diskurser som jag funnit i debatten. I diskussionskapitlet kommer 
jag att återkomma till figuren när jag diskuterar de olika diskursernas 
konsekvenser för kultursyn.  
 
                                                 
113 Bernt Gustavson 1991. Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-
1930. s. 29-33. 
114 Gustavsson 1991, s. 32 
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Figur 1.  En analysfigur för kanondebattens olika diskurser och placeringen av 
kanondebattens fält. 

 
Figuren är att betrakta som förenklad och stiliserad. Mellan figurens olika 
ytterpunkter finns olika mellanlägen, där många olika uttryck för diskurserna 
ryms men inte framställs i figuren. Det fält där kanondebatten förs ser jag som ett 
fält för en kulturell elit, dvs. för att få inträde där krävs en hög andel kulturellt 
kapital, därav fältets placering på den övre halvan av modellen. Inom fältet förs 
en kamp om symboliskt kapital och kampen förs i relation till andra positioner 
inom fältet (punktområdet). Jag anser att kanondebatten bildar ett självständigt 
fält vars positioner är både fixerade och inte fixerade (jämför Laclau/Mouffes 
teorier i teorikapitlet, s. 15) och står i förhållande till de andra positionerna inom 
fältet. Fältet som jag beskriver kan räknas som ett delfält till det litterära fältet 
men också till det mycket större, kulturella fältet. I sig blir det dock en 
schematisk beskrivning av verkligheten som är mycket mer flexibel. Olika fält 
rör sig inom och mellan fält.   
 
De olika diskurserna finns utsatta i linjernas ytterpunkter. Det jag valt att kalla en 
nationell diskurs återfinns längst till vänster. Dess andra motpunkt blir då den 
globala diskursen som befinner sig längst till höger. Längst upp i figuren finns 
skolningsdiskursen vars motpunkt är självbildningsdiskursen längst ner i 
modellen. De olika diskurserna vill alla konstruera verkligheten så att det skapas 
en closure (Laclaus begrepp, se sidan 15), en bild av verkligheten som uppfattas 
som självklar och sann.  
 
 
Min övergripande frågeställning leder vidare till en analys av vilka kultursyner 
som respektive diskurs har sin grund i och även reproducerar. Det kommer jag att 
behandla vidare i diskussionskapitlet.  
 

Nationell Global 

självbildning 

skolning 
Mängd kulturellt  
kapital 

Mängd symboliskt 
kapital 
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6. Diskussion 
 

 
 
I mina frågeställningar ingår frågan om det är möjligt att sätta samman debatten 
om kanon med begrepp om fält och makt. Jag vill därför klargöra hur jag vill 
kombinera fält och maktbegreppen med den valda teorin i det här kapitlet. 
Dessutom vill jag diskutera hur de funna diskurserna (global diskurs, nationell 
diskurs och självbildningsdiskurs) kan överföras till en nivå där diskursernas 
följder för och reproduktion av olika syn på kultur kan tydliggöras. 
 

Maktkamp inom fältets ramar 
 
 
Debattörerna är, som jag beskrivit, alla innehavare av kulturellt kapital. Kulturellt 
kapital i det här fallet består av hög utbildning eller position i samhället. De har 
habitus som möjliggör en känsla för debattens spelregler. Det viktigaste är 
litteraturens odiskutabla värde. Alla som deltar i debatten har som gemensamt 
”tron” på litteraturen och dess betydelse. Den gemensamma tron är viktig i Pierre 
Bourdieus teorier om hur positionerna i ett fält upprätthålls (se kapitel 1, s. 10). 
 
Fältet är sin minsta beståndsdel ett litterärt fält där diskussionen om kanon 
utspelar sig. Men det är inte opåverkat av sin omgivning. Det fält som diskuterar 
kanon kan ses som ett delfält till det litterära fältet som i sin tur är en del av ett 
större kulturellt fält. Men eftersom den undersökta delen av debatten försiggår i 
dagspress så är den också en del av mediernas fält. Inom det fältet finns många 
maktfaktorer. Maria Edström och Karin Nordberg beskriver i en rapport om 
mediamakt en rad olika faktorer inom media som kan beskrivas som makt. Media 
väljer ut vad som ska tas upp i media, vilka som får delta, hur saker vinklas med 
mera. De menar också att media har en kumulativ funktion. De som redan har 
makt inom fältet har lättare att få möjlighet att höras.115 I analysen visar sig också 
att redan skrivande debattörer syns och hörs tydligare i mediadebatten. Tydlig är 
också dominansen från högskolevärlden och då ofta representerad av professorer 
och doktorander, som inom vetenskapen och undervisningsområdet har en 
maktposition i förhållande till definition av vad som är ”god litteratur”.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Maria Edström & Karin Nordberg 2005. Det villkorade medierummet: En diskussion om 
genrer, makt och mångfald. Ingår i Makten och månfalden: Eliter och etnicitet i Sverige. Ds 
2005:12, Justitiedepartementet, Regeringskansliet, s. 286-287. 
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Diskursernas konsekvenser för kultursyn 
 
De fyra diskurser som jag funnit i debatten; skolningsdiskursen, 
självbildningsdiskursen, den globala diskursen och den nationella diskursen 
medför olika kultursyn. I kapitel 1 (sidan 8) definierar jag kultursyn som:  
 
olika syn på det som människan (som individ och grupp) utför, tänker och formar 
för att skapa mening och kommunicera med varandra 
 
I min analysmodell vill jag precisera vad jag uppfattar som konsekvenser av de 
olika diskurserna för olika kultursyn och deras reproduktion (se figur 2 sidan 48). 
Jag definierar dem som; bevarande kultursyn, kommunikativ kultursyn, 
instrumentell kultursyn och processinriktad kultursyn. Det menar jag stämmer 
ganska väl med de olika kultursyner som jag anför i min definition i kapitel 1. 
Där skriver jag att man kan se olika kultursyner som mer eller mindre öppna för 
kultur utanför traditionen (antropologisk kultursyn som en öppen, i princip 
allomfattande syn och den som endast ser finkultur är exempel på en mer stängd 
kultursyn).  Jag gjorde också en skillnad mellan människans aktiva roll i att 
påverka kulturen (ytterligheterna satte jag där mellan en demokratisk kultursyn 
och det arnoldska kulturbegreppet). 
 

Bevarande kultursyn 
 
Den nationella diskursen värnar enligt ekvivalenskedjorna om det traditionella, 
det historiska och kan sägas vara mer stängd och snäv till sin karaktär. I den 
bemärkelsen liknar den bevarande kultursynen den som ser endast finkultur som 
kultur. I den nationella diskursen står det svenska i centrum, både vad gäller 
språk och litteratur.  
 
Jean- François Battail, professor i de skandinaviska språken vid Sorbonne i Paris, 
kopplar Bourdieus begreppsapparat till konstruktionsprocessen av en ”nationell 
identitet” till kampen inom ett fält. Vem ska ha tolkningsrätten för begreppet? 
Språket är viktigt som medel för att ge identitet och särskilt då skriftspråket som 
det undervisas i skolan. I det kulturella fältet produceras ett kollektivt minne – en 
bild av historien som reproduceras gång på gång. Det sammanvävs med individen 
och anpassas, men ges inte upp genom förändringsprocesser. Det kollektiva 
minnet kan på så sätt, enligt Battail, kopplas till Bourdieus habitusbegrepp.116 
Kanon får en viktig plats i en bevarande kultursyn. 
 

Kommunikativ kultursyn 
 
Den globala diskursen betonar ofta mötet med det andra, det främmande som 
något att lära av. Öppenhet och vidgande är viktiga ord i den globala diskursen 
vilket leder till en syn där kommunikation blir viktig. I andra globala diskurser 
talas ofta om ett världssamfund och det förekommer också i kanondebatten. Jag 

                                                 
116 Jean-François Battail 1998. Svenskheten som kulturarv. Ingår i Annika Alzén & Johan Hedrén 
(red.). Kulturarvets natur, s. 205-208. 
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menar att den kommunikativa kultursynen som är att betrakta som bred och 
allomfattande står nära antropologisk kultursyn som har en vid kultursyn.  
 
Peter Kemp, dansk filosof, förlägger idén om världsmedborgaren till antiken och 
upplysningstiden men i samtiden som tätt sammanbundet med de kriser och 
möjligheter som globaliseringen innebär för mänskligheten. I begreppet lägger 
Kemp en möjlighet för individen att känna sig som medborgare både i en nation 
och i ett världssamfund.117 

Instrumentell kultursyn 
 
I skolningsdiskursen dominerar en instrumentell syn på kultur. Individen behöver 
hjälp att veta vad som är värt att läsa och skolan är den plats där undervisningen 
ska ske. Kanon blir ett redskap, ett verktyg för att ge alla lika möjligheter och 
rädda något som annars riskerar att gå förlorat. Den synen ligger mycket nära det 
arnoldska kulturbegreppet där staten eller annan auktoritet spelar en viktig roll 
som normfördelare.  
 
Enligt Anders Frenander företräds en arnoldsk kultursyn av en kulturkonservativ 
åsikt där en objektiv värdering anses vara naturlig och fullt möjlig. Matthew 
Arnold såg kultur som en sorts harmoni där staten hade en viktig funktion. 118 
 

Processinriktad kultursyn 
 
Motsatsen till skolningsdiskursen är självbildningsdiskursen som ser individen 
som ansvarig för sin egen bildning. Enligt den diskursen sker ingen äkta bildning 
utan att individen drivs av en egen kraft som påverkas av en inlärningsprocess. 
Den diskursen är lätt jämförbar med en demokratisk kultursyn där individens 
egen förmåga till skapande av sina livsbetingelser betonas.  
 
Bengt Nerman betonar i sin bok Demokratins kultursyn ifrågasättande, 
upptäckande och inte att förglömma eget skapande. Han tar avstånd från en 
moralistisk och idealistisk kultursyn och öppnar för en mer demokratisk sådan.  
 
 

Sammanfattning av olika kultursyner 
 
I figur 2 (se följande sida) har jag sammanfört diskurser och olika kultursyner till 
en, som jag hoppas, överskådlig bild. Jag påminner än en gång om att figuren är 
att betrakta som schematiserad och att de olika diskurserna här beskrivs som 
ytterligheter. I verkligheten skulle de naturligtvis kunna placeras på en glidande 
skala. Påfallande är dock att med en instrumentell kultursyn följer en oftast en 
bevarande kultursyn. Och på motsvarande sätt följer med en kommunikativ 
kultursyn en processinriktad kultursyn. 

                                                 
117 Peter Kemp 2005. Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 
århundradet, s. 21 och 36f. 
118 Frenander 2005, s. 43-45. 
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Jag är medveten om att figuren, som med avsikt är schematiserad, kan få till följd 
att vi uppfattar kultursyn eller kulturbegrepp som möjligt att teoretisera. Lars- 
Olof Åhlberg skriver angående kulturbegrepp:  
 

Att förstå vad kultur är förutsätter inte att vi är i besittning av någon 
korrekt och entydig definition av begreppet kultur, än mindre att vi har 
en korrekt teori om kulturens natur och funktion. Vi lär oss vad kultur 
är genom att göra oss förtrogna med den vardagliga, sociala, politiska, 
vetenskapliga och estetiska verklighet där kulturbegreppen har sitt 
liv.119 

 
Trots detta har jag valt att använda en figur för min analys. Jag menar att 
medvetenheten om figurens brister är viktigt att hålla i minnet men att den ändå 
bidrar till att förklara och tydliggöra min analys.  
 
Det går att diskutera mina begrepp. De kunde ha formulerats annorlunda. T.ex. 
funderade jag över att längst till vänster sätta begreppet konservativ kultursyn, 
men ansåg att det ordet är för nära knutet till en politisk inställning. 
Kommunikativ kultursyn är inte heller ett begrepp som jag anser helt entydigt 
visar det jag vill säga. Det är därför viktigt att följa min text över hur jag 
definierar begreppen. I begreppet kommunikation är det mycket viktigt att jag 
lägger in både betydelsen möte och betydelsen konfrontation. Med konfrontation 
menar jag ett förhållande till det främmande som innebär att man vill (eller 
vågar) konfrontera sina egna idéer med andras.   
 
 

 
 
Figur 2: Analysfiguren utvidgad med konsekvenser för kultursyn 
 
 
 

                                                 
119 Åhlberg  1995, s. 185. 
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Jag vill även återknyta till min definition av begreppet kultursyn (se kapitel 1, 
sidan 7-8) som beroende av fyra synsätt som förekommande i kulturdebatten; det 
antropologiska synsättet, det estetiska kulturbegreppet, den arnoldska kultursynen 
och en demokratisk kultursyn. Det arnoldska begreppet går mycket väl att 
överföra till en instrumentell kultursyn. I en demokratisk kultursyn ingår både i 
en processinriktad och en kommunikativ kultursyn och kommer att befinna sig i 
båda dessa riktningar. Medan en syn på kultur som en begränsad del av 
mänskliga handlingar, tankar och produkter (till exempel finkultur) kommer att 
befinna sig i bevaranderiktningen. Ett bevarandeperspektiv innebär en selektion, 
något väljs ut och annat sorteras bort. Medan det antropologiska synsättet med 
nödvändighet kommer att hamna i andra delen av modellen, 
kommunikationsdelen, dvs. i den mer öppna delen av modellen.  
 
Begreppet öppen ska associeras till begreppet pluralistisk syn som eftersträvar en 
mångfald. Dess motsats, stängd, är det svårare att finna en bra antites till.  I 
begreppet lägger jag dock en mer tydlig vilja till enhetlighet och en gemensam 
syn på identitet.  
 
En strikt bevarande och instrumentell kultursyn kan innebära en bristande 
öppenhet för andra kulturer, andra levnadssätt och därmed innebära en 
utvecklingsbegränsning för den individen eller gruppen som antar och 
reproducerar en sådan kultursyn. Å andra sidan kan den upplevas som trygg och 
okomplicerad eftersom den koncentrerar sig på det välkända och nära. Det egna 
språket, kulturen, litteraturen och traditionerna står i centrum.  En instrumentell 
kultursyn kan vara rationell och lämplig i en företagsmiljö eller i en organisation 
men kan i andra sammanhang ses som en hämsko på individens egna kreativa 
förmåga.  
 
Vad gäller bildning befinner sig den bevarande och processinriktade kultursynen 
nära det gamla folkbildningsidealet. Där upplevs individens fria lärande som 
viktigt men kunskapen är inte på något sätt utmanande utan liknar det s.k. 
klassiska bildningsidealet. En global processinriktad kultursyn kan bli 
fragmentiserad och rotlös eller upplevas som en stimulerande möjlighet till 
kommunikation och konfrontation.  
 
Som en tillspetsad slutsats kan sägas att de olika kultursyner som diskurserna 
leder till alla är svar på den kris som en postmodern situation leder till. 
Upplösningen av de gamla legitimerande myterna, metaberättelserna, gör att sant 
och falskt inte längre har något enkelt svar. Kunskap som en process form av 
individens och gruppens bildning ifrågasätts och ersätts av en mer värdebaserad 
och fragmentiserad kunskapssyn där kunskap ingår i vad som kan köpas, säljas 
och bytas. Kunskap har alltid inneburit makt men nu kommer också den 
ekonomiska makten med i bilden. Att kontrollera kunskap kommer en dag, enligt 
Lyotard, att bli lika viktigt som att kontrollera råvaruresurser och billig 
arbetskraft. 120 Reaktionen mot situationen kan bli att hålla fast vid det 
traditionella och välkända eller att öppna upp för en vidare verklighet. Det gäller 
både intryck och kunskapssyn. Att hålla kvar vid traditionen och det geografiskt 
och kulturellt ”nära” området leder till en bevarande kultursyn medan motsatsen 

                                                 
120 Lyotard 2005, s. 5. 
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leder till en mer kommunikativ kultursyn. Synen på kunskap avgör om en mer 
instrumentell syn eller en processinriktad kultursyn blir svaret.  
 
Eftersom min vetenskapliga grundinställning är att det inte finns någon klar och 
alltid given bild av verkligheten så gör inte heller denna uppsats anspråk på att 
visa upp en objektiv sanning. Det här är vad jag funnit vara diskurserna i den 
debatt jag studerat. Det är möjligt och kanske till och med troligt att någon annan 
med samma empiriska material men annan förförståelse och med andra 
distinktioner hade kommit fram till ett annat resultat.   
 

Avslutande reflektioner över makt 
 
I den här uppsatsen har mitt mål varit att hålla ett tydligt maktperspektiv från 
Michel Foucaults ord på första sidan till de avslutande reflektionerna här. Att 
makt har en symbolisk dimension som är strukturell och mer osynliggjord än 
tydlig personlig makt har varit mitt utgångsläge i en teoretisk hållning som har 
sin grund i framför allt Pierre Bourdieus och Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 
teorier. Den symboliska makten är ett maktförhållande som vi alla är en del av.  
 
Att skolan och dess läroplan, och i den en eventuellt ingående kanon, har en 
avgörande roll i kanons roll som förmedlare av kulturellt kapital och därmed 
vidhängande strukturella förhållanden anser jag vara tydligt formulerat i 
forskning av till exempel John Guillory, Michael Apple och Jan Thavenius. Jag 
anser vidare att man bör kunna se den kulturella elit, vars artikulationer jag 
studerat, som en del av en legitimerande kraft som strävar mot hegemoni i vårt 
utbildningssystem.  
 
I den här uppsatsen har jag berört den symboliska makten som utövas inom det 
litterära fältet och inom skolan som institution och att kanon kan ses som ett 
uttryck för sådan makt. Ett ämne som jag inte berört så mycket är 
populärlitteraturen, den inte så fina litteraturen, den som säljer eller som har sina 
läsare oberoende av vad kulturskribenterna uttalar på kultursidorna. John Fiske 
menar att marginaliserade grupper ofta använder sig av populärkultur för att få 
motmakt. En motmakt som kan ses som ett försök att motsäga den disciplinära 
borgerliga kulturideologin. Han betonar då det vilda, otyglade och 
odisciplinerade i den populära kulturen.121 Även om den makt som utövas av en 
institution som till exempel skolan blir mycket tydlig (där makten finns i 
traditionen, i kursplanen, i förhållandet lärare och elev och så vidare) så menar 
jag, med dessa slutord, att vi inte får glömma att en motkultur, en populärkultur, 
en subkultur eller en motkanon också kan vara ett sätt att utöva makt. Det vill 
säga; det råder diskursiva förhållanden och en verklighet konstitueras även 
utanför elitens kulturella diskussion. 
 
 

                                                 
121 John Fiske 1999. Anstötliga kroppar och karnevalens förlustelser. Ingår i Johansson, Thomas, 
Sernhede, Ove & Trondman, Mats (red.) 1999. Samtidskultur: Karaoke, karnevaler och kulturella 
koder, s. 304-328. John Fiske är professor i media och kommunikation vid Wisconsin University i 
USA. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Med den här uppsatsen har jag velat belysa hur en till synes troskyldig 
kanondebatt i media kan belysas ur ett diskursteoretiskt perspektiv. Min 
förhoppning är att det har gett en bild av hur de olika diskurserna också har sin 
rot i olika kultursyn. Jag anser det viktigt att klarlägga sådana sammanhang. Inte 
för att jag, liksom jag citerar Michel Foucault i inledningen, söker sanningen i 
detta enskilda fall, utan för att jag vill belysa de maktstrukturer som trots allt 
finns och till stor del formulerar våra bilder av verkligheten.  
 
En vidare forskning i debatten kring kanon i ett mer historiskt perspektiv skulle 
kunna tydliggöra förändringar i diskurserna över tid. Det hade varit intressant och 
säkert givande. Min tes att det postmoderna tänkandet har gett en krissituation 
som i sin tur lett till olika kultursyner skulle då kunna sättas i relation till en 
längre historisk utvecklingsprocess. Har kanondebatten förändrats över tid? Och 
hur har den i så fall förändrats? 
 
Det skulle också vara intressant att koppla analysen mer direkt till pedagogik och 
olika syn på lärande. Det finns med i min studie när jag i analysen pekar på olika 
syn på bildning men jag har inte direkt fokuserat på konsekvenserna av en kanon 
för olika kunskapssyn och därmed syn på inlärning.  
 
Jag finner själv de avslutande raderna i diskussionskapitlet kring motkultur och 
subkultur kanske mest intressanta som uppslag för vidare forskning. Vilka 
kulturella uttryck strävar mot att inte hamna i någon kanon och varför det? Hur 
knyts kultur och politik samman? Finns det en politisk kraft i motkulturen? Det är 
frågor som jag inte har något svar på men som vore intressanta att i någon form 
forska vidare kring.  
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7. Sammanfattning  
 

 
 
Syftet med uppsatsen är att analysera kanondebatten i Sverige sommaren 2006 
som den yttrade sig i tre stora morgontidningar. Den teoretiska ramen består av 
Pierre Bourdieus teorier och diskursanalys i form av Ernesto Laclaus och Chantal 
Mouffes diskursteori. Även Jean-François Lyotards teori om ett postmodernt 
tillstånd har använts i slutanalysen. Den övergripande frågeställningen i 
uppsatsen är: Vilka olika diskurser kring litteraturens roll i samhället kan man 
finna i diskussionen kring kanon och vilken kultursyn avspeglas i dem?  
 
I bakgrundskapitlet beskrivs debatten i Danmark som lett till en dansk 
Kulturkanon utgiven i början av 2006. I uppsatsen antas utvecklingen i Danmark 
ha inspirerat till den inledande debattartikeln, skriven av folkpartisten Cecilia 
Wikström i mitten av sommaren 2006.  
 
I uppsatsen analyseras 46 artiklar utgivna under en kort period, juli – september, 
år 2006. De har publicerats på kultursidorna i tre stora dagstidningar, 
Sydsvenskan, Svenska dagbladet och Dagens Nyheter.   
 
Hämtade från Pierre Bourdieus begreppsapparat har flera begrepp varit av värde i 
analysen; habitus, distinction, kulturellt kapital, symboliskt kapital, symbolisk 
makt och framför allt fältbegreppet. Debatten har i uppsatsen analyserats utifrån 
att den utspelas på ett fält. Där har begrepp som position och relation stor 
betydelse. Författarna i artiklarna definieras som tillhörande en kulturell elit. Det 
avgörs av deras titel, yrke eller ställning i samhället och ger den habitus som 
krävs i det litterära fältet. Flertalet är knutna till universitet eller har ett yrke som 
skribent.  I ett fält är den gemensamma tron på det som man kämpar om viktig. 
Det märks också i det här fältet. Tron på litteraturens stora värde genomsyrar alla 
debattinläggen. Det är i artikulationerna kring litteraturens roll i samhället som de 
olika diskurserna blir tydliga. Inom fältet ackumuleras symboliskt kapital och 
genom en bättre position, i relation till de andra positionerna, får man del av mer 
symboliskt kapital och därmed makt. Den maktpositionen är i sin tur uttryck för 
symboliskt våld, som ofta är dolt och inte personligt utan strukturellt.  
 
En viktig institution där symbolisk makt kommer till uttryck är, menar både 
Pierre Bourdieu och av honom inspirerade forskaren John Guillory, är 
utbildningsinstitutionen som vidarebefordrar ett kulturellt kapital, reproducerar 
maktförhållanden och på så sätt utövar symboliskt våld. En viktig del i det kapital 
som överförs i skolorna är en litterär kanon. Enligt Michael Apple eftersträvas 
ofta hegemoni genom skolsystemets legitima kunskapsförmedling. Även i 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori finns maktbegreppet i form av 
att diskursen fastlägger och reproducerar vad som får sägas och tänkas, det vill 
säga vad som är sant. På så sätt utövas makt.  
 
I debatten har artikulationerna undersökts och följande nodalpunkter identifierats: 
kanon, kulturell hemvist och bildning. Ur dessa nodalpunkters ekvivalenskedjor, 
och utifrån den kunskap mina studier i tidigare forskning och litteratur gett mig, 
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har jag definierat fyra diskurser; den nationella diskursen, den globala diskursen, 
skolningsdiskursen och självbildningsdiskursen. De olika diskurserna framställs 
schematiskt i en figur som också innehåller fältbegreppet och mängden 
ackumulerat kulturellt och symboliskt kapital. I figuren sammanförs de 
grundläggande teoretiska aspekterna (Pierre Bourdieu och Ernesto 
Laclau/Chantal Mouffe) och i den avslutande analysen diskuteras de teoretiska 
förutsättningarnas relevans för studien.  
 
Utifrån de olika diskurserna definieras kultursyner som de leder till och 
reproducerar. Nationell diskurs kopplas till en bevarande kultursyn, global 
diskurs till en kommunikativ kultursyn, skolningsdiskurs till en instrumentell 
kultursyn och slutligen självbildningsdiskurs till processinriktad kultursyn. Jean- 
François Lyotards syn på den postmoderna situationen, där han menar att de stora 
metaberättelserna tappar betydelse och att synen på kunskap blir starkt förändrad, 
sätts i uppsatsen i samband med de olika diskursernas uttryck. 
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