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Den västerländska kanon har varit ett omdiskuterat begrepp ända sedan dess intåg i litteraturvetenskap-
liga kretsar - en debatt som pågår ännu idag. Debatten har främst kommit att handla om kanons legitimi-
tet i förhållande till dess representation, då den sedan uppkomsten främst har representerats av litteratur 
skriven av västerländska män. År 2004 uppmärksammades debatten i Norden, vilket resulterade i att 
Danmark fick en etablerad kulturkanon, som syftar till att representera det danska kulturarvet. Detta in-
spirerade till en liknande debatt i Sverige, där folkpartisten Cecilia Wikström lade fram ett förslag på en 
liknande svensk kulturkanon för att därmed stärka det svenska kulturarvet. Detta förslag möttes av kritik 
från olika håll, vilket vi undersöker i denna uppsats för att ge en bild av kanons många aspekter.  

Uppsatsen är uppdelad i två delar: en makroanalys och en mikroanalys. Makroanalysen undersöker 
forskning kring kanonteorier, kanondefinitioner, kanoniska egenskaper och kanonrepresentation, för att 
kunna erhålla en tolkning och vidare en förståelse för vad som utgör kanon. Mikroanalysen är en under-
sökning som utmärker och legitimerar en romans plats i kanon, utifrån resultaten i studiens första del. 
Litteraturobjektet är Gustave Flauberts Madame Bovary från 1857, då den förekommer på flera kanon-
listor, och är både hyllad och kritiserad. Litteraturen vi granskar består av etablerad litteratur som är re-
presenterad i kanon i egenskap av en manlig västerländsk författare, för att undersöka i vilken mån de 
kanoniska egenskaperna går att utröna i verket, och med detta motivera dess plats i kanon. 

Makroanalysen visar att kanon fortfarande till största del är representerad av västerländska män. Detta, 
visar forskningen, beror på traditionella urvalsprocesser som inte alltid följer samhällets utveckling mot 
jämlikhet och mångfald. Likväl har det uppstått en del alternativa listor och forskning som bidrar till att 
de försummade författarskapen representeras i kanon. Mikroanalysen visar korrelationen med resultaten 
i makroanalysen. Madame Bovary besitter de kanoniska egenskaper som eftersträvas i kanon genom stil 
och särart, tradition, värderingar, kulturarv samt står emot tidens tand. Resultaten av studien visar att det 
inte alltid handlar om de kanoniska egenskaperna per se, utan att det snarare är vad ett litterärt verk re-
presenterar i relation till det litterära fältet, eller den kanoniska diskursen, som avgör vad som anses vara 
kanoniskt eller ej.  

Sökord: Västerländsk kanon, kanonteorier, kanondebatt, kanonrepresentation, litteraturvetenskap, Ma-

dame Bovary, Gustave Flaubert 



 

 

ABSTRACT 

Mirela Karagic, Adela Mimic 

The Representation of the Western Canon 

A Study of the Western Literary Canon  

Number of pages: 35 

The Western canon has been a debatable topic ever since its entry into the field of literature - a debate 
that is still on-going. The focus of this particular debate has primarily been about the canons legitimacy 
in relation to its representation, since it is mostly represented by literature written by Western males. In 
2004, the debate was brought to attention in Scandinavia, which resulted in an established culture canon 
in Denmark, which intended to represent the Danish cultural heritage. This inspired a similar debate in 
Sweden, where the politician Cecilia Wikström suggested a similar Swedish cultural canon, in order to 
strengthen the Swedish cultural heritage. This suggestion was met by critique from different directions, 
which our study is partly based on.  

This thesis study is divided into two parts: a macroanalysis, and a microanalysis. The macroanalysis 
analyses research about canon theories, canon definitions, canonical qualities, and canon representation, 
in order to establish an interpretation and understanding of the constituents of the canon. The microanal-
ysis is a study that distinguishes and legitimizes a novel’s place in the canon, based on the results from 
the macroanalysis. The literary object of this study is Gustave Flaubert’s Madame Bovary from 1857, 
since it is recurrent in many lists of canonical works, and has been both praised and criticised throughout 
the years. The literature that is studied is established literature represented in the canon as a work of a 
Western male writer, in order to study how the canonical qualities are represented in the novel, and thus 
legitimise its place in the canon.  

The results from the macroanalysis show that the Western canon is still mostly represented by Western 
males. Research indicates that this is due to traditional sampling processes, which do not always follow 
the development in society towards equality and cultural diversity. However, some alternative canonical 
lists have emerged, as well as research that has contributed to further representation of previously ne-
glected authorships to the canon. The microanalysis shows the correlation with the results from the 
macroanalysis. The canonical qualities of style and peculiar nature, tradition, values, cultural heritage 
and standing the test of time, are all represented in Madame Bovary. The results of this study indicate 
that it is not always about the canonical qualities per se; it seems to be more about what a literary work 
represents in relation to the literary field, or the canonical discourse, that determines what is considered 
as being canonical or not.  

Sökord: Western Canon, canon theories, canon debate, canon representation, literary studies, Madame 

Bovary, Gustave Flaubert 
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1 Inledning  
Vår nuvarande uppsats tar sin utgångspunkt i vår gemensamma C-uppsats som behandlade 

västerländsk kanon i litteraturundervisning, där det framkom av både bakgrund och empirisk 

undersökning att det råder olika uppfattningar om den västerländska kanons legitimitet. De-

batter kring kanon har varit aktuella ända sedan intåget av själva begreppet i litteraturveten-

skapliga kretsar och i samhället. I början av 2000-talet uppmärksammades debatten i Dan-

mark, vilket resulterade i en etablerad kulturkanon som representerar det danska kulturarvet. 

Detta inspirerade till en omfattande debatt i Sverige där folkpartisten Cecilia Wikström lade 

fram ett förslag på en svensk motsvarighet, vilket möttes av både ris och ros. Kritiken mot 

sådana kanonlistor riktades främst mot att dessa representeras till största delen av väster-

ländska män; detta gav även upphov till ett ifrågasättande av en specifik nationell kanon, och 

av dess syfte. Annan kritik har riktats mot kanonlitteraturens aktualitet och värde i dagens 

moderna samhälle. Kanon har egentligen inte förändrats i någon större utsträckning och följer 

inte med i samhällets utveckling mot jämställdhet och ett mer mångkulturellt samhälle. På 

grund av dessa omständigheter är det av intresse att granska kanoniska egenskaper och kanon-

representationen i västerländsk litteraturkanon. För att kunna göra detta har vi utgått från eta-

blerad forskning inom området, företrädd av både kanontraditionalister och kanonkritiker.  

Uppsatsen är uppdelad i två delar: en makroanalys och en mikroanalys. Den första delen un-

dersöker forskning kring kanonteorier, kanondefinitioner, kanoniska egenskaper och kanonre-

presentation, för att kunna erhålla en tolkning och därmed en förståelse för vad som utgör och 

ligger bakom kanon. Den andra delen är en undersökning som utmärker och legitimerar en 

romans plats i kanon, utifrån resultaten som erhålls i studiens första del. Verket som grans-

kats, och således är litteraturobjektet, är Gustave Flauberts Madame Bovary från 1957, ef-

tersom den förekommer i flera kanonlistor, och är både hyllad och kritiserad. Det är en ban-

brytande roman både beträffande innehåll och stil eftersom den står som representant för en 

litterär epok, samt behandlar existentiella frågor med hjälp av en mytisk huvudkaraktär.  Litte-

raturen vi granskar består av etablerad litteratur som är representerad i kanon i egenskap av en 

manlig västerländsk författare. Vi undersöker i vilken mån de kanoniska egenskaperna går att 

utröna i verket, som ett slags stickprov, och med detta förhoppningsvis få en förståelse för hur 

dess plats i kanon motiveras och legitimeras.  
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2 Syfte 
Det främsta syftet med uppsatsen är att kritiskt granska kanon och vad den representerar, för 

att sedan kunna undersöka hur det valda litteraturobjektets plats i kanon legitimeras. Med 

hjälp av denna granskning och tolkning av kanon och dess olika beståndsdelar hoppas vi ut-

veckla och nå nya höjder i vår kunskap om och förståelse för kanon. Uppsatsen blir således en 

analys uppdelad i två nivåer: en på makronivå och en på mikronivå. Makrodelen är en över-

siktlig analys av kanon och dess komplexitet, och mikronivån är ett slags stickprov som testar 

korrelationen mellan de olika nivåerna i relation till litteraturobjektet. Frågeställningarna be-

rör därför huvudsakligen kanonrepresentationen i västerländska länder, kanoniska egenskaper 

i relation till kön och mångfald, samt legitimeringen av det valda litteraturobjektets plats i ka-

non. För att konkretisera frågeställningarna väljer vi att först gå igenom metoden och urvals-

processen av litteraturobjekt.  

 

3 Metod och urval 

Då syftet med uppsatsen är att granska begreppet kanon och vad det representerar valde vi 

som studiemetod att använda oss av den kvalitativa hermeneutiska forskningsmetoden, som 

huvudsakligen utreder innebörden av begrepp. Själva ordet hermeneutik härstammar från gre-

kiskans hermeneuo, vilket betyder ”tolka” (Gadamer, 1997). Målet med denna typ av studier 

är inte att erbjuda ett ensidigt svar, utan snarare att skapa en slags förståelse genom diverse 

tolkningar. Inom hermeneutiken innebär föremål för tolkning meningsfulla fenomen som ex-

empelvis etablerad forskning. Filosofen Hans-Georg Gadamer skriver att en förutsättning för 

en förståelse av tolkning av det här slaget är att tolkaren har förförståelse för fenomenet som 

blir utgångspunkten (ibid). Detta har vi erhållit genom vår tidigare uppsats, som var mer inrik-

tad på gymnasisters och yrkesutövande lärares kunskaper om och förhållningssätt till kanon, 

vilket gav oss förkunskaper och en bakgrund till en vidare utveckling av förståelsen för be-

greppet kanon (Karagic & Mimic, 2012). Gadamer skriver även, att för att kunna göra pålit-

liga konklusioner, behöver man basera forskningen på en gedigen forskningsbas. Den vanlig-

aste metoden inom hermeneutiken, och den som är mest relevant för denna studie, är den så 

kallade hermeneutiska spiralen (ibid). Detta går ut på att tolkningen når nya höjder och stän-

digt utvecklas genom ett samspel mellan individens förförståelse och nya kunskaper.  
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Vår studie är uppdelad i två delar. Den första delen består av en granskande och mer översikt-

lig undersökning och tolkning av etablerad forskning inom kanon, en makroanalys, och den 

andra delen består av en analys av kanonteorier i relation till valt litteraturobjekt, en mikroa-

nalys. Då kanon är ett komplext och stundtals svårdefinierat begrepp och innefattar mycket, 

ville vi först se till definitioner av begreppet och därefter utreda de begrepp som uppstår i 

samband med kanon, såsom debatter kring kanon, kanoniska egenskaper, hur kanonrepresen-

tationen ser ut utifrån representation av mångfald och kön, samt begreppet genrer. Dessa be-

grepp definierades och jämfördes utefter etablerad forskning inom ämnet. De resultat som er-

hölls av den första delen applicerade vi sedan på litteraturobjektet i den andra delen.  

Urvalsprocessen mot litteraturobjektet har baserats på tidigare kunskaper om det valda verket. 

Litteraturobjektet är Gustave Flauberts roman Madame Bovary från 1857. Vi valde detta verk 

på grund av att vi utifrån den forskning och de teorier som undersöktes om kanonrepresentat-

ion i relation till kanoniska egenskaper kunde se att det är en roman som erbjuder många tolk-

ningsmöjligheter. Vi utgick helt ifrån forskning och kommentarer kring verket när vi analyse-

rade romanen, och gick inte in i romanen som sådan. Vår mikroanalys av verket bygger där-

med på andras röster kring verket, eftersom detta är mest relevant för studien.  

Madame Bovary är ett verk som både har blivit lovordat och kritiserat. Till att börja med är 

romanen en representant för en nydanande litterär stil, naturalismen, där Flaubert tar fasta på 

trenderna i samhället och utvecklar litteraturens progression från realism till den mer veten-

skapslika naturalismen. Därmed har han varit med och bildat skola för detta nya sätt att skriva 

litteratur som har påverkat kommande generationers litterära stil. Stilistiskt och estetiskt är 

Madame Bovary ett verk som utmärker sig genom sin originalitet under tiden den skrevs. När 

den publicerades skapade den stora debatter och blev ställd inför rätta på grund av det kontro-

versiella innehållet där författaren har beskrivit den sexuella akten mellan Madame Bovary 

och hennes älskare. Huvudkaraktären Emma Bovary är en mångfacetterad person som fortfa-

rarande väcker intresse och existentiella frågor kring bland annat kvinnans roll i ett samhälle 

under utveckling; således är hon än idag en mytisk figur. Dessa egenskaper visar på att verket 

har stått emot tidens tand, liksom att det än idag görs filmatiseringar av romanen; det har 

sammanlagt gjorts ett tiotal filmer, samt en planerad inför år 2013 (Imdb, 2013). Det är såle-

des intressant att undersöka Madame Bovarys plats och funktion i kanon i relation till dess 

egenskaper, eftersom dessa egenskaper i ger oss underlag för granskningen.   
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3.1 Metodkritik och avgränsning 

Vid urvalet av relevant forskning har vi haft ett kritiskt förhållningssätt där vi har sett till 

forskning som representerar olika inställningar till kanons existens och dess representation. 

Studier av den här typen förutsätter en kritisk ansats för reliabilitetens skull, då det rör sig om 

olika ståndpunkter kring ämnet, och alla perspektiv måste därför bli representerade. Således 

erbjuder studien forskning och teorier av såväl förespråkare som forskare som är mer kritiska 

till kanon. Då vi utgår ifrån forskning och kanonaktörers kommentarer försäkrar vi därmed att 

arbetet är objektivt. Av den anledningen genomförde vi inte någon empirisk undersökning då 

den troligtvis inte skulle erbjuda en bild av hela representationen utan av enskilda individers 

synpunkter; istället grundas studien på vår egen förförståelse och på tidigare forskning.  

På grund av studiens begränsade omfång fanns inte utrymme för någon omfattande generali-

sering av analysresultaten, i synnerhet inte beträffande studiens andra del. Det kan argumente-

ras att de kanoniska egenskaperna kan appliceras på vilket verk som helst, men som tidigare 

nämnts, var syftet med studien att granska verk som redan förekommer inom västerländsk ka-

non, och inte att applicera dessa på ett verk som inte representeras i kanon. Detta är dock 

någonting som är en bra grund till vidare forskning att undersöka. På grund av omfattningen 

av litteratur som ingår i olika kanon fanns varken möjlighet eller tid till att analysera fler verk, 

och därför föll valet på endast ett verk. I vår roll som tolkare samt efter övervägande med 

handledare ansåg vi valet av Madame Bovary vara legitimt för vår mikroanalys. Visserligen 

hade resultatet varit mer representativt om ytterligare litteraturobjekt hade undersökts, men 

återigen var vi begränsade av likaväl tid som textutrymme. För att bibehålla ett objektivt syn-

sätt valde vi inte heller närläsning som metod, då den grundar sig på subjektiva tolkningar, 

vilket vi i största möjliga mån ville undvika.  

 

4 Frågeställningar 

1. Hur ser kanonrepresentationen ut i västerländska länder? 

    - Vilka kanoniska egenskaper eftersträvas i kanon? 

    - Hur ser representationen av kön och mångfald ut? 

2. Hur legitimeras Madame Bovarys representation i kanon?  
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Det litterära kanonurvalet sker inom kulturen, och för att bättre förstå strukturerna för detta 

kan man till att börja med se till kultursociologiska teorier inom området som en första ut-

gångspunkt. En välkänd teoretiker i ämnet är Pierre Bourdieu med hans teorier om symboliskt 

kapital. Bourdieu menar att man kan dela in mänskligt liv i olika fält som uppstår när männi-

skor har en gemensam åsikt om någonting som upplevs som angeläget att kämpa för, och det 

finns fält för olika delar i samhället (idrott, konst, litteratur, etc.). Samtliga av fälten bär på 

värderingar och kan delas upp i hierarkier som i sig bygger på oenighet. Det litterära fältets 

oenighet ligger i diskussionerna kring vad ”god” litteratur egentligen är och vad som är nor-

mativt (Bergsten (red.), 2002:87).  

Bourdieus teorier fortsätter att förklara att samtliga av dessa fält har olika kapital: ekonomiskt, 

socialt och kulturellt kapital. Inom det litterära fältet, exempelvis, är det viktigt att ha ett stort 

litterärt och kulturellt kapital, eller habitus, för att kunna röra sig fritt inom fältet (ibid:88). 

Habitus kan ses som en form av fallenheter som gör att människor kan röra sig på olika sätt 

inom fältet genom att agera, tänka, och orientera sig fritt. Det formas genom de vanor och 

normsystem som införlivas i hem och skola, vilket tilldelar individen vissa handlingsmönster 

som oftast är omedvetna. Habitus beskrivs ofta som ett förkroppsligat kapital (ibid).  

Bourdieu talar, som tidigare nämnts, om ett symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet är 

inte ett kapital i sig utan ett tillstånd i de tidigare nämnda kapitalen, och när de olika kapitalen 

anses legitima blir de symboliska kapital (Broady, 1988). Kultursociologen Donald Broady 

beskriver det symboliska kapitalet som ”det som av sociala grupper igenkännes som värde-

fullt och tillerkännes värde” (Broady, 1991:169). Det kan förklaras som en tillgång i det 

sammanhang där det är värdefullt; exempelvis fungerar en utbildning i litteraturvetenskap 

som symboliskt kapital i det litterära fältet, men inte i exempelvis näringslivets fält (ibid). Det 

symboliska kapitalet beskriver både vad grupperna inom fältet står för samt vad de inte står 

för, och detta kan te sig i form av sociala kunskaper och kollektivt minne i samhället (Broady, 

1988).  

Detta kan ses i relation till de värden som anses viktiga att förmedla vidare i samhället, och 

dessa kan som tydligast utrönas i de mål som läroverken har och har haft med litteraturläs-

ning. På 1800-talet var målet med litteraturläsningen att den skulle fungera stilbildande, be-

rika förståndet, utveckla känsla för smak och fungera som ett ideal – länge var syftet att ”in-
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pränta fosterlandskärlek och idealism” (Furuland & Svedjedal (red.), 1997:16). Idén om ett 

gemensamt kulturarv, som en form av kollektivt minne, lever ännu kvar i skolans läroplaner. 

Utifrån Bourdieus teorier kan detta tolkas som att utbildningen syftar till att ge eleverna både 

bildning och allmänbildning för att de ska kunna röra sig fritt i de delar av samhället där det 

kulturella kapitalet värdesätts och krävs. Genom att äga ett litterärt kapital, där de har tagit del 

av kulturarvet, får de en plats inom fältet vilket ger dem större frihet att röra sig inom sam-

hällets olika delar. En persons habitus, i relation till detta, utgör sedan individens förmåga att 

utvidga sitt kapital och vidare att använda sig av och utnyttja det symboliska kapitalet inom 

fältet.  

I det kulturella kapitalet ingår ingående kännedom om vad som är god kultur – finkultur – 

samt bruket av ett kultiverat språk (Broady, 1988). Som tidigare nämnts utgörs kapitalet av 

gemensamma kunskaper och kollektivt minne, som exempelvis kännedom om namn på cen-

trala figurer i fältet (som kanonförfattare) och Broady skriver att det är ytterst relevant för de 

verksamma inom fältet att känna till de olika normerna och kunskaperna inom fältet för att bli 

erkända – som exempelvis litteraturkritiker (ibid). Genom att äga ett stort kapital i det litterära 

fältet kan man röra sig fritt i det. Är man litteraturkritiker förväntas man besitta gedigna kun-

skaper om litteratur, och detta ger anseende bland andra som rör sig inom samma fält (ibid). 

Detta kan ses i relation till debatten som uppstod kring klassikerkännedom när programleda-

ren för litteraturprogrammet Babel på SVT, Jessika Gedin, yttrade att hon aldrig har läst 

Selma Lagerlöf (Karlsson, 2013), som är en av Sveriges största och viktigaste författare ge-

nom tiderna och dessutom nobelpristagare i litteratur. Till följd av detta ifrågasattes hennes 

position som någon som representerar litterär kunskap inom det litterära fältet, då hon erkände 

brist på väsentlig kunskap och på så vis avvek från det förväntade litterära kapitalet.  

 

6 Historisk överblick av kanon  

För att kunna sätta sig in i debatten som har uppstått kring begreppet kanon och kanonisk lit-

teratur behöver man reda ut vad begreppet inbegriper och för att göra detta kan man titta när-

mare på olika definitioner av begreppet som sådant, samt dess historia. Föreställningen av ka-

non har sitt ursprung i religionsvetenskapen och härstammar från grekiskans ”kánon”. Det 

karaktäriserades främst som ett samlingsbegrepp för heliga skrifter som tillmäts speciell auk-
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toritet och helgd inom den romerskt-katolska kyrkan (Brink, 1992:232). Bra böckers lexikon 

(2000) erbjuder följande etymologiska förklaring av begreppet: 

 

Kanon (via latin från grekiska kanon: regel, rättesnöre) av religiöst samfund 

erkänd skriftsamling. Bland judar och kristna räknas Bibelns hebreiska 

böcker (Gamla testamentet) som kanoniska. Nya testamentets kanon är den-

samma för alla kristna. Även den äldsta av katolska kyrkans böner där natt-

vardens instiftelseord ingår och brödet och vinet invigs kallas kanon.  

 

Inom litteraturvetenskapen började begreppet att användas år 1768 och betecknade då ”den 

relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som utgör den allmänt accepterade bil-

den av litteraturens historia” (Brink, 1992:232).  

Enligt Jan Thavenius (1999) fick den svenska kanon sitt första intåg i skolan under mitten av 

1800-talet, som ett försök till bildning av folket. Tanken bakom detta var att det svenska fol-

ket skulle bekanta sig med dåtidens stora författare och verk. Under 1900-talets första hälft 

steg litteraturens ställning avsevärt, med fokus på svensk och övrig nordisk litteratur. Även 

utländsk litteratur fick plats i denna tids kanon, till en viss utsträckning. Med detta ville man 

uppnå en högre kulturell medvetenhet och förmedla det svenska kulturarvet. Det fanns till och 

med en etablerad kanon i läroverken, med författare som Runeberg, Tegnér och Geijer med på 

listan, medan Ibsen, Bjørnson, Homeros och Goethe fick utgöra de internationella kanoniska 

verken (ibid:127). Denna tids kanonrepresentation präglades av idealism och nationalism. Det 

var bland annat på grund av denna nationalism som kanonurvalet inte kom att ifrågasättas, då 

man uppfattade författarna som självklara representanter för kulturarvet (ibid:125). Det var 

först efter andra världskriget som en modernisering av det svenska samhället skedde och 

gamla värderingar ifrågasattes och därmed även kanon (ibid:127). I kontrast till den tidigare 

idealismen och nationalismen fick nu Sverige en mer demokratisk samhällssyn, med mång-

fald och likaberättigande i fokus (ibid). Under 1980-talet återgår man till att tala i termer om 

kulturarv och tradition (Bergsten, 2002).  
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7 Kanon och klassisk litteratur 

Kanon ett komplext ämne, och därför är det viktigt att undersöka och definiera begreppet, då 

det ofta förknippas med ett annat känt begrepp inom literaturvetenskapen, nämligen klassisk 

litteratur. I detta avsnitt avser vi att definiera och urskilja dessa begrepp för att få en bättre 

förståelse för kanon. Nationalencyklopedin (2013) erbjuder en litteraturvetenskaplig definit-

ion av begreppet kanon, som främst syftar till användningen av kanon i skolor: 

 

Kanon inom litteraturvetenskapen, brukar beteckna de verk som av forskningen 

tillskrivs en viss författare. Under senantiken upprättades listor över mönster-

gilla författare eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för lit-

terärt skapande. En modern betydelse av ordet har uppkommit, nämligen det ur-

val av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är föremål för forskning 

och hålls aktuella genom nyutgåvor. Detta urval beror av tidens värderingar och 

antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning.  

 

Litteraturprofessorn Anna Williams (1997) erbjuder en liknande definition och skriver att ka-

non innehåller ett urval av litterära texter som varje allmänbildad medborgare bör ha läst, 

även kallad kanonisk litteratur. Ovanstående definitioner tyder således på att begreppet kanon 

redan från början har fungerat som en norm i allmänhet, samt ett instrumentellt mätverktyg 

för vad som är betydelsefull och inspirerande litteratur (Brink, 1992: 232). Ytterligare en de-

finition av kanon involverar begreppet klassisk litteratur som ofta likställs med kanonisk litte-

ratur, det vill säga litteratur som besitter kanoniska egenskaper, och är därmed en av byggste-

narna i det som kallas litterär kanon. För att kunna få en rättvis och korrekt uppfattning av ka-

nonbegreppet är det viktigt att dessa två begrepp särskiljs, då de delvis innebär två skilda ting. 

Begreppet klassisk litteratur är ett slag för sig och omfattar därför inte all litteratur som figure-

rar inom kanon. Nationalencyklopedin (2013) ger följande definition av klassisk litteratur: 

”författare […] som har skapat verk med allmänt erkänt bestående värde”.  

T.S. Eliot (1948) skriver att med klassisk litteratur åsyftas latinsk, grekisk eller engelsk littera-

tur, samt litteratur skriven av de största författarna på dessa språk (ibid:7).  Han tar även fasta 

på egenskaper som litteratur bör besitta för att få kallas för klassiker, där den främsta egen-
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skapen enligt honom är mogenhet. En klassiker kan, enligt Eliot, endast uppstå när en civili-

sation är mogen - när ett språk och en litteratur är moget, och författarens verk måste vara ”ett 

moget sinnes verk” (ibid:9). Med andra ord menar Eliot att mogenheten måste finnas hos både 

författare och läsare för att verket ska bli en klassiker. Mogenheten måste finnas i form av 

mångsidighet hos författaren, för att i sin tur kunna uppfattas och uppskattas av folket; en 

klassiker måste således vara populär bland läsarna (ibid). Han skriver även att språket som 

verket skrivs på och läses är en viktig anledning till varför ett verk bör anses vara en klassiker, 

där han menar att det grekiska, latinska och engelska språket är centrala. Språket bör, som 

nämnts, också ha en mogenhet, det vill säga att vi kan se språklig utveckling hos författarna. 

Eliot skriver att ett exempel på en sådan utveckling är tydlig hos författaren Milton, eftersom 

det är en författare vars stil inom ett språk är en utveckling mot större rikedom i konstruktion-

en av satser och perioder, en stil som ännu håller på att utformas (ibid).  

Vidare skriver Eliot att Shakespeare är en författare hos vilken en språklig utveckling är tyd-

lig; om man ser till hans verk finns en utveckling i både känsla och tanke samt ”införandet av 

större förfining och omväxling i språkmusiken” (ibid:15). Thavenius erbjuder ytterligare en 

definition av begreppet ”klassisk litteratur” och skriver att de verk som benämns som klassi-

ker är de verk som har haft en oföränderlig roll under en längre period, och kan således bevara 

sin centrala roll ”inom den högt betraktade kulturen länge” (1999:133). Litteratur inom kanon 

är en del av det klassiska begreppet när det gäller egenskaperna, men skiljer sig i att det klas-

siska begreppet inte omfattar all kanonisk litteratur. Det klassiska begreppet är en del av de 

traditionella egenskaperna i kanon.  

 

8 Kanoniska egenskaper 

Vad är det för egenskaper som utmärker kanonisk litteratur?  Utifrån undersökningen som har 

utförts på forskning och historik kring kanon visar det sig att de egenskaper som eftersträvas, 

och de kriterier som ofta tillskrivs kanonisk litteratur, är följande: ett skönlitterärt verks stil 

och särart, vilka värderingar det speglar eller inte speglar, att verket skriver in sig i en litterär 

tradition samtidigt som det är originellt i relation till traditionen, samt att det är en förmedlare 

av kulturarvet och vidare överlever tidens tand. Detta avsnitt granskas dessa aspekter och ka-

nonaktörernas åsikter och tankar i relation till dem.  
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8.1 Stil och särart  

Som tidigare nämnts betecknas kanonlitteratur som kvalitetslitteratur, oftast klassiker, och de 

egenskaper som litteraturprofessorn och kanonförespråkaren Harold Bloom (2000) menar att 

den kanoniska litteraturen förväntas ha är originalitet och en särart, att den är mångtydig och 

kreativ/konstnärlig, samtidigt som den ska vara storslagen och ha en representativ karaktär. 

Litteraturvetaren Rickard Ohlssons definition på kvalitetslitteratur, i anslutning till varför han 

anser att kanonisk litteratur överträffar annan litteratur i förträfflighet, är att den är överlägsen 

i komposition, originalitet, teknisk skicklighet, komplexitet, insikt, trovärdighet och språklig 

elegans, vilket han motiverar med att dessa är de vanligast förekommande kriterierna inom 

litteraturkritiken (2012:84). Nobelpriset i litteratur skulle kunna ses som en måttstock för kva-

litetslitteratur. Här ses ytterligare en skillnad på det som klassas som klassisk litteratur och 

kanonisk litteratur, då Nobelpriset gör anspråk på att greppa just de kanoniska egenskaperna 

och bortser från begreppet klassik litteratur, för att istället fokusera på litterära kvalitéer i nu-

tida skönlitteratur. Svenska Akademien menar att litteraturpriset ska ses som en belöning för 

ett ”exceptionellt framstående författarskap” (Allén & Espmark, 2002:7). I sitt testamente från 

1895 anger Alfred Nobel fem kriterier för val av pristagare, varav de två sista är specifika för 

litteraturpriset, som lägger fokus på litterär excellens. Nedan följer de kriterier som är rele-

vanta för litteraturpriset:  

 

• Intet avseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet 

• Den, som inom litteraturen, har producerat det utmärktaste. 

• I idealisk riktning, både på grund av innehållets och uttryckssättets idealitet. Pristaga-

ren ska i huvudsak besitta ”en hög och sund idealitet” (Allén & Espmark, 2002: 6, 22) 

 

Uttrycket ”idealisk” har kommit att tolkas olika vid olika tidsperioder vid valet av Nobelpris-

författare. Under 1920-talet fick uttrycket stå för en så kallad ”vidhjärtad humanitet” - en mer 

liberal tolkning jämfört med den tidigare tolkningen som ansågs ”för snäv” (ibid: 24-25). 

1930-talets akademi fokuserade på litteratur som hade ”uppnått en för den vanliga läsaren till-

gänglig och övertygande skönhet” (ibid). Då målet var att utse pristagare som även nådde den 

”vanliga” läsaren, uteslöts vid den här tiden den moderna poesin eftersom den ansågs ha för 

smal målgrupp, och Svenska Akademien valde istället framstående prosalitteratur (ibid:27). 
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År 1977 formulerades en ny hållning för litteraturpriset, där Akademiens dåvarande ständige 

sekreterare Lars Gyllensten lade fram en policy som fokuserade på kvalitéer som originalitet 

och nyskapande. Den tidigare försummade poesigenren lyftes nu fram och fick stöd i kriteri-

erna. Genom detta ville man fästa vikten vid viktiga men förbisedda författare och genrer för 

att ”på så sätt ge världspubliken mästerverk den annars skulle gå miste om och på samma 

gång skänka ett viktigt författarskap de läsare de förtjänar” (ibid: 30).  

Nobelprislitteraturen blir en sorts indikation på vilken smak och vilka litterära egenskaper 

som värdesätts av eliten inom litteraturvärlden, och hör samman med kanoniska egenskaper 

på grund av dess sökande efter estetiken och originaliteten i litteraturen. Likväl finns det 

ingenting som tyder på att nobelpristagarna i litteratur med säkerhet kommer att hamna i ka-

non, eller ens bli klassiker. Ser man till det T.S. Eliot skriver om klassiker, kräver det att ver-

ken är populära och fortsätter att läsas för att de ska bli klassiker; i relation till detta blir inte 

alltid nobelprislitteraturen populär bland läsarna. Dessutom, om man ser till kriterierna för 

utnämnandet till nobelpristagare, är ett av dessa att ingen vikt fästes vid nationalitetstillhörig-

het, vilket kanonisk litteratur gör. Kanon, som tidigare nämnts, representerar en nations kul-

turarv, och i den bemärkelsen kan man inte bortse från den nationella tillhörigheten hos förfat-

tarna.   

Kvalitetslitteraturen står i motsatsförhållande till populärlitteraturen som präglas mer av förut-

sägbarhet och gör inte lika mycket anspråk på originalitet. Dess popularitet styrs utifrån så-

dant som marknadsföring, lågpris och lättillgänglighet i allmänhet (Skardhamar, 1994:82). 

Ohlsson menar att i relation till populärlitteratur erbjuder kanonlitteraturen mer än spänning; 

”[g]od skönlitteratur är inte bara ämnad att ge en stunds avkoppling utan också en intellektuell 

påkoppling”, skriver han (2012:87). Helmut Kreuzer myntade själva begreppet populärlittera-

tur 1967 och definierar det genom att mena att populärlitteraturen omfattar en bred läsekrets 

och inte bär på lika mycket estetisk medvetenhet som kvalitetslitteraturen; populärlitteraturen 

är beroende av sin samtids smak där denna typ av litteratur förändras över tid till högre ut-

sträckning än kvalitetslitteraturen (ref. i Boëthius, 1995). Formen på populärlitterära genrer är 

mer utpräglat standardiserade och följer normer för genrer mer regelmässigt än kvalitetslitte-

raturen som istället syftar till att vara mer originell och självständig i utformningen, även om 

Kreuzer skriver att populärlitteratur efter en viss tidsperiod kan komma att klassas som kvali-

tetslitteratur på grund av att den litterära smaken förändras över tid (ibid). Litteraturvetaren 

Ulf Boëthius (1995) menar att det är smakbärarna i samhället i form av kritiker och litteratur-
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vetare som skapar själva definitionen och uppdelningen för vad som anses vara populärlittera-

tur respektive kvalitetslitteratur, vilket hör samman med Bourdieus teorier om litterärt kapital.  

8.2 Värderingar 

Bloom menar att kanonlitteraturen inte får härledas till politiska, moraliska eller ideologiska 

värderingar (2000:13). Dessutom skriver han att det inte är kritikerna som bestämmer kanon, 

utan författarna själva. Blooms förklaring till detta är tämligen vag: han ser det som att förfat-

tarna skriver in sig själva i kanon i kedjan av de litterära föregångarna, och placerar in sig 

själva i den kontexten och i relation till framtida författarskap. Bloom menar följaktligen att 

det är föregångarna, i samspel med nutida och efterföljande författare, som skapar den litte-

rära traditionen, och inte kritikerna som i sin tur skriver om dem (ibid). Litteraturvetaren Staf-

fan Bergsten (2002) skriver att kanonurvalet går att jämföra med den biologiska urvalsproces-

sen där de starkaste överlever på bekostnad av de svagare. Att litteraturen som bär epiteten 

kanonisk litteratur har valts ut, menar å andra sidan litteratursociologen John Guillory, beror 

på att den bär på vissa moraliska och sociala värderingar som representerar den egna kulturen; 

men det beror likaså på dess estetiska värden - värden som i sin tur bestäms av den kulturella 

elitens smak (1993: 269-270). I relation till detta menar Thavenius att de som beslutar om ka-

non främst är lärare, forskare och kritiker, samt utgivare av litteratur (1999:133). Detta ut-

trycker även idé- och lärdomshistorikerna Katarina Leppänen och Mikela Lundahl när de 

skriver att ”[k]anonisering är en lång process som kantas av otaliga intressen, såväl intellektu-

ella, ekonomiska som politiska” (2009:11). I relation till detta skriver Ohlsson att bedömning 

av kvalitet inte enbart avspeglar den egna åsikten, utan är en anslutning till en norm för alla – 

att det har att göra med kollektiva fenomen i samhället (2012:81).  

I relation till Nobelpriset i litteratur kan man se att olika estetiska omdömen och genrer varie-

rar vid olika tidsperioder och att detta påverkar valet av nobelpristagare, som måste uppfylla 

den aktuella tidens smak och Akademiens tolkning av kriterierna. Det som likaså framgår är 

att det är Akademien, dess ledamöter, andra akademier och institutioner med liknande kon-

stitution, som gör tolkningen av kriterierna, och som slutligen utför nomineringen och sedan 

avgör vem som tilldelas priset. ”[V]alet av pristagare är alltså helt och hållet Akademiens sak, 

och mot dess beslut kan talan inte föras” (Allén & Espmark, 2002:10). För att ens komma i 

fråga för Nobelpriset måste en författare nomineras som kandidat av en behörig person, som 

utgörs av en medlem i Akademien eller dylik institution, och som är med i urvalsprocessen. 
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Detta kan tolkas som att valet av kvalitetslitteratur inte är helt oberoende av politik och nor-

mer, eftersom det inte är folket som får bestämma utan vissa personer som ingår i en viss 

krets, även om Svenska Akademien visserligen menar att de har ett förhållningssätt där de 

väljer litteratur utifrån de litterära kvalitéerna och inte utifrån politisk åskådning eller dylikt 

(ibid:9).  

 

8.3 Tradition 

Vidare utgörs de kanoniska egenskaperna av tankar likt litteraturvetaren Wilfried Barners som 

skriver att det måste finnas ett balansförhållande mellan den litterära traditionen och originali-

teten (ref. i Brink, 1992:237); litteraturen ska vila på den klassiska litteraturens tradition sam-

tidigt som den ska komma med någonting eget, någonting nytänkande, och det är detta som 

gör att den i sin tur lever vidare. Bloom framställer detta som en dynamisk process där littera-

turen kämpar för överlevnad, och att varje verk är intertextuellt kopplat till tidigare litteratur; 

alla skrifter är omskrivningar på ett eller annat sätt och bär rötter från exempelvis Dante som i 

sin tur har rötter från exempelvis Homeros (Bloom, 2000). ”Nya verk svarar på tidigare verk i 

tävlan, revolt, parodi eller ohämmad imitation. På Iliaden följer Eneiden, […] på Amadis av 

Gallien följer Don Quijote och så vidare” skriver tidigare ständige sekreterare för Svenska 

Akademien Horace Engdahl (i Bergsten (red.), 2002: 205). Dessa tankar delar Williams när 

hon skriver följande: ”Litteraturhistoriens författare vet också om att de befinner sig mitt i en 

tradition som de kan bryta mot eller bekräfta […] Genom att skapa anknytning till värderade 

föregångare stärker [man] sin position inom fältet” (1997:21). Det som gör ett verk speciellt 

och estetiskt originellt i relation till den tidigare litteraturen, skriver Bloom, är genom att de 

litterära föregångarna enbart är implicit närvarande. För att det nya verket ska bli estetiskt ef-

fektfullt använder sig författaren av nyskapande stilistiska och retoriska drag som i sin tur gör 

deras litteratur nydanande och som på samma gång skriver in sig som en del av en litterär 

tradition (Bloom, 2000).  

 

8.4 Kulturarv och överlevnad 

En annan aspekt som utgör anledningen till kanonlitteraturens överlevnad är att den kan be-

rätta någonting väsentligt om gångna tider: den västerländska kanon innehåller en repertoar av 
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olika tiders värderingar och levnadssätt (Verhaest, 2008). Det som är intressant med Nobel-

priset i litteratur med avseende på de kanoniska egenskaperna är prismotiveringarna, där åter-

kommande referenser är de beträffande kulturområden och allmängiltiga frågor om männi-

skans villkor. Detta gäller mer än var tredje prismotivering, som till exempel år 1923 där Wil-

liam Butler Yeats fick priset med motiveringen ”som i den strängaste konstnärliga form ger 

uttryck åt ett folks anda”, år 1928 där Sigrid Undset belönas med priset för ”hennes mäktiga 

skildringar ur Nordens medeltida liv”, eller 1951 då Pär Lagerkvist får Nobelpriset med moti-

veringen ”att han i sin diktning söker svar på människans eviga frågor” (Allén & Espmark, 

2002: 13-14).   

Själva det faktum att litteraturen överlever tidens tand liksom samtidens konkurrens är också 

ett kriterium som, i kombination med de tidigare nämnda, en kanonisk egenskap (Bloom, 

2000). Kravet på mångtydighet utgör beträffande detta en betydande aspekt då ett kanoniskt 

verk bör kunna bidra med någonting både för människan som läste exempelvis Shakespeare 

under hans egen tid som för människor som läser hans litteratur idag. Det rör sig per se om 

litteratur som uppfattas ha ett bestående värde och värdesätts på ett uppskattande vis över tid.  

 

9 Debatter kring kanon 

Diskussioner kring vad som utgör litteratur inom kanon och varför endast vissa verk och för-

fattare tillskrivs denna ära är ingen nyhet. Diskussionen har funnits sedan kanoniska verk 

slogs fast, och därmed uteslöt andra. Författaren och kulturhistoriken Rainer Knapas skriver i 

artikeln ”Kanon” (2006) att denna diskussion kan spåras tillbaka till tidig kristen tid och ända 

sedan dess har ”normgivande textbedömningar förföljt oss in i vår tid” (Knapas, 2006). Det är 

bland annat begreppet ”klassisk litteratur” som har gett upphov till dessa kanondiskussioner.  

År 2004 uppmärksammades debatten kring kanon i Norden; detta först i Danmark då dåva-

rande kulturminister Brian Mikkelsen lanserade förslaget på en kulturkanon. Kulturministeriet 

utsåg sju kommittéer som ansvariga för valet av verk som skulle vara med i denna danska kul-

turkanon, som sedan presenterades år 2006. Tanken med en kulturkanon var att det skulle fin-

nas vissa verk som är särskilt karaktäristiska för kulturarvet och därmed utgör en kulturkanon 

över en tid, ett land eller civilisation (Wikström, 2006). Resultatet blev en kulturkanon bestå-

ende av 108 danska konstverk i åtta kategorier som är särskilt betydelsefulla för det danska 
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kulturarvet. Denna kulturkanon gav upphov till kritik från olika håll, särskilt beträffande ur-

valsprocessen, samt det slutgiltiga innehållet (ibid). Bland annat filmskaparen Lars von Trier, 

som själv inkluderades i den danska kulturkanon, protesterade mot idén genom att skapa ett 

konstverk där Danmark symboliseras som totalitär stat (Svahnström, 2012). Mikkelsen fick 

mycket kritik kring sitt uttalande om att den danska kanons syfte bland annat skulle vara att 

bekanta invandrare med demokrati, kultur och yttrandefrihet, då detta på många håll uppfatta-

des som ett påstående att invandrare inte känner till dessa värden (Wikström, 2006). Även den 

danska författaren Janne Teller (2006) framför kritik och menar att litteratur bör ses ur ett 

större perspektiv, med värderingar som alla kan ta till sig, oavsett nationell identitet, och ger 

exempel på populära danska författare som H.C. Andersen som bär universella mänskliga 

drag som alla kan identifiera sig med. Journalisten Stefan Jonsson skriver i en artikel att den 

danska kanonlistan uppkom ur främlingsfientlighet, då han menar att ”[n]är en kultur börjar 

rusta sin identitet kan man vara säker på att den känner sig hotad” (2004).  

Samma år som danskarna fick en kulturkanon uppmärksammades kanondebatten i Sverige då 

folkpartisten och riksdagsledamoten Cecilia Wikström föreslog en kulturkanon med endast 

svenska verk och författare som har påverkat samhället genom sina texter. Förslaget av Wik-

ström är baserat på en granskning av svenska läroplaner från 1930-talet och framåt, där det 

framkom att litteraturkunskapen var högre och bättre i 30-talets folkskola än i dagens skolor, 

där den svenska litteraturen har en svag ställning (Noaksson, 2008). Denna kulturkanon 

skulle, enligt Wikström, fungera som ett slags rättesnöre för vilken litteratur som skulle 

komma att läsas och behandlas, främst i svenska skolor. Nyckelargumenten i detta förslag 

blev kulturarv och integration (Västerbro, 2006). Satsningen på kanon skulle även betona vik-

ten av korrekt svenska, i såväl tal som skrift. När Wikström lade upp sitt förslag på svenska 

författare som skulle representera en svensk litterär kanon var det inte särskilt mångfacetterat 

beträffande nationalitet och kön på författarna. Hon ger förslag som Strindberg, Bellman, La-

gerkvist, Moberg, Lagerlöf, Tranströmer och Ekman, med motiveringen att samtliga är exem-

pel på författare som skildrar sin samtid på ett konstnärligt vis. En fråga som väcks av bland 

annat kulturkritikern Yvonne Rock (2006) är vad det är som utmärker dessa författare från 

andra, och vad som gör att de får äran att pryda denna lista. Litteraturkritikern Johan Lund-

berg (2006) ställer sig också kritiskt till Wikströms förslag. Han skriver att en specifik svensk 

litterär kanon inte nödvändigtvis skulle erbjuda mer kulturell kunskap än någon annan. Han 



 

16 

 

drar paralleller till utländska dramer såsom Kung Lear och Medea, och menar att dessa kan 

erbjuda lika mycket av detta som liknande verk av svenska författare.  

I samma veva som debatten pågick i Sverige, genomförde Dagens Nyheter (2006) en omröst-

ning med syftet att inofficiellt utse de främsta litterära verken, även kallad DN-läsarnas ka-

non. Fjodor Dostojevskijs Brott och straff intog förstaplatsen, följt av Mikhail Bulgakovs 

Mästaren och Margarita, och på tredje plats kom Vilhelm Mobergs Utvandrarna. Även andra 

liknande omröstningar har utförts, såsom av Sveriges Television, som 1998 genomförde en 

omröstning beträffande det mest betydelsefulla svenska verket under 1900-talet. Här åter-

kommer Mobergs Utvandrarna följt av Harry Martinsons Aniara. Den totala listan består näs-

tan uteslutande av äldre litteratur.  

I andra västerländska länder, som USA, har en revidering av kurslitteraturen skett i lärover-

ken; som resultat av kritiken mot marginaliseringen av kvinnliga och icke-västerländska för-

fattare har nu samhällets olika grupper fått ”sina egna företrädare representerade på kurslis-

torna” (Bergsten (red.), 2002:149), eftersom de etniska minoriteterna tidigare inte fanns repre-

senterade i litteraturlistorna på läroverken. Emfasen ligger numera på att studera litteratur uti-

från olika perspektiv, som etnicitet, kön, samt klass, och undersökningar visar att de flesta ser 

detta som en positiv och nödvändig utveckling (Donadio, 2007). Exempelvis finns möjlighet-

en att läsa kurser med litteratur ur specifika etniska preferenser, som till exempel afroameri-

kansk eller judisk litteratur. Dock har detta kritiserats på vissa håll, då kritikerna menar att 

utbildningen inte blir särdeles mångsidig, och att många studenter väljer kurser utifrån sin 

egen etniska tillhörighet (ibid).  

 

10 Kanonrepresentation 

För att skapa förståelse för de ständiga debatterna kring kanon kan man se till vad de egentli-

gen representerar, samt vad framstående litteraturvetare uttrycker beträffande detta. Hur ser 

könsfördelningen ut, och är samtliga av de som finns representerade i kanon västerländska 

författare? Vilka orsaker kan det finnas som förklaring till att kanonrepresentationen ser ut 

som den gör?  

Litteratursociologiprofessorn Lena Kåreland skriver att det nationella och västerländska kul-

turarvet inte längre är ”en självklar referenspunkt” (2013:143) och att det beror på globali-
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sering, mediesamhället, och ökande grupper av människor med flerkulturella bakgrunder. 

Därför blir det svårt att urskilja en enhetskultur, utan kulturen är istället flerstämmig, till skill-

nad från tidigare där den varit vit, manlig och västerländsk, och fler människor bör därför re-

presenteras (ibid). Journalisten Adam Svanell (2010) skriver i sin artikel om kanonrepresen-

tation att konflikten kring kanon är tvådelad; ena sidan upplever kanon som ett maktinstru-

ment, och menar att kvalitén på litteratur bedöms utifrån den västerländska mannens norm; 

den andra sidan är mer postmodernistisk och anser att gränserna mellan högt och lågt har sud-

dats ut, och att kvalité bör bedömas utefter ens egen identitet och upplevelse av kultur. Ohls-

son menar likaså att kanon är kontroversiell och eftersom kanon varierar mellan olika språk-

områden och det numera pågår omvärderingar av litteratur är den även inexakt representerad i 

och med dessa aspekter (2012:98). Litteraturvetaren Lars Lönnroth (2006) skriver att en lista 

över kanonverk alltid kommer att vara subjektiv och därmed exkluderande. Thavenius skriver 

i samma linje då han menar att en litterär kanon har en tendens att vara begränsad och sluten; 

tidigare representerades sällan arbetarklassen och kvinnorna i kanon (1999:133). Ett liknande 

fenomen sker idag i och med att populärlitteraturen oftast utesluts (ibid).  

I relation till detta menar teoretikern Edward Said att litteraturhistorien har varit, och i mångt 

och mycket ännu är, eurocentrisk (ref. i Bergsten (red.), 2002). Litteraturkritikern Pascale Ca-

sanova ställer frågan hur man ska gå tillväga när man inkluderar hela världslitteraturen i det 

litterära kulturarvet. Han skriver att detta är en utmattande process som skulle ta mycket tid i 

anspråk, och att man istället borde ändra på synen på litteratur (2005:11). Han förklarar detta 

med att analyser och värdesättande av litteratur undermedvetet präglas av ens nationella här-

komst; därför anser han att det bör ske en förändring i den litterära synen, vilket då även 

skulle betyda att man spårar ytterligare i litteraturen genom historien, ur ett annat perspektiv 

än det nationella (ibid:12). Casanova talar om internationella litteraturområden, och inte om 

världslitteratur, där han menar att man ska se på litteratur utifrån dess egenkaraktär, och inte 

utifrån politik och nationalitet (ibid). När författare lyckas skriva på ett självständigt sätt som 

bortser från historia och litterära krafter i samhället, får de autonomi, menar han. Vidare skri-

ver han att verk via översättning till främst engelska ger dem spridning internationellt för att 

bli ”transnational” (ibid:13) (sv. översättning: ”transnationella”), även om översättningar 

ibland kan förvanska det ursprungliga språket eller stilen i betydelse eller utformning (ibid).  

Ser man till hur kanonrepresentationen ser ut i olika kanonlistor kan man exempelvis se att i 

Blooms (2000) omfattande kanonlista är cirka 800 av författarna på listan manliga, medan 
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kvinnorna knappt når upp till antalet 70, och samtliga av kvinnorna som ryms i hans kanon är 

engelskspråkiga. Bloom förklarar detta med att det är en konsekvens av förlegade köns- och 

maktstrukturer som ännu påverkar dylika urvalsprocesser i samhället, men själv anser han att 

författarens kön, härkomst och sexualitet är irrelevant (ibid). Guillory instämmer i Blooms 

förklaring till fenomenet och menar att urvalet inte är arbiträrt och beskriver problematiken 

som beroende på det faktum att i tidigare seklers urval av kanon har vissa verk bortfallit på 

grund av faktorer som att verken eller författarna inte har fallit in under dåvarande samhällens 

rådande värderingar (1993: 269-270). Som svar till detta menar litteraturvetaren Gro Hanne 

Aas att det för en tid sedan var ett giltigt argument att det har varit svårt att finna tillgängliga 

verk som är utomeuropeiska eller skrivna av kvinnor till kanon i moderna översättningar; lik-

väl har nu ett femtiotal verk från perioden 1400-1600-talet tagits fram och översatts till eng-

elska, och argumentet är således inte längre giltigt (ref. i Leppänen & Lundahl, 2009: 9-10).  

Den franska tidskriften Le Monde lade år 1991 fram en lista på de hundra främsta böckerna 

under århundradet, där journalister, bokhandlare, och 17 miljarder fransmän röstade fram sina 

åsikter om vilket verk som är mest betydelsefullt. Resultatet av listan visar en franskcentrerad 

karaktär i och med att majoriteten av de framröstade är fransktalande författare, och resten av 

listan representeras främst av västerländska författare, samt ett fåtal sydamerikaner (ibid). 

1998 publicerades en liknande lista över de 100 främsta engelskspråkiga böckerna i världen i 

tidskriften Times (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Bland andra den keny-

anske historikern Ali Mazrui reagerade över det faktum att inte en enda av de representerade 

var afrikan – inte ens nobelpristagarna Wole Soyinka från Nigeria, eller Nadine Gordimer 

från Sydamerika, fanns med på denna lista (ibid). Därför tog Mazrui initiativet till att skapa en 

liknande 100-lista över afrikansk litteratur, för att öka intresset för den. Projektet fick sin start 

i Harares bokmässa år 2000 och resultatet färdigställdes 2002 efter en urvalsprocess utförd av 

en jury på sexton personer från olika länder, varav ordföranden var författaren och universi-

tetsrektorn Njabulo Ndebele från Sydafrika (ibid). Juryn utsåg en ”Top 12”, och i resten av 

listan står författarna i bokstavsordning. Litteraturen som valdes delades in i tre kategorier: 

skönlitteratur, barnlitteratur och facklitteratur, och hela den afrikanska kontinentens litteratur 

var inkluderad i urvalsprocessen. Verken är ursprungligen skrivna på något av språken afri-

kaans, engelska, arabiska, franska, portugisiska, kikuyu, shona, sesotho, xhosa, swahili, zulu 

eller yoruba (ibid). Den slutliga listan består av författare från tjugoåtta olika afrikanska län-

der, och det land som har flest författare företrädda i listan är Sydafrika (ibid). Detta är ett ex-
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empel på hur en alternativ kanon kan te sig, där de försummade grupperna i världens litteratur 

har tagits fram, vilket i sig är en alternativ lösning till att inkludera dem i den västerländska 

kanon.  

I sin studie av kvinnlig representation i den svenska kanonbildningen från 1880-, 1910- och 

1930-talet ser Williams, när hon jämför de tidernas representation med mer samtida represen-

tation i svenska översiktsverk, att ”[d]en manliga dominansen [...] är stor” (1997:153). Av för-

fattarna som behandlas i de samtida verken är 117 män och 41 är kvinnor – alltså 26 procent – 

vilket är den lägsta andelen kvinnor representerade i jämförelse med 1880- 1910- och 1930-

talet (ibid). Williams kommer fram till att den litteraturhistoriska samtidslitteraturen är mer 

mansdominerad än tidigare beträffande representation av kön, och att de kvinnor som beskrivs 

oftast enbart omnämns eller kommenteras kortfattat i jämförelse med de manliga författarna 

som presenteras mer ingående (ibid:180). År 2009 har det dock skett en revision av litteratur-

forskarna Ingemar Algulins och Bernt Olssons litterära översiktsverk Litteraturens historia i 

Sverige där fler kvinnliga författare än tidigare finns representerade. Likväl är samtidslittera-

turen fortfarande kluven; den är litteratur, och kvinnolitteratur, skriver Williams (1997). I sin 

forskning ser hon att männen fungerar som måttstock mot vilken de kvinnliga författarna mäts 

och de hålls isär via det faktum att kvinnorna har placerats in under egna rubriker genom ti-

derna, medan männens litteratur har beskrivits mer ur allmänmänskliga och könsneutrala 

aspekter (1997:95). ”[D]e kvinnliga författarna begränsas till att vara representanter för sitt 

kön” (ibid:44). I likhet med detta menar idé- och lärdomshistorikern Cecilia Rosengren (ref. i 

Leppänen & Lundahl, 2009) att det historiskt sett finns en tradition av att antingen ha en pa-

rallell ”kvinnornas kanon” (ibid:10), eller så framställs kvinnorna som undantag i den mans-

dominerade kanon (ibid). Detta är ett prov på att kanons utveckling och anpassning till hur 

samhället utvecklas är en långsam process som inte alltid ser likadant på manliga och kvinn-

liga författarskap och deras verk utifrån deras respektive kön.  

Utöver de tidigare nämnda förklaringarna till aspekterna av kanonrepresentationen är ytterli-

gare en förklaring att kvinnor länge inte har varit inkluderade i samhällslivet på samma sätt 

som i mer moderna tider (Williams, 1997). När kvinnor väl började skriva bestod deras litte-

rära kapital inom genrer som värderades som lågstatuslitteratur, som barnlitteratur och popu-

lärlitteratur (ibid:32). Resultatet av att lyfta fram banbrytarna i valet av nobelprisförfattare år 

1977 blev att de kvinnliga författarna till en stor del fick stå åt sidan för de manliga litterära 

nyskaparna (Allén & Espmark, 2002). Denna tids kvinnliga författare skrev litteratur som oft-
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ast appellerade till en stor läsekrets och belönades med uppskattning i samhället och gav dem 

berömmelse, och blev därmed ointressanta utifrån kriterierna ”originalitet och nyskapande” 

(ibid:33) som är en egenskap hittad i kvalitetslitteraturen, även om de delvis går in under be-

teckningen klassiker i T.S. Eliots definition. Under 1980-talet uppmärksammades utomeuro-

peiska författare mer i Nobelpriset då motiveringarna mer kom att syfta till en ”global sprid-

ning” (ibid).  

Williams (1997) skriver att representationen formas av den forskning som bedrivs, i linje med 

Bourdieus tankar om att det som uppmärksammas som intressant av de med stort litterärt ka-

pital är det som når framgång, och att smakbildningen som utvecklas inom det litterära fältet 

fungerar segregerande. Williams konstaterar att den mesta av forskningen, under tiden för 

hennes egen forskning, fortfarande rörde manliga författarskap (ibid:33). Ett exempel på litte-

ratur som inte har fått lika stor plats i litteraturhistorien som manliga författare genom tiderna 

är Emilie Flygare-Carlén som var en av Sveriges mest lästa författare på 1850-talet, men som 

mer eller mindre ignorerades av samtidens forskare och utgivare av litterära översiktsverk 

(Hansson, 1995:86). Likväl finns det en del betydelsefull forskning som har gjort att vissa 

kvinnliga författarskap i efterhand har inkluderats som representanter för det svenska kultur-

arvet och kanon. Exempelvis har Ebba Witt-Brattströms avhandling Moa Martinson. Skrift 

och drift i trettiotal (1988) gjort att Moa Martinson, från att ha varit marginaliserad i forsk-

ningen och litteraturhistorieskrivningen, fått en förändrad och förstärkt representation i den 

litterära kanon (Williams, 1997:32). Likadant har läget varit för många andra kvinnliga förfat-

tare från gångna tider där de, från att ha varit försummade en lång tid, kommit att bli upp-

märksammade och bättre representerade i kanon i och med att forskning bedrivs kring deras 

författarskap, som Anne Charlotte Leffler med exempelvis avhandlingen Anne Charlotte Leff-

ler. En kvinna finner sin väg (1984) av Maj Sylwan (ibid).  

Lundahl och Leppänen (2009) skriver att svaret på frågan huruvida kanon är nödvändig eller 

ej är en svårbesvarad fråga, och att den istället borde handla om förhållandet till kanon. Lun-

dahl menar att kanoniseringsprocessen bör studeras som en process styrd av normer och vär-

deringar, och eftersom kanon för tillfället till största delen representeras av döda vita väster-

ländska män är den begränsad, vilket inte går i linje med ett demokratiskt samhälle och måste 

därför innehålla fler perspektiv från samhället (ibid:8). Ohlsson (2012) är hoppfull och ser en 

utveckling ske i samhället, bland annat det faktum att det har skett en gradvis exkludering av 

äldre patriotiska och nationalistiskt präglade författare som Tegnér och Heidenstam som litte-
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rära förebilder. Däremot ställer han sig frågande till kanonomfånget ifall fler verk skulle in-

kluderas, då han menar att kanon måste vara begränsad, eftersom den upphör att vara kanon 

om den blir för stor (ibid:113). Williams delar inte Ohlssons farhågor; hon skriver att kanon 

bör representera hela kulturen, och inte enbart delar av den – en mer verklighetstrogen kanon-

representation bör växa fram (1997:194). Likväl innebär inte detta att man exempelvis ska 

slänga ut Strindberg för att ge plats åt någon annan i hans ställe, skriver hon. Williams menar 

att flera olika kanon kan växa fram, istället för att enbart ha en, och texterna bör inte segrege-

ras efter kön eller andra kategorier, utan bör istället sättas in i ett sammanhang (ibid:197).  

 

11 Hur legitimeras Madame Bovarys representation i kanon? 

Undersökningen har sin utgångspunkt i de kanoniska egenskaperna för att utröna på vilket sätt 

Flauberts Madame Bovary svarar på dessa. Detta avsnitt undersöker hur(uvida) romanen upp-

fyller kriterierna för de kanoniska egenskaperna utifrån de resultat som framkom i det tidigare 

avsnittet om kanoniska egenskaper, för att utröna hur dess plats i kanon legitimeras. Har 

denna roman den särskilda stilen och särarten som förväntas av ett kanoniskt verk? Präglas 

den av några värderingar, och vilka i sådana fall? Följer den en litterär tradition, och hur skri-

ver den in sig i litteraturhistorien? Har den överlevt tidens tand, och hur står den sig idag?  

 

11.1 Stil och särart  

Algulin och Olsson (2005) skriver att Flauberts berömmelse egentligen enbart vilar på hans 

största verk Madame Bovary. De beskriver hans stil som ”estetiskt förfinad och nyanserad, 

sparsmakad i det enklaste uttrycket och kyligt raffinerad” (2005:353). Flaubert strävade mot 

en fullständigt objektiv berättarteknik, där författarens personlighet skulle elimineras, vilket 

syftade till att göra verket mer trovärdigt och vetenskapslikt. Algulin och Olsson menar dock 

att det i praktiken inte kan bli helt objektivt då värderingar och perspektiv finns i ens språk 

och uttryckssätt (ibid).  

Hur uppkom då denna originella stil hos Flaubert? Poeten och essäisten Charles Baudelaire 

skriver i en essä från 1857 om Madame Bovary att det efter Balzac blev ett minskat intresse 

för romanen i Frankrike, och att situationen för romanförfattare till följd av detta blev svår 
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(Bloom, 2009:89). Vidare kontemplerar han kring vad som kan ha pågått i Flauberts huvud 

vid den här tiden, och skriver att han måste ha tänkt att han ska använda sig av ett vardagligt 

ämne, men göra det mer uppseendeväckande - Flaubert valde således ämnet otrohet. Han 

valde dessutom att vara frispråkig när han utformade verket, med en objektiv och opersonlig 

stil (ibid:90). Baudelaire menar att storheten i Madame Bovary bland annat ligger i det att en 

så pass relativt ny författare som Flaubert kom att visa sig i litteraturvärlden och sammanfat-

tade samtida debatter på det viset, i ett verk (ibid:88). Att han lyckades så pass väl, skriver 

Baudelaire, beror på att han har klätt dessa viktiga ämnen i skönhet där han försöker skildra 

sanningen i objektiv form (ibid). Under tiden för denna romans framgång beskylldes den 

bland annat för att ha blivit populär på grund av det faktum att Flaubert ställdes inför rätta på 

grund av oanständigt innehåll i den (mer specifikt för den mest beryktade otrohetsscenen där 

Léon och Emma befinner sig i en hästdroska) och därför väckte stor uppmärksamhet; likväl 

menar Baudelaire att den hade väckt lika mycket nyfikenhet även utan åtalet, samt att den fick 

uppmärksamhet från litterära kretsar även innan det (ibid:89).  

Hur ter sig denna objektiva, vetenskapslika uttrycksform i Madame Bovary? Ett exempel är 

skildringen av scenen där Emma är döende, efter att ha tagit arsenik, där Flaubert inte blandar 

in några känslor i beskrivningen; beskrivningen är mer av en objektiv skildring som av en ut-

omstående betraktare som vetenskapligt nedtecknar det som sker. Till exempel uttrycker föl-

jande citat denna stil:  

 

Kallsvett trängde fram på hennes blåaktiga hud. Ansiktet föreföll vara över-

draget av en metalliknande hinna. Tänderna skallrade, ögonen vidgades och 

stirrade uttryckslöst. På alla frågor svarade hon bara med att skaka på huvu-

det. Hon till och med smålog några gånger. Så småningom blev hennes stö-

nanden kraftigare. Ett kvävt skri undslapp henne. (Flaubert, 1857:355).  

 

En länge vedertagen åsikt om Madame Bovary är att den är den första stora romanen som med 

sin stil har påverkat kommande generationers författarstilar, bland annat med sitt försök till en 

absolut objektivitet, sitt dissekerande av dåtidens franska medelklassamhälle, samt att det är 

det första verket som presenterar den moderna antihjälten i roll av Madame Bovary (Winders, 

1991:74). Flaubert har setts som en typisk modernistisk figur, som beskriver en karaktär i re-
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lation till dess samhälle, med stor emfas på den litterära stilen han använder (ibid:75). Algulin 

och Olsson skriver att Flaubert ”på flera sätt [blev] en pionjär. Han införde tristessen i littera-

turen. Triviala livsöden, återgivna som en autentisk verklighetsdokumentation” (2005:255).  

11.2 Värderingar 

Kan man utläsa några underliggande värderingar eller någon moral i Madame Bovary? Hur 

ska man tolka att Algulin och Olsson beskriver huvudkaraktären Emma Bovary som ”en få-

fäng, romantisk och eskapistisk natur, [som] fördriver sin tid med läsning av allsköns romaner 

och drömmar om kärlek och flykt” (2005:354)? Vidare kastar hon sig in i kärleksaffärer med 

män som blott skenbart passar in i hennes idealbild, och dessa äktenskapsbrott leder till den 

slutliga katastrofen: hon tar sitt liv. Algulin och Olsson beskriver detta som att hon ”dukar 

under för det ohållbara i sin sociala situation och tar sitt liv genom arsenik” (ibid).  

Under sin samtid väckte denna roman stor uppståndelse, och som nämnts förut väcktes ett 

sedlighetsåtal mot Flaubert på grund av den, men han frikändes (ibid). Till följd av Flauberts 

”öppna, objektiva form” (ibid) kan verket tolkas på fler olika sätt. Algulin och Olsson ger för-

slag på olika tolkningar som har gjorts genom tiderna, som att det är en berättelse om ett tra-

giskt livsöde i en borgerligt instängd miljö, eller att det är en rörande historia om kvinnlig fri-

görelse som går under på grund av ”orealistiska förväntningar och manschauvinistisk kyla och 

liknöjdhet” (ibid). De skriver att den framför allt kan tolkas som bärande på en ”moralitet om 

förljugenhetens demoraliserande inverkan på individen” (ibid). Detta kan ses i relation till 

Bloom som menar att kanoniska verk inte får hänsyfta till moraliska värderingar, vilket dock 

Algulin och Olsson anser att Madame Bovary gör.  

I följande citat från romanen får läsaren för första gången möta Emmas besvikelse inför äkt-

enskapet i relation till de förväntningar hon tidigare hade om kärlek:  

 

Före giftermålet hade hon trott att hon älskade honom. Men eftersom nu den 

lycka inte kommit som borde komma, sade hon sig att hon måste ha misstagit 

sig. Och hon grubblade över vad man i grund och botten menade med ord som 

lycka, passion och het kärlek. De hade förefallit henne så vackra när hon läst 

dem i böcker (Flaubert, 1857:42).  
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Litteraturvetaren B. F. Bart menar att kritik har riktats mot Flauberts objektivitet just på grund 

av det Algulin och Olsson skrev om moraliteten i romanen, då man menar att verket är en re-

flektion av författarens egen syn på ämnet: exempelvis det om att Emma förläser sig på ro-

mantiska romaner vilka ger henne inbillningar om hur kärleken borde se ut (1954: 1112). I 

relation till detta skriver litteraturforskaren James J. Winders att den mer traditionella tolk-

ningen av verket har varit att huvudpersonen Emma är en dumdristig och begränsad ung 

kvinna, men att mer nutida kritik och forskning menar att denna tolkning innebär ett accepte-

rande av sexistiska stereotyper och skriver vidare att det är fördomsfullt att tolka henne på 

detta viset (1991:74). Winders menar att Emma i många av romanens scener beskrivs ur män-

nens synvinkel, och att hon inte får lika mycket talat utrymme som dem i dialogerna, jämfört 

med exempelvis apotekaren Homais (ibid:80). Baudelaire menar istället att madame Bovary 

är androgyn till personligheten i och med att hon tar för sig som en man, samtidigt som hon är 

en kvinna i sin feminina förföriskhet (Bloom, 2009:101); detta speglar dåtidens syn på man-

ligt och kvinnligt. Samtidigt som Emma styrs av sin fantasi och sitt hjärta, som enligt Baude-

laire är en kvinnlig egenskap, har hon manliga kvalitéer som handlingskraft och förkärlek för 

dominans (ibid). Litteraturvetaren Leo Bersani tolkar detta som att Flaubert har en dubbel po-

sition i sin relation till huvudkaraktären, och på många sätt är ambivalent: romanen rör sig 

mellan identifikation med och sympati för Emma, samtidigt som författaren söker ha en kri-

tisk och objektiv hållning till det uttryckta (1959:527). Detta leder in i tankar om den implicite 

författaren, som inte representerar författaren i sig, utan snarare rör de normer och värderingar 

som finns närvarande i en text som indirekt framhävs utan att uttryckas explicit av författaren 

(Heith, 2006). Frågan läsaren kan ställa sig beträffande detta är huruvida det är relevant eller 

ej att fundera över vad författaren i fråga hade för åsikter eller värderingar, eller om det är den 

subjektiva tolkningen av det lästa som är betydelsefull vid läsning.  

Litteraturforskaren Lawrence Birken (1992) skriver att vissa kritiker menar att även om man 

har försökt måla upp Emma Bovary som en karaktär som porträtterar den masskonsumerande, 

narcissistiska medelklasskvinnan i Flauberts Frankrike, går det inte att undgå det faktum att 

den här stigmatiserande bilden av henne fungerar som ett döljande av att hon utmanar den 

franska borgerliga medelklassens syn på sexualitet. Litteraturkritikern och författaren Stefan 

Jonsson menar att Madame Bovary visar ”hur hjärtat krigar mot världen” (i Bergsten (red.), 

2002:110) i en borgerlig miljö där deras kärlek blir asocial, och där kvinnan i roll av Emma 

Bovary förkroppsligar de egenskaper som en man i den här världen måste förtränga för att 
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överleva och lyckas i livet. Baudelaire uttrycker det som att Emma Bovary är en dubbel, eller 

mångsidig karaktär, och att verket i sig är suggestivt och kan ge upphov till flera böcker med 

observationer och tolkningar (Bloom, 2009:93). Han menar att ett sant litterärt konstverk inte 

behöver uttrycka moraliska åsikter tydligt om det som sker i intrigen, utan att det är upp till 

läsaren att dra slutsatser om detta (ibid:101).  

 

11.3 Tradition 

Den franska realismen var inriktad på psykologiska skildringar, och samhällsskildringen i de 

realistiska verken ser till psykologiska faktorer som inverkar på individen (Algulin & Olsson, 

2005: 246-247). Författarna sökte analytiskt skildra människan som social varelse utifrån 

olika faktorer som ekonomi, politik och samhällsliv (ibid). Algulin & Olsson skriver att det 

redan på tidigt artonhundratal förebådas en mer naturalistisk och vetenskaplig stil i den 

franska realismen. Artonhundratalet är en tid då författarna börjar experimentera med att ta in 

vetenskapen i litteraturen (Morris, 2009). Flaubert fortsätter i realismens anda, liksom hans 

föregångare - exempelvis Balzac - men drar det till sin spets genom att istället skriva natural-

istiskt, vilket gör hans verk originellt och nyskapande för den här tiden. Flauberts realism har 

delvis en avromantiserande hållning, menar Algulin och Olsson (2005:354). Allting skulle 

betraktas vetenskapligt och därmed objektivt, vilket Flaubert sökte göra med Madame Bovary.  

I relation till tidigare litteratur i litteraturhistorien skriver Bart att romangenren under arton-

hundratalet fortfarande var relativt ny och att författarna utforskade den (1954: 1112). Denna 

genre gav möjlighet att kombinera poesi med dramatikens essenser. Bart skriver att det kräv-

des mycket arbete med litterära tekniker och dylikt för att skriva in sig en plats i litteratur-

historien som på denna tid hade störst fokus på antikens litteratur. Han menar att Madame Bo-

vary är en kombination av antikens tragik och patos, och en kvalitativ egenskap i litteratur är 

att ha en estetisk distans till just dessa aspekter, vilket Flaubert strävade efter på ett sätt som 

tidigare inte hade gjorts i litteraturhistorien (ibid).  

Algulin och Olsson (2005) skriver att Flaubert med den här romanen angav den estetiska rikt-

ningen för den litterära traditionen för kommande tiders litteratur och dess teorier. Denna 

Flauberts impersonalitetsdoktrin vidareutvecklades av författare som Henry James, och den 

framträder även hos författare som T.S. Eliot, samt hos strukturalister och poststrukturalister, 
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menar de (ibid). Andra forskare menar dessutom att Flaubert med sin stil förekommer förfat-

tare som Proust och Mallarmé (Winders, 1991). Detta, menar Algulin och Olsson, gör Flau-

bert till en av den moderna litteraturens förgrundsfigurer (2005:253), och vidare Madame Bo-

vary till ett av världslitteraturens mästerverk, trots ”dess banalt melodramatiska motiv” 

(ibid:354).  

 

11.4 Kulturarv och överlevnad 

Frågan huruvida Madame Bovary kan säga läsaren någonting om tiden då den skrevs har 

egentligen redan delvis besvarats med Baudelaires ord om att det är en roman som samman-

fattar samtidens debatter. Den tidens syn på kvinnan och på kärleksförhållanden märks väl i 

skildringen av Emma Bovarys liv, leverne, och slutligen i hennes öde. Baudelaire menar att 

det är en välskriven skildring av kvinnlig hysteri, orsakad av illusioner (Bloom, 2009:92), vil-

ket var ett vanligt sätt att se på kvinnor som inte var nöjda med sin tillvaro och som försökte 

ändra på den. Han skriver vidare att Emma Bovary är en karaktär som förtjänar sympati, även 

om författaren är hård mot henne, då han själv ska ha sagt att han är som en manipulator och 

romankaraktärerna hans marionettdockor (ibid). Baudelaire menar att Emma är betydelsefull 

för alla intellektuella kvinnor, och att Flaubert har lyft kvinnan till att ha en sådan makt att 

kunna styra sitt eget liv. Han menar att hon har lyfts från att vara som ett djur, till att istället 

likna mannen med sin handlingskraft; hon är idealisk, skriver Baudelaire (ibid:93). I relation 

till detta menar litteraturvetaren Dorothy J. Hale att en romans mest distinkta generiska funkt-

ion ligger i dess skildring av en psykologisk realism, och ger exempel på litteratur som har 

denna allmängiltiga och mångtydiga funktion – bland annat Charlotte Brontës Jane Eyre, Jane 

Austens Emma, och Flauberts Madame Bovary (2006: 272-273). Hon menar att i dessa exem-

pel är representationen av den psykologiska identitetsskildringen så pass dominant att roma-

nerna till och med har fått namn efter namnet på huvudpersonen (ibid).  

Utöver de tidigare nämnda förslagen på tolkningar av Madame Bovary som har erbjudits ge-

nom tiderna är exempelvis det faktum att Flaubert själv ska ha sagt att ”Madame Bovary – 

c’est moi!” (sv. övers.: ”Madame Bovary – det är jag!”) ytterligare en anledning till att verket 

har många tolkningsmöjligheter (Winders, 1991:73). Birken (1992) skriver att det är vida er-

känt att den här romanen representerar en viktig vändpunkt för den västerländska kulturen, 

bland annat för dess förvandling av innehåll och form i litteratur. När den publicerades blev 
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den föremål för kritik för att den ansågs vara obscen och opassande, och fortsätter än idag att 

fascinera sina läsare. Vidare skriver Birken att vissa forskare menar att Madame Bovary är en 

föregångare för mer moderna androgyna åskådningar i litteraturen. I anslutning till detta skri-

ver Winders att denna roman har kallats ”the novel of all novels which the criticism of fiction 

cannot overlook” (1991:73). Det faktum att man vid sökning av ordparet ”Madame Bovary” 

på enbart Google Scholar får cirka 28 800 träffar är ett tecken på att det är en roman kring 

vilken forskning fortfarande bedrivs, vilket i sin tur är en indikation på dess fortsatta överlev-

nad i kanon och i litteraturhistorien.  

 

11.5 Kanonaktörernas kommentarer i relation till Madame Bovary 

Vad kan nu slutledas om hur Flauberts Madame Bovary förhåller sig till de kanoniska egen-

skaperna i roll av ett kanoniskt verk? I relation till Blooms kriterier om originalitet, särart och 

kreativitet håller litteraturforskningen med om detta; Flauberts stil är nyskapande och origi-

nell. Litteraturvetarna beskriver Madame Bovary som estetiskt förfinad och som ett vackert 

konstverk, vilket svarar på kanonkriterier beträffande konstnärlighet och språklig elegans. Vi-

dare förväntas kanoniska verk vara mångtydiga, vilket forskningen likaså visar beträffande 

denna roman; redan på Baudelaires tid såg man Madame Bovarys många tolkningsmöjlighet-

er. Dessutom kan man tolka att den anses vara representativ, med exempelvis forskare som 

skriver att den sammanfattar samtida debatter för tiden då den skrevs. Den visar upp det 

franska medelklassamhället genom att porträttera en karaktär som bryter mot dess normer.  

Hur förhåller sig verket till Blooms tankar om att kanonlitteraturen inte får härledas till poli-

tiska, ideologiska eller moraliska värderingar? Detta beror helt och hållet på hur läsaren väljer 

att tolka verket. Den traditionella tolkningen av denna roman är att Madame Bovary är en för-

villad, ytlig och naiv ung kvinna som blir offer för sina egna inbillningar om kärlek och pass-

ion. Denna tolkning upplevs inte längre som legitim då forskare menar att det är fördomsfullt 

och i ett vidare perspektiv en legitimering av sexistiska stereotyper. Återigen: spelar det nå-

gon roll vad Flaubert själv hade för tanke bakom verket? Enligt vissa forskare är ett verk ald-

rig objektivt då ens åskådningar alltid skiner igenom, medan andra litteraturvetare, som Bau-

delaire, menar att ett sant skönlitterärt verk inte ska kunna härledas tydligt till vissa åsikter, 

utan att det är upp till läsaren själv att tolka detta. Likväl existerar dessa tolkningar i olika 

former; som tidigare nämnts menar Algulin och Olsson att den framför allt kan tolkas som en 
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moralitet om inbillningars demoraliserande effekt. Mer moderna tolkningar av verket är att 

det är en tragisk historia om en kvinna som blir offer för den sociala miljön eftersom hennes 

syn på kärlek inte passar in i samhället hon lever i. Ytterligare en annan tolkning är att Ma-

dame Bovary är en androgyn karaktär som försöker frigöra sig från de manschauvinistiska 

mönstren i samhället, men misslyckas. Samtliga av dessa tolkningar kan härledas till någon 

form av moralitet, sett ur ett eller annat perspektiv. I relation till detta blir Blooms kriterium 

inte fullt legitimt, då alla skönlitterära verk på något vis är en avspegling eller reflektion av 

någons åsikt, hur objektivt man än söker skildra det – i varje fall blir läsarnas tolkningar av 

innehållet det.  

Sett till den litterära traditionen skriver Flaubert in sig genom att följa i den franska real-

ismens fotspår och anda genom exempelvis de psykologiska skildringarna av människan som 

social varelse. Dessutom blir Flaubert en av de första att ta sig an ett sant naturalistiskt skön-

litterärt verk, där han följer ”trenden” i samhället där vetenskapen ses som nyckeln till san-

ning. Han skriver Madame Bovary med syftet att fullständigt objektivt beskriva en människas 

liv och vad som formar en människas livsöde. Hans impersonella, objektiva och vetenskaps-

lika stil är nydanande och anger riktningen för den litterära traditionen för kommande generat-

ioner, vilket anses vara en kvalitet som utgör kanoniska verk. Vissa forskare menar att Ma-

dame Bovary är en kombination av traditionella, antika litterära egenskaper som tragik och 

patos, och en nyskapande estetisk distans som utgör detta verks originalitet, vilket ger Flau-

bert en viktig plats i litteraturhistorien.  

Slutligen kan man dra slutsatsen att kriterierna om att romanen ska berätta någonting om sin 

samtid uppfylls. Madame Bovary är en samtidsskildring som avklär sitt samhälles medelklass 

genom att visa upp dess normer och livsstil, samt konsekvenserna av att trotsa dessa, samti-

digt som den är en skildring av en kvinnas öde i ett samhälle som hon inte passar in i. Verket 

har överlevt främst på grund av sin mångtydighet och på grund av dess generiska funktion, 

menar forskarna. Utifrån olika förhållningssätt kan verket tolkas på många olika vis, vilket 

gör att den erbjuder någonting för en läsare på Flauberts tid samtidigt som den erbjuder 

någonting för en nutida läsare. Likaså menar man att det faktum att huvudpersonen inte målas 

upp som en platt figur, utan vars psykologi skildras utifrån flera olika faktorer i romanen, är 

någonting som gör att hon förblir intressant. Som tidigare nämnts är en indikation på ett verks 

överlevnad den forskning och uppmärksamhet som finns kring verket; det bedrivs än idag 
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forskning kring Madame Bovary, och verket läses fortfarande på grund av dess många olika 

sidor och aspekter kring ämnen som fortfarande är aktuella.  

 

12 Diskussion 

Kanon är minst sagt ett komplext och ambivalent ämne att studera på grund av många olika 

aspekter. Samtidigt som kanon syftar till att representera en kulturs arv och vilar på länge ve-

dertagna traditioner, är den i mångt och mycket kontroversiell och ger upphov till mycket kri-

tik. Kritiken som riktas mot kanon är, som studien visar, kritik beträffande vad den represen-

terar, vilket och vems syfte den tjänar, samt vem som bestämmer vad som anses vara ett ka-

noniskt verk och vad som inte anses vara det.  

Av debatterna som pågår i ämnet kan man utröna tankar kring vad och vem som avgör urvalet 

av kanon och på vilka grunder urvalet sker. Exempelvis finns mycket kritik riktad mot det att 

den kanon som ska representera en kultur blir för enfärgad – i det här fallet att den tenderar att 

representera enbart det västerländska, och i synnerhet den vita, västerländska mannen. Kanon 

följer inte samhällets utveckling mot mer jämställdhet, och dessutom består inte det moderna 

samhället längre av enbart västerländska människor utan är istället mångkulturellt och hetero-

gent även beträffande vad som anses vara normativt och vad som anses vara ”fint” och ”bra” i 

det kulturella fältet. Nobelpriset i litteratur är ytterligare ett exempel på att urvalet inte är helt 

heterogent med tanke på att majoriteten av pristagarna är västerländska män. Urvalsprocessen, 

där både nomineringen och beslutet av pristagare bestäms av Svenska Akademien, som dessu-

tom är ett obestridligt beslut, är också en indikation på att valet av ”god” litteratur är en ex-

kluderande process. Så länge den litterära elitens smak, som den Svenska Akademien kan ses 

som en representant för, är normen för vad som anses vara god litteratur, är det svårt för ex-

empelvis populärlitteraturen att inkluderas och representeras i dylika urvalsprocesser.  

Studien har sett till vad kanon representerar och vilka egenskaper i litteraturen som eftersträ-

vas när man talar i kanoniska termer, samt vilka debatter som förs kring dessa. De olika egen-

skaperna har sedan applicerats på Flauberts Madame Bovary för att se hur dessa egenskaper 

tar sig uttryck i detta verk, då det är ett kanoniserat skönlitterärt verk skrivet ur en väster-

ländsk och manlig persons synvinkel. Det är en roman som har varit omdiskuterad ända sedan 

den först kom ut år 1857, då den behandlar ett kontroversiellt ämne på ett nydanade vis. Stu-
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dien visar att forskare ser att Madame Bovary kan anses avspegla både förlegade och moderna 

tankegångar, beroende på ur vilket perspektiv som man läser och tolkar den. Resultaten av 

denna studie visar slutligen att de kanoniska egenskaperna reflekteras även i Madame Bovary 

och uppfyller kraven för kanon. Likväl representeras den av en död, västerländsk och vit man.  

Som tidigare nämnts kan de kanoniska egenskaperna troligen appliceras på i princip vilket 

skönlitterärt verk som helst, och detta i sig säger någonting om kanon. Egentligen skulle yt-

terst många verk potentiellt kunna platsa i kanon, sett till enbart de kanoniska egenskaperna; 

likväl är det i relation till detta en indikation på att urvalet av kanoniska verk inte sker på basis 

av ett verks egenskaper. Istället visar studien att urvalet till vilka verk som anses vara kano-

niska sker i relation till de rådande normerna och väljs ut av representanter för den kulturella 

och litterära eliten. Detta kan ses i anslutning till Bourdieus teorier om att det är de som besit-

ter ett stort och legitimt kulturellt och litterärt kapital som har störst legitimitet i att uttala sig i 

ämnet, och röra sig fritt inom fältet, vilket vidare gör dem till de som avgör vad som platsar 

inom det. Vad som kan slutledas kring detta är att det i slutändan inte rör sig om vilka verk 

som har de goda egenskaperna som eftersträvas i kanonisk litteratur, utan att det istället är vad 

de representerar i relation till det litterära fältet, eller den kanoniska diskursen i densamma, 

som avgör ett verks plats.  

Vad är det då som legitimerar att de normer som existerar i den litterära diskursen anses vara 

”de rätta”? Det är inte hela folkets åsikter och smak som representeras i kanon, utan istället är 

det de personer med störst frihet och rörlighet och med mest kunskap inom det litterära fältet 

som fattar besluten kring vad som bör bli representerat i kanon, samt vad som inte anses 

kunna bli det, som exempelvis Svenska Akademien. Detta behöver dock inte innebära att en 

kulturkanon enbart är någonting negativt för en kultur; i undervisningssammanhang kan det 

rentav vara gynnsamt beträffande både språkutveckling samt kunskap om kulturarvet i form 

av bildning, varav samtliga är aspekter som eftersträvas i skolans läroplaner. Studien visar 

dock att det råder många tankar kring kanons legitimitet i relation till dess representation, och 

många menar att kanon bör revideras för att avspegla en större helhet av samhället, och följa 

samhällets utveckling till en mycket större utsträckning. Fortfarande är de olika kulturernas 

kanon som studien har undersökt främst representerade av västerländska män. Likväl finns det 

exempel på kulturer och forskning som har gjort att en större bredd av människor och kulturer 

representeras, i egenskap av alternativa listor samt forskning som bedrivs kring försummade 

författare och deras verk, vilket ger dem en plats i litteraturhistorien likaså.  
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12.1 Vidare forskning 

Som tidigare nämnts i bland annat metodkritiken, skulle man kunna applicera mikroanalysen 

på flera olika verk. Analysen skulle kunna utföras på populärlitterära verk då denna genre inte 

är representerad i kanon. Det skulle kunna argumenteras att de kanoniska egenskaperna går att 

finna i nästan varje skönlitterärt verk. Exempelvis skulle det vara av intresse att undersöka 

klassisk litteratur som inte är kvalitetslitteratur i relation till de kanoniska egenskaperna. En 

annan intressant vinkel att utforska vore att jämföra en manlig och en kvinnlig författare ifrån 

samma epok för att titta närmare på representationen av dessa. Vidare skulle mer forskning 

kunna bedrivas kring verk som uppfyller kraven för de kanoniska egenskaperna och under-

söka varför de då inte är representerade i kanon.  
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