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1. INLEDNING 
 
Som blivande bibliotekarie kan jag föreställa mig framtida möten med låntagare som 
menar något annat än jag när de använder kvalitetsbegreppet om litteratur (eller frågar 
efter en bra bok) och som reagerar på ett annat sätt än jag när t ex en recensent använder 
ordet kvalitetslitteratur. När priser delas ut som ett slags kvalitetsstämpel, inte minst 
Nobelpriset, tycks detta vara ett boktips för en del och en varning för obegripliga böcker 
för andra. Sådana funderingar i kombination med att jag själv kände mig osäker på hur 
jag skulle förklara vad jag menar med kvalitetslitteratur, ledde till en nyfikenhet på hur 
ordet egentligen används och förklaras. 
 
Synen på litterär kvalitet, i biblioteksvärlden, kan ha betydelse för t ex inköpspolitik, 
vad som ställs fram på väl synlig plats och för bemötandet av låntagare. Låntagarens 
syn på litterär kvalitet kan påverka vad som efterfrågas i biblioteken, vilket i sin tur 
också kan påverka vad som tillgängliggörs. Hur ordet kvalitetslitteratur används kan ses 
som en frågeställning inom detta område.   
 
Det konstnärliga kvalitetsbegreppet hade intresserat mig även tidigare då jag studerade 
Konst- och Bildvetenskap och tog en magisterexamen i detta ämne i kombination med 
Pedagogik och Praktisk Filosofi. Inom ramen för konstvetenskapen läste vi en del 
estetik. Gällande den visuella konsten har frågan i hög grad kommit att handla om vad 
som över huvud taget ska definieras som konst och frågan om vad som är god konst har 
ofta hamnat i skymundan. Definitionsproblematiken aktualiserades t ex med 
konceptkonsten då det blev omöjligt att placera de definierande egenskaperna i objektet. 
(I konceptkonsten kan man säga att idén är konstverket.) Samtidigt fanns, åtminstone på 
den utbildning jag gick, ett slags grundantagande att det finns milstolpar och mästerverk 
i konsthistorien, att det finns en i någon mening giltig kanon. Detta ingår i min 
förförståelse och jag håller i princip med om denna ståndpunkt, även om frågan är 
ytterligt komplicerad. Att det finns problem med att precisera exakt vilka mästerverken 
är och att konstnärlig kvalitet är svårt att beskriva och definiera, innebär inte att dessa 
begrepp är meningslösa, eller att allt endast är en fråga om subjektiv smak. Avsikten 
med uppsatsen är dock inte att argumentera för denna åsikt, utan att så neutralt som 
möjligt redogöra för de synsätt som framkommer i materialet. Dessa inledande 
kommentarer är endast tänka som redovisning av förförståelse. 
Definitionsproblematiken gällande vad som är litteratur är inte lika stor som gällande 
vad som är konst, men frågan om litterär kvalitet är lika komplicerad som den om vad 
som är god konst. På Bibliotekshögskolan har jag upplevt tendensen som mer 
relativiserande och subjektivistisk än på Konst- och Bildvetenskapen. Till detta kan 
finnas förklaringar som; att Konst- och Bildvetenskapen är mer historiskt inriktad och 
jag påpekar skillnaderna mellan utbildningarna mest för att klargöra från vilket håll jag 
själv kommer.  
 
Under mina tidigare studier hade jag också kommit i kontakt med Ludwig Wittgensteins 
filosofi och språkspelsanalogin. Inom konstfilosofin har teorin använts som ett sätt att se 
på vad konst är – ett familjebegrepp där det inte finns någon definierande egenskap som 
är gemensam för all konst, men där allt har tillräckligt mycket gemensamt med något 
annat som tidigare kallats konst. Tanken väcktes tidigt i uppsatsarbetet att 
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språkspelsanalogin kunde vara ett sätt att närma sig även ordet kvalitetslitteratur. 
Mycket kortfattat går idén med språkspel ut på att man ser på språket som att man 
”spelar” med olika ord på olika sätt och ibland med samma ord på olika sätt i olika 
sammanhang. Ord kan då analyseras utifrån deras användning, som man ger en 
översiktlig framställning av, gällande de mönster och spelregler de används enligt. 
Bildligt sett är orden alltså snarare spelpjäser som kan flyttas enligt vissa överenskomna 
regler, än delar i maktspel där någon vinner rätten att bestämma deras position.   

 

1.1. Syfte 
 
Det övergripande temat för uppsatsen är kvalitetsbegreppet i samband med litteratur. 
Inom detta tema ville jag studera ett område där man använder ordet ”kvalitetslitteratur” 
på ett sätt som sänder någon form av signaler om vad litterär kvalitet är. Dessa signaler, 
eller själva budskapet, kom att hamna i centrum för intresset. Även om jag inte tänker 
studera mottagarna direkt, ville jag analysera budskap som sänds till både fackfolk och 
allmänhet, bibliotekarier och låntagare. Jag föreställer mig att de signaler man får 
genom officiella användningar av ett ord kan påverka hur man i fortsättningen tolkar 
och använder detta ord. Därför ville jag försöka komma åt ett slags vardagligt 
”bakgrundsbrus” som bibliotekarier och låntagare delar, men som de kanske inte skulle 
kunna uttrycka i ord t ex i en intervju. Med de utgångspunkterna valde jag att studera 
artiklar i allmänt spridda tidningar och tidskrifter. Jag är medveten om att artiklar där ett 
ord som ”kvalitetslitteratur” används inte läses av vem som helst, men de riktar sig i alla 
fall inte bara till personer som professionellt arbetar med litteratur. De flesta 
bibliotekarier mottar säkert också andra budskap t ex från mer specialiserade 
facktidskrifter och låntagare kan inte ses som en homogen grupp. Jag valde dock att 
fokusera på vad man kan tänka sig är gemensamma forum.  
 
Problemformuleringen kom att bli: 
 
Hur används ordet ”kvalitetslitteratur” i allmänt spridda tidningar och tidskrifter?  
 
Problemet preciseras genom följande frågeställningar: 
  
- Vilken typ, eller vilka typer, av språkspel spelas med ordet ”kvalitetslitteratur” 

i de valda artiklarna d v s enligt vilka regler, eller mönster, används ordet? På 
vilket sätt förklaras betydelsen av ordet? Genom exempel, en explicit definition, 
implicita förgivettaganden…? Vad som närmare avses med språkspel förklaras i 
kapitel 2.1. 

- Vilka andra ord och uttryck sätts ”kvalitetslitteratur” i relation till och på 
vilket sätt? Ses något ord som dess motsats? På vilket sätt dras gränserna gentemot 
andra ord? 

- Finns i artiklarna någon problematiserande diskussion kring användningen av 
ordet? Visar skribenterna medvetenhet om att det är ett svårdefinierat ord? 

- I vilken typ av artiklar används ordet, vad diskuteras i dem och hur ser 
sambanden med typ av språkspel ut? Tycks ordet användas på ett visst sätt för att 
förstärka budskapet i artikeln som helhet och hur görs i så fall detta? 
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- Kan man se några samband mellan det sätt på vilket ordet används och 
aspekter som; i vilken typ av publikation artikeln återfinns och hur ser dessa 
samband i så fall ut? Med typ av publikation avses här kategorierna större och 
mindre dagstidningar, kvällstidningar och tidskrifter. 

 
Här vill jag poängtera att tyngdpunkten ligger vid de fyra första punkterna. Den femte är 
tänkt att ge viss kontextualisering, men eftersom detta inte är uppsatsens fokus kommer 
den att behandlas tämligen ytligt.  

 

1.2. Metod 
 
Det empiriska materialet består av trettiosju artiklar från dags- och kvällspress samt 
några mer specialiserade tidskrifter. Dock finns inte rent litterära magasin med då jag 
inte ville fokusera på budskap som så tydligt riktas till läsare som är specialintresserade 
av litteratur, utan som mottas både av dessa och ”den vanlige låntagaren”. Urvalet av 
artiklar skedde genom sökning i Mediearkivet och Presstext på ordet 
”kvalitetslitteratur”. För att få ett rimligt antal artiklar för en kvalitativ studie och för att 
få en bild av den aktuella användningen av ordet gjordes en avgränsning till artiklar 
publicerade fr o m 2000-01-01 och för att materialet inte skulle fortsätta växa sattes ett 
slutdatum till 2004-01-01. Detta gav fyrtiofem träffar som, med ytterligare avgränsning 
med utgångspunkt från innehållet, ansågs vara rimligt stort för en uppsats av den här 
omfattningen. För att kontrollera startdatumets rimlighet gjordes en sökning med 
startdatum 1999-01-01. Den gav 70 träffar, vilket tycktes ohanterligt mycket. Det 
historiska perspektivet har avgränsats bort för att istället kunna fördjupa analysen av 
den aktuella situationen. På försök gjordes sökningar på näraliggande fraser som ”smal 
litteratur”, ”god litteratur” och ”litterär kvalitet”. Dessa gav till största delen helt andra 
träffar. Att så var fallet kan eventuellt peka på intressanta aspekter på den syn på litterär 
kvalitet som framförs i tidningsartiklar, men detta ansåg jag inte vara möjligt att 
analysera i en uppsats av den här omfattningen. Jag valde alltså att koncentrera mig på 
ordet kvalitetslitteratur och inte fördjupa mig så mycket i begreppet. Med detta menar 
jag här att min uppsats först och främst är en studie av användningen av det specifika 
ordet kvalitetslitteratur. Då syftet med sökningarna var att få fram ett representativt 
urval av artiklar som innehåller ett bestämt ord och jag bedömde att detta uppnåtts 
genom den första sökningen, undersöktes inte övriga träffar närmare. Vid andra 
genomläsningen av de fyrtiofem artiklarna valdes åtta bort. Sju var sådana där 
skribenten varken själv använder ordet, eller kommenterar kvalitetslitteratur, utan där 
ordet endast förekommer i något enstaka citat. Här har jag ansett att ordet används 
alltför indirekt för att kunna analyseras på ett likvärdigt sätt i relation till övriga artiklar. 
En artikel handlar om fotografi och kvalitetslitteratur nämns bara i förbifarten till synes 
utan samband med artikelns övriga innehåll. Kvar blev de trettiosju artiklar som bildar 
det empiriska materialet. 
 
Man hade kunnat förvänta sig ett större antal träffar i så pass stora samlingar artiklar. 
Att det inte är fler kan tyda på viss försiktighet med att använda ett så pass laddat ord 
och riskera att hamna i en inflammerad debatt. Många kan också helt ha tagit avstånd 
från sådana beteckningar på litteratur. Just detta gör att man å andra sidan hade kunnat 
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förvänta sig färre träffar - att den inflammerade debatten hade kunnat göra ordet 
närmast tabubelagt. Antalet träffar tyder då kanske helt enkelt på att verkligheten ligger 
någonstans mitt emellan dessa bilder. Själv hade jag ingen direkt förförståelse om hur 
stort urvalet skulle bli och har inte ansett det ingå i uppsatsens syfte att undersöka dessa 
frågor närmare. 
 
De typer av publikationer som är med i urvalet är; stora, svenska dagstidningar (Svenska 
Dagbladet [6 artiklar], Göteborgs-Posten [4] och Dagens Nyheter [9]), mindre, svenska 
dagstidningar (Borås Tidning [3] och Västerbottens-Kuriren [1]), kvällstidningar 
(Aftonbladet [3] och Expressen [2]), tidskrifterna Ikoner (2), Computer Sweden (1) och 
Moderna Tider (1), samt Finlands största svenskspråkiga dagstidning 
Hufvudstadsbladet (5). Ikoner är en fristående tidskrift utgiven av Bibliotekstjänst och 
skriver om sig själva: ”Ikoner är en bibliotekstidskrift – men mer än det, Ikoner är inte 
en allmän kulturtidskrift – men det också.”1 Computer Sweden publicerar nyheter varje 
dag på Internet och tre gånger i veckan i pappersform. De säger sig vara Sveriges 
ledande IT-tidning och att de ger aktuell kunskap om affärer, ekonomi, teknik, trender 
och jobb i ”IT-Sverige”.2 Moderna Tider gör reklam för sig själva på detta sätt: 
”Moderna tider tar sig an de centrala samhällsfrågorna, men är mer än så. Här finns 
ingen motsättning mellan seriös analys, ett lätt anslag eller en roande vändning.”3 Mer 
litterära specialtidskrifter som; BLM finns inte med bland källorna i Presstext och 
Mediearkivet. Träffbilden säger alltså ingenting om  t ex huruvida försiktigheten med att 
använda ordet är större i dessa sammanhang. Det ingår inte heller i uppsatsens syfte att 
undersöka detta närmare. Då avsikten var att studera en allmänt spridd användning av 
ordet menar jag att de valda databaserna ger ett bra urval av artiklar. Vilka källor som 
hanteras av Presstext och Mediearkivet redovisas i bilaga 1.  
 
Avsikten är att analysera textmaterialet kvalitativt med hermeneutisk utgångspunkt i så 
måtto att analysen ska pendla mellan materialets delar och dess helhet till dess ett 
mönster framträder. Varje artikel analyseras först för sig på så sätt att jag med egna ord 
försöker beskriva det språkspel med ordet kvalitetslitteratur som spelas i den. Fokus vid 
denna del i ana lysen ligger vid vad skribenterna verkar mena med ordet och hur de 
förklarar dess betydelse (både explicit och på vilket sätt betydelsen annars framgår), 
samt vilka andra ord och uttryck man drar gränser mot och hur. Därefter avser jag 
pendla mellan läsning av den text jag själv dittills åstadkommit och omläsning av 
artiklarna. Tanken är att det då antingen framträder ett mönster, eller språkspel, som är 
gemensamt för alla artiklarna, eller olika kategorier av språkspel. Om det bildas 
kategorier kommer dessa att jämföras med vad som framgår av artiklarna om 
skribenterna och med typen av publikation. 
 
Mer i detalj är det första steget, efter att ha läst och bekantat mig med materialet, att 
göra en egen sammanfattning av varje artikel, då också belysande citat, nyckelord och 
nyckelmeningar plockas ut. Med hjälp av dessa och själva artiklarna görs sedan en 
uppställning i punktform för varje artikel. Här antecknas de formuleringar i vilka ordet 
kvalitetslitteratur och böjningsformer av detta förekommer, vad det kopplas till, om 
exempel ges, vad det kontrasteras mot, om det problematiseras och någon mening om 
                                                 
1 Bibliotekstjänst 2004. ”Ikoner – vision och tradition”. http://www.btj.se/ikoner/index.html [2004-03-23] 
2 Computer Sweden 2004. ”ComputerSweden”. http://computersweden.idg.se [2004-03-23] 
3 Moderna tider 2000. ”Moderna tankar – moderna tider!”. [Reklamblad] 
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ämnet. Däremot finns tidningsnamn och skribentnamn inte med här, för att detta inte 
ska inverka alltför mycket på kategoriseringen, även om detta funnits med vid tidigare 
genomläsningar av själva artiklarna. Dessa mycket kortfattade beskrivningar är tänkta 
som en hjälp att ge överblick över var de gemensamma mönstren finns. Om en 
uppdelning i kategorier i detta skede framstår som rimlig, sorteras artiklarna så med 
utgångspunkt från likhet i språkspel. För att kontrollera kategoriernas rimlighet läses 
sedan artiklarna igen och eventuella korrigeringar görs. Här kommer också 
beskrivningen av varje språkspel att utvecklas. Kategorierna växer alltså fram som ett 
resultat av analysen och är inte bestämda på förhand. Därefter undersöks om det inom 
kategorierna finns gemensamma drag i form av vilken typ av artiklar det handlar om 
och vad som diskuteras i dem. Nästa steg är att se om kategorierna domineras av vissa 
typer av publikationer. Initialt analyseras artiklarna i helt slumpmässig ordning, eller i 
den ordning de kommer upp vid sökning, för att först fokusera på själva språkspelet 
oavsett sammanhang.   
 
I redovisningen av kategorierna ges de olika språkspelen olika mycket utrymme, med 
utgångspunkt från hur mycket som, med utgångspunkt från materialet, kan sägas om 
dem. Vissa språkspel kan få tyngd av att de innefattar många artiklar, andra av att själva 
språkspelet kan problematiseras och diskuteras mycket. Något kanske rymmer båda 
dessa aspekter och ett annat ingetdera och får då också olika utrymme i texten. Ett 
alternativ hade varit att avgränsa bort de språkspel som inte kunde fördjupas mer, men 
då syftet är att ge överblick har jag ansett det vara relevant att redovisa alla varianter 
som framkommer i det material jag från början valde. Vilka artiklar som förts till vilka 
språkspel redovisas i bilaga 2. 
 
Initialt tänkte jag undersöka om det fanns några samband mellan typ av språkspel och 
artikelförfattarens yrkestillhörighet, eller den roll i vilken han/hon skriver. Detta 
framgår dock långt ifrån alltid av artiklarna och då jag inte såg några tydliga samband i 
det material jag hade, valde jag att inte fördjupa mig i att på annat sätt ta reda på 
skribenternas yrkestillhörighet. En titt på kategoriseringen visar inte heller några tydliga 
samband med artikelförfattarens kön. En fördjupad diskussion av kontextens betydelse 
har avgränsats bort. Fokus ligger på att ge överblick över på vilket sätt ordet används 
och på de signaler man som läsare tar emot, inte på att förklara varför det används på 
detta/dessa sätt.   
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2. TEORI 

2.1. Wittgensteins filosofi som teoretisk utgångspunkt 

2.1.1. Wittgensteins språkspelsbegrepp 
 
Min redogörelse för Wittgensteins språkspelsbegrepp bygger på Filosofiska 
Undersökningar som brukar betraktas som det viktigaste verket från Wittgensteins sena 
period. Wittgenstein har skrivit mer om detta och inte alltid presenterat det på samma 
sätt. Hur hans filosofi har förändrats har jag dock inte fördjupat mig i och det vore 
knappast heller relevant för denna uppsats. Som hjälp att tolka Wittgenstein visade sig 
Stefan Erikssons kommentarer i Ett mönster i livets väv vara användbara. 
 
Ett exempel på hur Wittgenstein använder språkspel är hans analys av användningen av 
ordet ”spel”. Ordet kan användas om en mängd företeelser t ex schack, kortspel, tennis 
och patiens. Wittgenstein skriver: ”… när du ser på dem, kommer du inte att se något 
som är gemensamt för dem alla utan du kommer att se likheter, släktskapsförhållanden, 
och det i ett stort antal.”4 ”Vi ser ett komplicerat nät av likheter som griper in i och 
korsar varandra.”5 Någonting kommer att kallas ett spel om det har släktskap med något 
som tidigare kallats ett spel och får därigenom ett slags indirekt släktskap med alla 
övriga spel utan att behöva ha någonting definierande gemensamt med dem alla. 
 
Wittgenstein frågar sig härefter var gränserna går för användningen av ordet spel. ”Vad 
är alltjämt ett spel, och vad är inte längre spel?”6 Ord kan vara tydligt avgränsade med 
fasta regler, men Wittgenstein menar att det inte är så vi spelar språkspel just med ordet 
spel. Det är inte överallt begränsat av regler. Detta behöver dock inte vara ett problem i 
användningen av ordet. I tennis är det inte reglerat hur högt man får slå bollen, men 
detta har ingen betydelse för spelet, påpekar han. 7 ”Jag är alltså böjd att även i ett spel 
skilja mellan väsentliga och oväsentliga regler. Spelet har, kunde man säga, inte bara 
regler utan också en vits.”8 Ord av den typen som spel, lär man sig betydelsen av genom 
exempel. Betydelsen kan endast förklaras på detta sätt.  
 

Man ger exempel och önskar att de förstås på ett visst sätt. – Men med detta uttryckssätt menar 
jag inte: i exemplen skall han lägga märke till det gemensamma som jag – av en eller annan 
grund – inte kan utsäga. Utan: han skall nu använda dessa exempel på ett bestämt sätt. 
Exemplifikationen är inte här en indirekt förklaringsmetod – i brist på en bättre. Ty varje allmän 
förklaring kan ju också missförstås. Det är så vi spelar spelet. (Jag menar språkspelet med ordet 
”spel”.)9  

 
Wittgenstein menar att begrepp inom t ex estetik och etik ofta har väldigt otydliga 
gränser, men att detta inte alls behöver göra dem oanvändbara eller meningslösa. ”I 

                                                 
4 Wittgenstein, Ludwig [på tyska 1953, på svenska 1978] 1996, s. 42 
5 Ibid., s. 43 
6 Ibid., s. 44 
7 Ibid., s. 44 
8 Ibid., s. 173 
9 Ibid., s. 45 
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sådana bryderier ska du alltid fråga dig: Hur har vi egentligen lärt oss betydelsen av 
detta ord (t.ex. ”gott”)? Genom vad slags exempel; i vilka språkspel? (Då kommer du 
lättare att inse att ordet måste ha en familj av betydelser.)”10 Även om ett ords betydelse 
är svår, eller omöjlig, att definiera, kan det vara användbart om det fungerar i vanlig 
språkanvändning, eller i ett givet sammanhang. ”Vägvisaren är i sin ordning – om den 
under normala omständigheter fyller sitt syfte.”11 
 
Wittgenstein visar genom exempel vad som tycks vara rimliga användningar av ett ord 
och vad som inte längre tycks rimligt eller inte skulle bli förstått av andra. I språkspelen 
ingår inte bara hur man skulle kunna använda orden utan framför allt hur de kan 
användas i en språklig gemenskap där man vill göra sig förstådd. Filosofin ska varken 
rubba eller rättfärdiga den faktiska användningen av språket, utan endast beskriva.12 Det 
han försöker göra är en översiktlig framställning som kan påvisa mönster i hur vi spelar 
med orden. 13 ”Varje tecken i sin ensamhet tycks dött. Vad skänker det liv? – I 
användningen lever det. Har det då den levande andedräkten i sig? – Eller är 
användningen dess andedräkt?”14  
 
Att söka överblick över ett ords användning kan vara mycket förvirrande. ”Språket är en 
labyrint av vägar. Du kommer från ett håll och du känner igen dig; du kommer från ett 
annat håll till samma ställe och du känner inte längre igen dig.”15  Betydelsen av ordet 
kan dock ”falla på plats” på ett nästan intuitivt, eller funktionellt sätt (så att man kan 
använda ordet). Detta, menar Wittgenstein, liknar hur man förstår musik:  
 

Förståelsen av en sats i språket är mycket mer besläktad än man tror med förståelsen av ett tema 
i musiken. Jag menar så här: förståelsen av den språkliga satsen ligger närmare än man tänker 
det man vanligen kallar förståelsen av det musikaliska temat. Varför skall styrkan och tempot 
röra sig just längs denna  linje? Man ville säga: ”Eftersom jag vet, vad det hela innebär.”16 

 
 
Enligt Erikssons tolkning ser Wittgenstein filosofiska problem som att vi trasslar in oss i 
vårt språk och som att vi ser vilseledande bilder. Filosofin ska ge överblick, inte 
förklara, menar Wittgenstein. Det handlar om att föreslå eller uppfinna nya sätt att 
betrakta något på, ge nya perspektiv, ändra åskådningssätt, så att den språkliga 
låsningen bryts.17 Detta kan göras genom att man ställer sig en viss typ av frågor inför 
ett ord, t ex ordet ”tid”. 
 

När Wittgenstein är brydd över ”tiden” frågar han inte efter någon empirisk kunskap som kunde 
lösa bryderiet, efter vad de flesta språkkunniga skulle säga eller något sådant, utan frågar han 
sig sådant som: ”Vad skulle jag kalla…?”, ”Vad skulle jag svara…?”, ”Hur skulle jag avgöra 
ifall ett barn förstått detta uttryck?”, eller ”Vad räknas här som ett misstag?” Svaren på sådana 
frågor ges genom erinran om hur vi faktiskt talar.18  

                                                 
10 Wittgenstein, Ludwig [på tyska 1953, på svenska 1978] 1996, s. 48 
11 Ibid., s. 53 
12 Ibid., s. 62 
13 Ibid., s. 62 
14 Ibid., s. 148 
15 Ibid., s. 97 
16 Ibid., s. 165 
17 Eriksson, Stefan 1998, s. 35ff. 
18 Ibid., s. 38 
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Enligt Eriksson menar Wittgenstein att filosofins syfte är terapeutiskt, eller som att 
städa ett rum. Språket betraktar Wittgenstein som labyrintiskt och det bör undersökas på 
det sättet. Språkspelen är ett slags botemedel. De används för att klart visa de 
förledande bilderna och språkliga representationsformerna. Begreppet är, som Eriksson 
tolkar det, nära kopplat till ”översiktlig framställning”. Vi kan hitta och hitta på 
klargörande exempel som ger oss ett nytt sätt att se och som frigör oss från 
språkformernas grepp. En ”terapiform” i språkspelsmetoden är att fråga sig hur vi lär 
oss användningen av ett ord eller en sats. 19  
 
Om kontextens betydelse, enligt Wittgenstein, skriver Eriksson: ”Att våra begrepp 
ligger i våra liv på särskilda sätt uttrycker Wittgenstein ibland genom att tala om 
livsformer.”20 Det kan vara viktigt att undersöka ett begrepps plats och funktion i våra 
liv, men det är då inte så att livsformer, eller språkspel, bestämmer begreppens mening. 
Dessa är inte åtskilda, utan ligger på samma plan. 21 
 
Eriksson skriver om Wittgensteins syn på det filosofiska arbetet att ”… det som krävs 
för att nå filosofisk klarhet är att man övervinner frestelsen att säga: Så måste det vara. 
Det är som en fördom man måste göra sig kvitt genom att arbeta med sig själv.”22  

 

2.1.2. Tillämpning av Wittgensteins språkspelsbegrepp 
 
Min uppsats skrivs inte inom filosofi och den ska snarare vara en vetenskaplig än en 
filosofisk undersökning. Därför kommer jag inte att ägna mig åt att hitta på tänkbara, 
eller logiskt möjliga, användningar av ordet kvalitetslitteratur. Däremot kommer jag att 
försöka beskriva och ge en översiktlig framställning av ordets användning i ett givet 
empiriskt sammanhang. I denna framställning är jag inte ute efter om ordet används rätt 
eller fel, eller hur det borde användas och fokus ligger inte vid varför det används som 
det gör. Detta är i linje med Wittgenstein. ”Vi håller oss till beskrivningen av vad som 
sker, och det är inte dess sanning som intresserar oss, utan dess form. Skeendet som 
spel.”23 
 
Jag tänker mig att ordet ”kvalitetslitteratur”, i likhet med ”konst”, är svårt att avgränsa 
och förklara, men att det används på ett fungerande sätt i många sammanhang utan att 
man kan ge en oantastbar, explicit definition. Med Wittgensteins uttryckssätt skulle man 
kunna säga att vägvisaren då är i sin ordning. Samtidigt är båda dessa ord under debatt 
och det blir svårare att använda dem utan att missförstånd och dispyter uppstår. Det är 
mycket möjligt att ambivalensen gällande användningen av ordet kvalitetslitteratur syns 
i artiklarna, vilket i så fall blir en del av resultatet. 
 

                                                 
19 Eriksson, Stefan 1998, s. 40ff. 
20 Ibid., s. 52 
21 Ibid., s. 52 
22 Ibid., s. 58 
23 Wittgenstein, Ludwig, i Eriksson, Stefan 1998, s. 46 
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Wittgenstein menar att man spelar olika typer av språkspel med olika ord, men också att 
man kan spela med samma ord på olika sätt. Språket är inte entydigt eller linjärt. Denna 
idé vill jag tillämpa på ordet kvalitetslitteratur och se om det spelas olika språkspel med 
det i olika sammanhang och hur dessa språkspel i så fall ser ut. I detta innefattas enligt 
vilka regler och mönster ordet används, hur det förklaras och hur gränser dras gentemot 
andra ord och uttryck. Det är också i linje med Wittgenstein att inse att kontexten har 
betydelse och samtidigt inte lägga tyngdpunkten vid att undersöka den. 

 

2.1.3. Wittgenstein om estetik 
 
Då Wittgensteins filosofi är en teoretisk utgångspunkt i denna uppsats vill jag här 
redogöra något för hans syn på konstnärlig och litterär kvalitet, trots att han inte har 
skrivit så mycket om detta. I Föreläsningar och samtal om estetik, psykoanalys och 
religion, finns en del av hans tankar nedtecknade med utgångspunkt från studenters 
anteckningar.24 
 
Wittgenstein menar att ord som ”vacker”, ”förtjusande” och ”god” lika gärna (eller 
ibland bättre) kan uttryckas med gester och mimik. Det är ungefär som att sucka ’Åh!’ 
och le. I estetiska omdömen menar han att sådana ord spelar mycket liten roll. Ofta 
använder man beskrivningar som är mer besläktade med ord som ”rätt” och ”korrekt”. 
Regler spelar en betydande roll här. Som Wittgenstein ser det måste man kunna reglerna 
för att kunna fälla ett estetiskt omdöme.25 ”Genom att lära sig reglerna får man ett 
alltmer förfinat omdöme. (Även om man inte har lärt sig harmonilära och inte har bra 
gehör, skulle man i alla fall kunna upptäcka en disharmoni i en serie ackord.)”26 
 
Även om varje tonsättare (eller författare) skapar nytt och därmed ändrar reglerna, är det 
aldrig så att samtliga regler ändras och man måste fortfarande kunna reglerna för att 
kunna fälla ett omdöme. Här finns en tanke om att man måste ”kunna språket”. 27 
 

Vi skiljer mellan en person som vet vad han talar om och en person som inte gör det. Om en 
person ska kunna beundra engelsk poesi, måste han kunna engelska. Antag att en ryss som inte 
kan engelska är överväldigad av en erkänt fin sonett. Vi säger då att han inte alls vet vad den 
innehåller. … I musiken är detta än mer uttalat. Om vi tänker oss en person som beundrar och 
njuter av det som gäller för att vara bra men som inte kan komma ihåg de enklaste melodier, 
inte vet när basarna kommer in osv. … Vi använder inte frasen ’En människa är musikalisk’ så, 
att vi kallar en människa musikalisk om hon säger ”Åh!” då ett musikstycke spelas, lika lite 
som vi kallar en hund musikalisk som viftar på svansen då man spelar musik.28 

 
Samtidigt menar Wittgenstein att konsten går bortom ord som ”korrekt” och bortom 
följandet av en uppsättning regler. Här återfinns idén om språkanvändning som ett spel.  
 

När vi talar om en symfoni av Beethoven talar vi inte om korrekthet. Något helt annat 
tillkommer. Man talar inte om att bedöma det oerhörda  i konsten. Inom en viss arkitekturstil 

                                                 
24 Barrett, Cyril. Förord i Wittgenstein, Ludwig [förel. hölls 1938] 1968, s. 7 
25 Wittgenstein, Ludwig [förel. hölls 1938] 1968, s. 13ff. 
26 Ibid., s. 17 
27 Ibid., s. 18 
28 Ibid., s. 18f.  
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gäller en dörr för att vara korrekt, och faktum är att vi kan inse det. Men då det gäller en gotisk 
katedral strävar vi inte alls efter att finna den korrekt – den spelar en helt annan roll för oss. 
Hela spelet är annorlunda. Lika annorlunda som att bedöma en människa och å ena sidan säga 
’Han uppför sig bra’ och å andra ’Han gjorde ett starkt intryck på mig’.29 

 
Enligt Wittgensteins synsätt är det både så att kulturen, eller sammanhanget, spelar roll 
för hur våra estetiska omdömen ser ut och så att våra estetiska omdömen får betydelse 
för kulturen. Han skriver att för att kunna beskriva ”… vad man menar med en 
kultiverad smak, måste man beskriva en kultur. Det vi nu kallar en kultiverad smak 
kanske inte existerade under medeltiden. Helt olika spel spelas under olika tidsåldrar.”30 

 
Ingenting av detta innebär att konstverket inte betyder något i sig. Det är inte utbytbart, 
som Wittgenstein ser det. ”Man skulle kunna spela en menuett en gång och ha stort 
utbyte av det, och sedan spela samma menuett en annan gång och inte få ut någonting. 
Men av detta följer inte att vad man får ut av menuetten är oberoende av den.”31 ”Om 
jag beundrar en menuett kan jag inte säga: ’Tag en annan. Den gör detsamma.’ Vad 
menar man? Den är inte densamma.”32 Ett likartat exempel är: 
 

Man skulle t.ex. kunna utvälja endera av två dikter för att påminna sig om döden. Men antag att 
man hade läst en dikt och beundrat den, kunde man då säga: ”Läs den andra, det går lika bra”?  
Hur använder man lyrik? Spelar den den här rollen – att vi säger något som: ”Här är något väl 
så bra…”?33 
 

I uppsatsens kommande litteraturgenomgång och redogörelse för olika sätt att se på 
konstnärlig och litterär kvalitet kan Wittgensteins tanke om verkets oersättlighet sägas 
tillhöra det objektivistiska synsättet, liksom betoningen av kunskapens betydelse för 
bedömningen av estetiska kvaliteter. Subjektivistiska inslag är påpekandena om 
kulturens betydelse. Synsättet ligger nära de som presenteras i kap. 3.1.2. och kap. 
3.1.3. 
 

                                                 
29 Wittgenstein, Ludwig [förel. hölls 1938] 1968, s. 20f.  
30 Ibid., s. 21 
31 Ibid., s. 54 
32 Ibid., s. 61 
33 Ibid., s. 61 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I min empiriska studie kommer jag att analysera vilka språkspel som framträder i ett 
journalistiskt material. Dessa språkspel kan tänkas skilja sig från de som används i en 
mer fackmässigt filosofisk diskussion. Min litteraturgenomgång är tänkt att ge viss 
överblick över några förekommande språkspel i detta ”estetikernas rum”. Här fokuseras 
begreppet kvalitetslitteratur snarare än ordet på så sätt att litteraturgenomgången även 
behandlar tal om litterär kvalitet där inte just ordet kvalitetslitteratur används. Man kan 
se litteraturgenomgången som den mer abstrakta bakgrunden till den konkreta 
användning som påvisas i den empiriska studien. I denna litteraturgenomgång är det inte 
jag som har analyserat fram språkspelen, utan jag har snarare valt att lyfta fram några 
synsätt och betrakta dem som språkspel. Dessa kommer i det fortsatta att kallas de 
”filosofiska språkspelen”. Det hade också varit möjligt att snarare låta 
litteraturgenomgången behand la andra tillämpningar av Wittgensteins teori t ex inom 
konstvetenskapen. Jag menar dock att detta hade förflyttat uppsatsens fokus till att 
handla mer om Wittgenstein än om kvalitetslitteratur. En sådan genomgång har därför 
avgränsats bort.  

 

3.1. Konstnärlig och litterär kvalitet 
 
Frågan om konstnärlig kvalitet är en gammal och komplicerad frågeställning, en sådan 
om vilken man kan säga ”redan de gamla grekerna”. Ofta har man inom estetiken 
behandlat ”de sköna konsterna” tillsammans. Man har tänkt sig att dessa har 
gemensamma syften och roller och att det finns gemensamma kriterier för hur deras 
kvalitet ska bedömas. Därför har jag valt att inte endast redogöra för teoretiker som 
skriver exklusivt om litterär kvalitet. Att detta känns mest naturligt har kanske också att 
göra med min konstvetenskapliga bakgrund. Samtidigt är estetiken ett mycket stort 
område, som man inte ens kommer i närheten av att kunna täcka in i en uppsats av den 
här typen, om över huvud taget. Jag har då valt att redogöra för några relativt sentida 
tänkare som tydligt belyser olika perspektiv och synsätt på konstnärlig och litterär 
kvalitet, på kanonbegreppet och på relationen till populärlitteratur.  
 
Litteraturgenomgången börjar med två huvudfåror gällande estetiska värderingar; det 
subjektivistiska och det objektivistiska synsättet (kap. 3.1.1.) Jag redogör dels för ett 
försök att kombinera dessa, som dock har tyngdpunkten åt det objektivistiska hållet 
(kap. 3.1.2.) och dels för en kritik mot själva utgångspunkten att estetiska omdömen är 
antingen subjektiva eller objektiva (3.1.3.). Därefter beskrivs ett subjektivistiskt synsätt 
som närmar sig frågan om konstnärlig kvalitet från sociologiskt håll (kap. 3.1.4.). Det 
sociala perspektivet tas sedan ett steg vidare till ett synsätt där litteraturens politiska 
betydelse värderas högre än dess eventuella estetiska kvalitet och där estetiska 
värderingar ses som politiskt grundade (kap. 3.1.5.). Detta leder vidare till diskussionen 
om kanonbegreppet (kap. 3.2.). Att försvara den traditionella litterära kanon antyder ett 
objektivistiskt synsätt medan kritikerna lutar mer åt det subjektivistiska hållet. Då 
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kvalitetslitteratur ofta ställs i relation till populärlitteratur, eller andra liknande begrepp, 
kommenterar jag sedan två avhandlingar som berör denna relation i kap. 3.3.  

 

3.1.1. Det subjektivistiska och det objektivistiska synsättet  
 
Två synsätt på estetiska värderingar är det subjektivistiska och det objektivistiska. 
Enligt det subjektivistiska är estetiska värderingar endast subjektiva uttryck för gillande, 
eller ogillande. Enligt ett sådant synsätt finns egentligen ingenting sådant som litterär 
kvalitet, eller kvalitetslitteratur. När man använder sådana epitet ger man bara uttryck 
för sina egna preferenser. Detta skulle förklara varför vi så ofta är oeniga om vad som är 
god konst. Ändå finner vi ofta argument för vår ståndpunkt och dessa argument tycks 
inte enbart vara känslouttryck. Sådana iakttagelser kan leda mot en mer objektivistisk 
syn på estetiska värderingar. Enligt detta synsätt finns det alltså något sådant som 
objektivt god konst och kvalitetslitteratur. 34 Juan Wilhelmi skriver: ”Objektivister talar 
om konstverkets kvalitet som man talar om ett objekts egenskaper, medan subjektivister 
betraktar kvaliteten som en projektion på objektet av åskådarens individuella 
reaktion.”35 Dessa perspektiv kan också kombineras på olika sätt och det är vad den  
brittiske filosofen Hugo A Meynell försöker göra. 

 

3.1.2. Både subjektivism och objektivism 
 
Meynell menar att en estetiskt känslig bedömare kan avgöra vad som är av god 
konstnärlig kvalitet. Bedömaren ska vara både estetiskt känslig och ha visst tekniskt 
kunnande. Det förra hjälper bedömaren att upptäcka kvaliteter i verk som bryter mot 
traditionella, estetiska regler och det senare att upptäcka kvaliteter i verk han/hon 
personligen, eller för tillfället inte blir tillfredsställd av. 36  ”Kritikern tränar upp sin 
förmåga på de verk som otvivelaktigt har egenskaper som konstituerar estetiskt 
värde.”37 Med detta menar Meynell framför allt klassikerna och en god bedömare 
definieras i princip som någon som uppskattar de flesta av dessa.38 Han skriver vidare: 
”Tendensen att under lämpliga omständigheter bereda förnöjelse under läsning, 
betraktande eller åhörande o.s.v. är det inneboende kännetecknet på varje konstverks 
godhet.”39 Detta handlar dock inte om den enskilde läsarens upplevelse. ”I slutänden är 
det dock den bildade allmänhetens konsensus … som utgör den mest tillförlitliga 
indikationen på konstnärligt värde.”40 
 
Meynell gör en jämförelse med våra perceptioner när det gäller t ex färger. ”Det tycks 
vara lika mycket rätt eller fel att påstå att en sak är objektivt estetiskt god eller dålig, 

                                                 
34 Strandberg, Caj. Förord i Meynell, Hugo A 1997, s. 9ff. 
35 Wilhelmi, Juan 1999, s. 152 
36 Meynell, Hugo A 1997, s. 40 
37 Ibid., s. 40 
38 Ibid., s. 66 
39 Ibid., s. 35 
40 Ibid., s. 34 
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som att den är objektivt grön eller bullrig i en betydelse som direkt motsvarar 
människors förnimmelser.”41 Han kommenterar I. A. Richard som gör en rigid 
distinktion mellan konstverk som fysiska objekt och deras effekt på oss och betraktar 
känsloeffekten som estetikens ämne. Meynell går inte med på denna absoluta 
gränsdragning. Han skriver:  
 

Att många människor bedömer ett objekt såsom känslomässigt tillfredsställande är ett lika gott 
(eller åtminstone inte ett sämre) skäl för påståendet att det är känslomässigt tillfredsställande i 
sig, som det förhållandet att många människors upplevelse av ett föremål som grönt är ett gott 
skäl för påståendet att det är grönt i sig.42 

 
Den estetiska tillfredsställelsen är av en speciell art enligt Meynell. Den är ”… resultatet 
av att man utövar och vidgar de kapaciteter som konstituerar det mänskliga 
medvetandet.”43 Detta mänskliga medvetande ser han på fyra nivåer; erfarenhet, 
förståelse, omdöme och beslut. God konst motverkar medvetandets begränsningar. Den 
vidgar och utmanar ens tidigare erfarenhet, förståelse, omdöme och beslut.44 ”Det 
faktum att de flesta människor mestadels, och alla människor ibland, föredrar att deras 
vanor i samband med erfarenhet, förståelse, omdöme och beslut snarare blir bekräftade 
och belönade än exponerade och modifierade förklarar varför god konst inte alltid eller 
ens vanligtvis är populär.”45 
 
Meynell menar att litterära verk brukar bedömas ha värde i proportion till bl a hur de 
exemplifierar och gestaltar saker av central betydelse i mänskligt liv och att de på något 
sätt är originella i språkanvändningen och behandlingen av intrig, karaktär och situation. 
Att detta är avgörande för den litterära kvaliteten visas därefter med exempel på vad 
bedömare skrivit om klassiska verk. Den litterära kvaliteten ses alltså som en 
kombination av att vissa kriterier är uppfyllda i verket i sig och att det inger en estetiskt 
känslig person, eller god bedömare, en känsla av tillfredsställelse. 

 

3.1.3. Varken subjektivism eller objektivism 
 
Wilhelmi kritiserar både subjektivism och objektivism och menar att polariseringen 
mellan dessa är ett tankemönster många har fastnat i, men som inte är det enda sättet att 
diskutera frågan på. I det jag har läst har Wittgenstein inte diskuterat just denna fråga, 
men Wilhelmis resonemangssätt ligger nära Wittgenstein som han också hänvisar till. 
 
Även en person som är kunnig på litteraturens område kan vackla mellan tanken att det 
nog är en smakfråga vad som är god litteratur, eftersom han inte kan definiera litterär 
kvalitet och upplevelsen att det verkligen finns kvalitativa skillnader mellan olika verk. 
Wilhelmi liknar detta vid Augustinus problem gällande tiden: ”... vad är alltså tiden? 

                                                 
41 Meynell, Hugo A 1997, s. 30 
42 Ibid., s. 31 
43 Ibid., s. 52f. 
44 Ibid., s. 53ff. 
45 Ibid., s. 67 
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Om ingen frågar mig, vet jag det; om jag vill förklara det för en frågande, vet jag det 
inte”.46 
 
Wilhelmi använder Monroe C. Beardsleys teori som exempel på en objektivistisk 
konstfilosofi. Beardsley menar inte att man kan argumentera fram estetisk njutning eller 
uppskattning, men att man kan ange skäl för att ett konstverk har ett visst värde. Han 
använder begreppen ”förtjänster” och ”brister” för att beskriva konstnärliga verks 
kvalitet. En jämförelse görs med knivar där Beardsley skulle betrakta ”vasshet” som en 
allmän förtjänst – den gör alltid kniven bättre. Enligt teorin - som kallas ”General 
criterion theory” - finns det primära positiva egenskaper (allmänna förtjänster) och 
sekundära. De senare bidrar till att höja verkets kvalitet endast i bestämda 
kombinationer med andra egenskaper. Alla positiva kriterier bidrar till att ge verket 
estetiskt värde och att ge det förmåga att, under vissa omständigheter, inge estetisk 
njutning. De tre primära egenskaperna är; enhet, komplexitet och intensitet.47 
 
Wilhelmi ger dock exempel på när de primära egenskaperna inte skulle göra ett verk 
bättre och går inte med på att de alltid höjer kvaliteten. 48 Han menar att konstverk är 
unika och att de inte har något allmängiltigt gemensamt.49 Han anser också att 
jämförelser med objekt, som knivar, är vilseledande. 
 

Vissa fiktioners mening har att göra med ett sätt att se på livet som helhet, ett försök att finna ett 
sätt att förhålla sig till livet. Vad det innebär att värdera ett litterärt verk kan därför inte helt och 
hållet beskrivas med modellen föremål-egenskap, eller med angivande av några abstrakta 
egenskaper som skulle rättfärdiga att vi säger att verket är ”bra” eller ”dåligt”. Även om vi 
skulle ha rätt i att verket har alla egenskaper som vi tillskriver det, och i att dessa egenskaper är 
”positiva” i Beardsleys mening, så är det inte därigenom givet att vi har förstått verket; att vi 
funnit ett tillfredsställande sätt att förhålla oss till det. Jag vill naturligtvis inte förneka att man 
kan använda många adjektiv för att beskriva ett verk och peka på dess förtjänster. Men varje 
beskrivning av ett verk måste vara sammanvävd med förståelsen av verket i fråga, och det gör 
modellen föremål-egenskap vilseledande när vi har att göra med estetiska frågor.50 

 
Som exempel på subjektivism använder Wilhelmi en teori som framförts av Curt J. 
Ducasse. Det som är vackert väcker känslor av skönhet, menar Ducasse och känslor är 
individuella. Därför är estetiska omdömen präglade av individens egenart. Det finns 
inga objektiva kriterier eller auktoriserade sakkunniga, enligt honom. Estetiska 
omdömen är smakomdömen och därmed tillfälliga.51 Mot detta invänder Wilhelmi att 
bred överensstämmelse inte bara är tillfällighet utan kan bindas till omständigheter som 
kultur och uppväxt. Smak är därmed mer determinerat än tillfälligt. Det finns också 
personer och institutioner som fungerar som auktoriserade sakkunniga och medverkar 
till att forma vår smak.52 
 
På liknande sätt som Wittgenstein ger Wilhelmi exempel på hur man skulle kunna 
använda vissa ord. Detta görs i syfte att visa på vad som framstår som rimliga 

                                                 
46 Augustinus i Wilhelmi, Juan 1999, s. 9 
47 Wilhelmi, Juan 1999, s. 16ff. 
48 Ibid., s. 20f. 
49 Ibid., s. 25f. 
50 Ibid., s. 30f. 
51 Ibid., s. 32f. 
52 Ibid., s. 34 
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användningar och vad som inte gör det. I det följande ger han två exempel på 
formuleringar som handlar om ”att tycka bäst om”: 
 
- Jag säger inte att den här tidningen är den bästa. Jag säger bara att den är den tidning som jag 

tycker bäst om, eftersom jag vant mig vid att läsa den. 
 
- Jag säger inte att min religion är den enda sanna. Jag säger bara att den är den religion som jag 

tycker mest om, eftersom jag vant mig vid dess ceremonier.53 
 
Exemplet med tidningen syftar till att visa hur vi vanligen förhåller oss till smakfrågor 
och är tänkt som ett rimligt uttryckssätt. Exemplet med religion ska dock ses som en 
orimlig användning av uttryckssättet och syftar till att visa att vi vanligen inte förhåller 
oss till mer grundläggande värdefrågor på detta sätt. ”Det förefaller inte troligt att en 
djupt religiös person konverterar till en annan religion med motiveringen att han börjat 
tycka mer om den, eller förlorar sin tro på grund av triviala omständigheter. Man vill 
nästan säga att konvertering eller förlorad tro implicerar att personen ifråga gått igenom 
en allvarlig andlig kris.”54  
 
Detta leder vidare till frågan om estetiska omdömen kan räknas till våra grundläggande 
värderingar och Wilhelmi anser att de åtminstone ibland kan det.55 Han menar att det 
finns läsare för vilka litteraturen är ”… en axel kring vilken deras liv rör sig. Om de 
finner ett verk där de kan känna igen sig, och som tillåter dem att fördjupa sig i sig 
själva, så skulle de inte vara beredda att kompromissa om detta verks värde – lika lite 
som en religiös människa är beredd att kompromissa om religiösa frågor.”56 
  
Wilhelmi menar inte att uppskattning av en bok alltid är en grundläggande värdering. 
Det kan vara en smakfråga med individuell prägel, eller vila på en smakkanon som har 
en slags sociologisk allmängiltighet. Han vill dock poängtera att det också kan vara så 
”… att vissa författare lyckas att utifrån sina egna problem skapa verk som berör läsare 
med samma eller likartade problem. Författaren och läsaren ingår då i en gemenskap, 
når ett vi-perspektiv, där deras respektive jag förenas i verket.”57 Detta ses som 
upprättande av en fullständig kommunikation som inte kan reduceras till dikotomin 
subjektiv – objektiv, eller till relationen föremål – egenskap. 
 

De läsare som uppskattar ett verk, känner igen sig själva i verkets rekonstruerade tillvaro. De 
accepterar verkets förslag om livets gränser och grunder, och därför ersätts känslan av den 
fullständiga kommunikationens omöjlighet av ett vi-perspektiv, i vilket läsaren kan känna sig 
förenad med författaren genom verket. Den stora litteraturen, och den stora konsten, har denna 
fullständiga kommunikation som ideal, ett ideal som ytterst få gånger uppnås. När detta sker 
hos ett visst konstverk, så gäller det bara vissa människor. Andra, som inte kan kommunicera 
med verket ifråga (som inte uppskattar just detta verk), kan säkert göra det med andra verk – så 
som vi kan uppskatta och komma i samklang med vissa människor, men inte med andra.58 

 

                                                 
53 Wilhelmi, Juan 1999, s. 35 
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57 Ibid., s. 103. 
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Här kan man se ett exempel på närheten till Wittgenstein som, även han, drar en 
parallell mellan uppskattning av ett verk och uppskattning av en människa. Detta då han 
skriver att skillnaden mellan att säga om en människa att han uppförde sig bra och att 
säga att han gjorde ett starkt intryck, är i analogi med skillnaden mellan att bedöma 
korrekthet i konsten och att uppfatta det oerhörda i den. 
 
Både objektivism och subjektivism skapar en vilseledande bild av de estetiska 
omdömenas karaktär, menar Wilhelmi.59 Estetiskt litterära omdömen är förbundna med 
förståelsen av verket. Läsaren bör förstå hur vissa litterära grepp är väsentliga för 
bokens innehåll och kunna förhålla sig till verkets anda och författarens livshållning 
såsom den är uttryckt i verket.60    

 

3.1.4. Det sociologiska synsättet 
 
Howard S. Becker gör en närmast sociologisk analys av hur estetiken fungerar i 
konstvärlden. Detta är ett exempel på ett betydligt mer subjektivistiskt synsätt än 
Meynell. Becker är mest fokuserad på visuell konst, men idéerna är fullt applicerbara på 
det litterära området. I komplexa och högt utvecklade konstvärldar finns ett behov för 
specialister, som kritiker och filosofer, som skapar logiskt organiserade och filosofiskt 
försvarbara estetiska teorier, menar han. Funktionen i konstvärlden blir t ex att fungera 
som rättfärdigande när konsten söker ekonomiskt stöd. Gällande den visuella konsten 
har frågan ofta varit vad som är konst över huvud taget och att få det man gör definierat 
som konst kan vara betydelsefullt på motsvarande sätt som att få kalla något vetenskap. 
Vad som är litteratur har väl inte varit under debatt på samma sätt, men gränsdragningen 
för kvalitetslitteraturen liknar i hög grad den för konst. En estetik som ger en bas för 
människor att göra värderingar på ett pålitligt sätt, skapar regelbundna mönster och 
underlättar samarbete, menar Becker. Enligt detta synsätt skapas estetiskt värde genom 
konsensus hos deltagarna i en konstvärld. Ett verk blir god konst och därmed värdefullt 
genom konsensus om basen för bedömning och genom att man applicerar 
överenskomna estetiska principer på enskilda fall.61  
 
Estetikerna vill inte bara klassificera saker i användbara kategorier, enligt Becker. De 
vill skilja det som förtjänar att kallas konst (eller kvalitetslitteratur) från det som inte 
förtjänar det. Angreppssättet är med nödvändighet exkluderande.62 Becker påpekar att 
om man tänker sig att kvalitet kunde mätas på en skala, så skulle man kunna jämföra 
verk med varandra, men man vet fortfarande inte var gränsen går för vad som är att 
betrakta t ex som stor konst, vad som förtjänar en plats i ett museum, eller omnämnande 
i konsthistorien. 63 Hur mycket god konst finns det och var går gränsen mot 
medelmåttighet och sedan mot dålig konst? På motsvarande sätt skulle inte ens en 
kvalitetsskala visa var gränsen för kvalitetslitteraturen går.  
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Både Becker och Meynell skriver alltså om god konst som något som bestäms genom 
konsensus inom en grupp relativt väl insatta personer. Den viktigaste skillnaden är att 
Meynell menar att detta i stort visar vad som objektivt sett är god konst, medan Becker 
menar att det visar vad som sociologiskt sett spelar den rollen i ett samhälle. 

 

3.1.5. Det politiska synsättet  
 
Kontextens betydelse betonas än mer av George Szanto och tonvikt läggs vid 
litteraturens politiska värde. Szanto menar att smakomdömen som ”bra” eller ”dålig” får 
mening endast om vi förstår kontexten de härrör från och den kontext de riktas till. 
Många faktorer, som uppfostran och utbildning, påverkar vår smak. En bok, eller film, 
ska inte bedömas endast utifrån sitt estetiska värde, som han ser det. En estetiskt dålig 
text kan vara politiskt värdfull på så sätt att den hjälper läsaren att bli mer fullt 
mänsklig, medan en text som betraktas som estetiskt god kan vara politiskt dålig om den 
avhumaniserar läsaren. En text kan också vara kontextuellt bra eller dålig, på så sätt att 
även om det explicita politiska budskapet i texten är dåligt, kan de politiska effekterna i 
den vidare kontexten visa sig bli goda – eller tvärtom. 64 
 
Szanto använder sig av Antonio Gramscis hegemonibegrepp och förklarar en 
hegemonisk värdestruktur som ett tillstånd då vissa värden tycks självklara. I de flesta 
sammanhang sätter vår bakgrund t ex uppfostran och utbildning, ramarna för hur vi 
uppfattar och uppskattar det vi läser. Smak är, som Szanto ser det, inlärt.65 
 
De kategorier man använder för att bedöma ett verks estetiska kvalitet är i sig själva  
tidsbundna och klassbundna, enligt Szanto. Våra kriterier ingår i en västerländsk 
medelklasstradition. Estetiska omdömen är bundna till tid, ideologi och kultur. De är 
politiskt färgade och präglade av den hegemoni bedömaren lever under. Lämnar man 
det estetiska därhän kan man bedöma verk efter deras politiska värde, menar Szanto. 
Samtidigt inser man då att även det estetiska är politiskt.66 
 

The full corpus of tastes, or laws, or whatever, are not part of democratic property but belong to 
the ruling class and its tradition: we have not appropriated our tastes, our tastes have 
appropriated us. In short, we have very little if any control of those basic economic forces, 
which control the values, which control our tastes.67 

 
Han ser dock inte den vanlige samhällsmedborgaren som maktlös, eller samhället som 
oföränderligt.  
 

… any general method for narrative production analysis must consider not merely the 
overwhelming predominance of equivalence between economic and artistic production, but also 
the potentially immense power of individuals working collectively to produce clear artifactual 
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alternatives to their society, clarifications which can help themselves and others to modify, 
perhaps even change, such inadequate institutions at present within their society.68 

 
Szanto tror att det finns två grundläggande sätt man som läsare kan lära sig av, eller bli 
underhållen av, texter. Det ena är att sympatisera med situationer som verkar solida, 
varaktiga, statiska, oföränderliga, möjliga att kategorisera och sanna. Det andra är att se 
förändringsprocesser, att följa omständigheter som verkar utvecklande, flyktiga, 
förbättrande, förklarande och som kräver något nytt av läsaren. Verk som ofta kallas 
mästerverk och andra verk som betraktas som bra, tror han fungerar för att de innehåller 
båda dessa aspekter och visar sambanden däremellan. Detta framläggs som en tentativ 
modell. 69 
 
När man frågar sig om en bok är bra, bör man fråga sig; bra för vem? menar Szanto. 
Flera olika typer av analyser behövs om man vill värdera, eller kritisera en text. Det kan 
vara värdefullt att analysera själva textens struktur och innehåll, men detta måste sättas i 
relation till de strukturer läsaren lever under. Vad beror det t ex på att vissa kan 
identifiera sig med en viss text och andra inte? Han skriver om detta som 
decentralisering av textens mening. Funktionen för läsaren ska räknas in i värderingen 
av texten. En text kan endast värderas vid en given tidpunkt i historien. Man kan, som 
Szanto ser det, inte egentligen skapa en fast hierarki av texter med eviga värden. 70 
Endast genom det specifika förhållandet mellan en läsare och en text kan texten kallas 
bra eller dålig. Kvalitet är dock inte ett helt relativt fenomen. Förhållandet mellan läsare 
och text ingår i en specifik historia, som kan analyseras. Detta gäller t ex vilka texter 
som kommer i tryck och hur de sprids och läsarens sociala sammanhang. 71 

 

3.2. Kanonbegreppet 
 
Kanonbegreppet är inte synonymt med kvalitetslitteraturbegreppet, men de har 
onekligen med varandra att göra och mycket av debatten kring kanons vara eller icke 
vara berör även huruvida man över huvud taget kan tala om litterär kvalitet. Szanto 
skriver, med utgångspunkt från sitt politiska synsätt, att man inte kan skapa en fast 
hierarki av texter med eviga värden, vilket ju är en kommentar om den litterära kanon. 
Det finns dock andra sätt att se på just detta. 
 
Min genomgång börjar med ett försvar för den traditionella litterära kanon d v s ett 
objektivistiskt perspektiv (kap. 3.2.1.). Därefter beskrivs en slags medelväg där risken 
för historielöshet, om man helt förkastar kanon, lyfts fram samtidigt som det accepteras 
att den traditionella kanon kan behöva modifieras. Detta belyses bl a genom en 
redogörelse för en del av de funktioner kanon haft historiskt sett (kap. 3.2.2.). I och för 
sig överens om att kanon skulle kunna vara ett sätt att skriva historia, bjuds skarpare 
kritik mot det hierarkiska och diskriminerande i urvalet från genusperspektivistiskt håll 
(kap. 3.2.3.). En besläktad kritik är att andra etniska grupper än vita västerlänningar har 
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exkluderats från kanon. Jag presenterar ett exempel på sådan kritik som utgår från den 
afroamerikanska och afrikanska litteraturen (kap. 3.2.4). Ett alternativ är att tänka sig en 
betydligt mer inkluderande, pluralistisk och mindre värderande kanon (kap. 3.2.5.). Då 
har vi kanske kommit till en punkt där kanonbegreppet och det litterära 
kvalitetsbegreppet nästan helt glidit ifrån varandra.  

 

3.2.1. Den traditionella litterära kanon 
 
Den västerländska kanon är ett försvar för den traditionella litterära kanon och för 
möjligheten att sortera verk hierarkiskt med utgångspunkt från deras estetiska kvalitet. 
Harold Bloom väljer tjugosex författarskap han anser vara värda extra uppmärksamhet. 
Gällande dessa ställer han sig frågan vad det är som gör dem kanoniska. ”Svaret har i 
flertalet fall visat sig vara deras sällsamhet, en verksam originalitet som antingen inte 
kan omvandlas, eller som omvandlar oss till den grad att vi upphör att uppfatta den som 
sällsam.”72 Bloom menar både att urvalet bör ske enligt strikt estetiska principer och att 
det är på det sättet den existerande kanon har tillkommit. Denna ståndpunkt har dock 
blivit impopulär då debatten politiserats, menar han.  Den står också i skarp kontrast mot 
kanonkritikerna som ofta lägger så stor vikt vid samhällsstrukturernas inverkan på 
kanonbildningen att det framstår som att det inte finns några estetiska skillnader alls. Då 
har man helt kommit bort från litteraturens mening, enligt Blooms synsätt.  
 

Detta reducerar det estetiska till ideologi, eller i bästa fall till metafysik. En dikt kan sålunda 
inte läsas som en dikt, eftersom den först och främst är ett socialt dokument eller, mindre ofta 
men kanske någon gång, ett försök att sätta sig över filosofin. Mot detta förhållningssätt 
anbefaller jag ett envist motstånd vars enda syfte ska vara att bevara dikten så fullt som möjligt 
och i så ren form som möjligt.73 

 
Kritikerna benämner han ofta ”förtrytelsens skola” och till den räknar han ”… 
feminister, afrocentrister, marxister, Foucaultinspirerade nyhistoricister, eller 
dekonstruktörer …”. 74 Dessa talar ofta om att ”öppna upp kanon” eller skapa en ”större 
kanon”, men Bloom menar att detta inneburit kanons undergång, eftersom de estetiska 
kriterierna hamnat i bakgrunden till förmån för författare som har politiskt korrekta 
budskap. Det man vill föra in i kanon är, enligt Bloom inte alls ”… de bästa av de 
författare som råkar vara kvinnor, afrikaner, latinamerikaner eller asiater, utan snarare 
de författare som har föga att erbjuda utöver den förtrytelse de har låtit växa fram som 
en del av det de uppfattar som sin identitet.”75 Kanon ska inte användas i ideologiska 
eller politiska syften. Även när det gäller viktiga frågor är detta att förvanska kanons 
mening som Bloom ser det. Dess funktion är att utgöra ett urval grundat på estetisk 
styrka och denna består ”… av ett suveränt behärskande av språkets figurala 
möjligheter, av originalitet, stor kognitiv förmåga, kunskap, en fruktsam, tät, vital 
diktion. … Vad Västerlandets kanon än må vara är den definitivt inte ett program för 
social återlösning.”76 
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Enligt Bloom tillkommer litteratur genom att författare läser andra författare och sedan 
gör kreativt bruk av detta material. Författarens strävan är att skapa nytt och av ett 
kanoniskt verk kräver Bloom originalitet. Detta kan ses som en kamp mot tyngden av 
allt det som skrivits tidigare. Tyngst väger Shakespeare, som Bloom ser som den stora 
centralgestalten i den västerländska kanon.  
 

Storhet innebär att man urskiljer det som är stort och mäktigt, och att man låter sig beskuggas 
av det. Att komma efter Shakespeare, som skrev både den bästa prosan och den bästa poesin i 
den västerländska traditionen, är ett brydsamt öde, eftersom originaliteten blir särskilt svår att 
förverkliga i just det som är allra viktigast: människoskildringen, minnets betydelse för de 
kognitiva funktionerna, metaforens makt att ange nya språkliga möjligheter. Det är här 
Shakespeare utmärker sig allra mest, och ingen efterkommande har nått upp till honom som 
psykolog, tänkare eller retor.77  

 
Bloom menar att kritikerna gör litteraturen och även författaren – eller människan – till 
något hon inte är, att vi reduceras till samhällskreatur, till kollektiv och att den enskildes 
unikhet tappas bort. Detta vill han råda bot på. ”En estetiskt grundad kritik för oss åter 
till diktens autonomi och den ensamma människans suveränitet, till en läsare som inte är 
ett samhällskreatur utan det allra djupaste jaget, vårt yttersta och vårt innersta.”78 
 
Om man vill hålla fast vid förkastandet av de estetiska principerna menar Bloom att 
man måste förklara hur Shakespeare har kunnat få den särställning han har i den 
västerländska traditionen. Det räcker inte med att han var en västerländsk man. 
 

Shakespeares överlägsenhet är, det är min fasta övertygelse, den klippa på vilken förtrytelsens 
skola slutligen måste stranda. … Om det är en ren tillfällighet att det är Shakespeare som utgör 
centrum i vår kanon, då måste de kunna visa varför den bestämmande samhällsklassen utsåg 
just honom och inte låt säga Ben Jonson till att spela denna tydligen helt  tillfälliga roll. Eller om 
det nu var historien och inte de styrande som upphöjde Shakespeare på detta vis: vad var det 
hos Shakespeare som till den milda grad förmådde tjusa den väldige Demiurgen, vår 
ekonomiska och sociala historia? … hur mycket enklare vore det inte att erkänna att det finns en 
kvalitativ skillnad, en artskillnad, mellan Shakespeare och alla andra diktare …79 
  

 
Den kanoniska litteraturen får inte sin storhet från sitt moraliska budskap. Detta 
budskap, eller det författaren står för kan i många fall vara ytterst tveksamt, menar 
Bloom, men det har egentligen inte med saken att göra. ”Att läsa de allra bästa 
författarna – låt säga Homeros, Dante, Shakespeare, Tolstoj – gör oss inte till bättre 
samhällsmedlemmar. Konsten är fullständigt oanvändbar, enligt den makalöse Oscar 
Wilde, som alltid hade rätt. Han påpekade också att all dålig poesi kommer från 
hjärtat.”80 Med samma utgångspunkt menar Bloom också att man inte ska läsa för en 
ideologis skull. Han återkommer till att det estetiska bör vara i förgrunden och inte får 
politiseras.  
 

Att läsa för en ideologis skull är som jag ser det att inte läsa alls. Att ta del av det estetiskt 
kraftfulla är att lära sig hur vi ska tala till oss själva och stå ut med oss själva. Det verkliga bruk 
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vi har av Shakespeare eller av Cervantes, av Homeros eller Dante, av Chaucer eller Rabelais, 
det är att de bistår vårt inre jag i dess växande. … Tankens dialog med sig själv är inte i första 
hand en social realitet. Det enda Västerlandets kanon kan bidra med, det är en djupare insikt om 
hur vi bäst använder vår egen ensamhet vars slutgiltiga gestalt är vår uppgörelse med vår 
dödlighet.81 

 
Bloom står alltså för ett objektivistiskt synsätt och hävdar att det verkligen finns 
estetiskt kvalitativa skillnader mellan litterära verk. Ett tecken på sådan kvalitet är att 
verket tål att läsas flera gånger och att det fortsätter att läsas och uppskattas under lång 
tid; att det har en slags odödlighet.   

 

3.2.2. Det historiska perspektivet 
 
Jan Gorak skriver att kanonbegreppet användes på många olika sätt och inom många 
olika områden under antiken. Användningen var mer eller mindre besläktad med den 
som nu är i bruk som; läromedel, norm eller regel, eller lista på auktoriteter inom ett 
område. Begreppet fick med tiden en allt mer värderande funktion. 82 Gorak skriver 
vidare om en mängd områden inom vilka man försökt göra urval på olika sätt, som man 
har velat betrakta som kanoniska t ex inom konsten, etiken och inte minst gällande 
Bibeln. Debatten om kanon har blossat upp på olika sätt i olika tider och begreppet har 
haft många olika funktioner genom historien. 83 
 
De frågeställningar som är i fokus nu blev aktuella mot slutet av 70-talet och början av 
80-talet bl a genom utgivningen av boken Literature: Opening up the canon, 1981 med 
olika texter som angrep vad man betraktade som en konservativ profession som 
exkluderade minoriteter och kvinnor. Mer sociologiskt inriktad forskning kring begrepp 
som ”värde”, ”kultur” och ”tradition” kan ha varit bidragande orsaker till att dessa 
frågor aktualiserades. Raymond Williams skrev t ex om utbildningsnivå och 
klasstillhörighet hos författare som ingick i kanon. 84 Kanonbegreppet har kritiserats för 
att exkludera kvinnor, icke västerlänningar och vissa genrer. En annan kritik är att 
kanon förmedlar en fixerad uppsättning gamla värderingar så att den kulturella makten 
hålls kvar av en konservativ elit. T ex Richard Brodhead och Jane Tompkins har också 
menat att marknadsföring, publicitet och politik har avgörande betydelse för vilka som 
kommer in i kanon. Enligt många av de kritiker Gorak nämner överlever kanon bara 
genom institutioners kontroll och stöd. De estetiska bevekelsegrunderna ifrågasätts 
starkt.85  
 
Gorak menar att det finns en risk att man slår över för långt åt det kritiska hållet så att 
detta att vara kvinna eller icke västerlänning blir närmast direktkvalificerande in i en ny 
kanon. Detta vore inte mindre restriktivt eller mer inkluderande än en 
”mästerverksorienterad” kanon. Han menar att kritikerna ofta saknar självkritik och att 
försök att göra kanoniska urval kan vara ett sätt att berätta historia, eller ett slags 
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konstverk i sig, ett världspoem. Om man helt förkastar kanonidén finns risk för 
historielöshet.86 
 

Canons have historically performed a variety of useful functions, one of which is worth bearing 
in mind in the current atmosphere of heated attack: the canon that supplies the ground rules for 
accuracy, evidence, and argument in the preparation of an artistic or critical work. For as long 
as contemporary critics usher canons of rational enquiry into the wings, supporting instead a 
political rhetoric of passionate persuasion, they condemn critical argument to a succession of 
coups; in this atmosphere, the discipline, whatever we agree to call it, will degenerate into a 
field without a history.87 

 
Gorak menar att det måste gå att finna en medelväg mellan det totala omkullkastandet 
av kanon och ett okritiskt accepterande av den. Idén om en kanon kan då fortfarande 
spela en viktig roll, anser han. 
 

Only when the long trek towards understanding culture as a social, political and anthropological 
institution takes over from the guerrilla bursts that represent it as an instrument of class 
dominance will canons once again become understood functionally, as important elements in 
the creation and understanding of art. Such an understanding would present culture as an 
ensemble of relationships inside a given community rather than as a set of eternal standards on 
the one side and a vehicle for systematic oppression on the other.88 
 

I de följande två kapitlen presenteras två teoretiker från grupper som ofta anklagas för 
att vilja omkullkasta kanon, men som själva inte uppfattar det som att det är det de 
försöker göra, utan snarare ge röst åt tidigare tystade grupper i samhället. 

 

3.2.3. Genusperspektivet 
 
Anna Williams har undersökt 1900-talets litteraturhistorieskrivning med fokus på 
kvinnor och kanon. Citerande Niels Halkjaer definierar hon kanonbegreppet som ”den 
relativt fast fixerade grupp av verk och författarskap som konstituerar den allmänt 
accepterade bilden av litteraturens historia.”89 Den typen av kanon tror hon dock inte 
kan finnas då det inte finns någon ”allmänt accepterad bild”. Hon skriver delvis i 
polemik med Bloom. Han grundar, enligt Williams, sin uppfattning om kanon på 
begreppen ”särart” och ”originalitet” och framför allt originalitetstanken har varit en 
mycket viktig urvalsprincip i kanonbildningen över huvud taget.90 En viktig 
utgångspunkt för Williams är Pierre Bourdieus teori. Bl a skriver hon: 
 

Bourdieu menar att den borgerliga kulturens bärande åtskillnadspolitik går ut på att markera just 
den egna smaken som den högst värderade. Förekomsten av en ”allmänt accepterad” litterär 
kanon är således en omöjlighet – en officiell kanon måste alltid undersökas i relation till det 
smakbärande skiktets ideologi och värderingar. Vem är det som bestämmer vad som är 
”originalitet” och ”särart”?91 
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Williams menar att specifika historiska, ekonomiska och sociala omständigheter råder 
varhelst värdering av en litterär text sker. Både textens utformning och dess bedömare 
styrs av behov och avsikter som växlar över tid. Värdering sker i flera led t ex när ett 
verk trycks, publiceras, köps och bevaras. Ett verk som vid en given tidpunkt värderas 
högt, men senare blivit sett som tidsbundet, kan vara historiskt intressant. Hon menar att 
detta har skett med flera kvinnliga författare. ”De får alltså därmed en plats i kanon, 
men deras könsproblematiserande texter desarmeras genom att kallas tidsbundna.”92 
Vad vi ser som tidlöst är dock beroende av betraktarens förutsättningar och syften. Hur 
vi lär oss läsa texter som traditionellt ansetts vara av god kvalitet, påverkar vår syn på 
vad som är litterär kvalitet, menar hon. 93 
 
I litterära handböcker hålls ofta ”litteratur” och ”kvinnolitteratur” isär genom att 
kvinnliga författarskap beskrivs under rubriker som ”Nyfeminism och kvinnolitteratur” 
och ”Kvinnokamp och kvinnolitteratur”, medan manliga beskrivs under allmänt litterära 
rubriker.94 Kvinnliga författare ges också mycket litet utrymme i 
litteraturhistorieskrivningen och det har inte blivit bättre gällande samtida litteratur. 
”Det traditionella tudelningstänkandet märks också i behandlingen av författarna. 
Kvinnorna knyts oftare, precis som tidigare, till känslor och biografiska omständigheter, 
medan männen har det politiska tolkningsföreträdet och blir innovatörer och 
idébärare.”95 
 
Williams menar att även då kvinnor varit nyskapande och originella har detta omtolkats 
och kallats något annat, som inte har samma estetiska status.  
 

De anslöt sig till en tradition men de förnyade den också genom att föra in andra erfarenheter 
och idéer i den litterära gestaltningen. I litteraturhistorierna tolkas dessa insatser sällan som 
likvärdiga eller perspektivistiskt nydanande. I stället betraktas de som avvikande. Det kvinnliga 
perspektivet tolkas i flera fall som begränsat och därmed kvalitetsmässigt mindre intressant.96 

 
Som vi kommer att se i det följande kapitlet har även det afroamerikanska och det 
afrikanska perspektivet setts som begränsat och icke universellt. Genuskritiken och den 
etniska kritiken har överhuvudtaget många likheter. 
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3.2.4. Det etniska perspektivet 
 
Loose canons är en samling essäer av Henry Louis Gates, Jr. Den första; ”Canon 
Confidential: A Sam Slade Caper”, är en slags parodiskt skriven deckarhistoria där 
Slade får i uppdrag att ta reda på vem som har ”fixat” kanon. Spåren leder bl a till 
Harold Bloom, som misstänks för mordet på T.S. Eliot m fl. ”Turned out Bloom had a 
rap sheet longer than a three-part New Yorker profile. They were after him for a whole 
series of murders, from Matthew Arnold to Robert Lowell. All of them savaged with 
bloody dispatch, often in a paragraph or less. So far, they couldn’t pin anything on 
him.” 97 Det hela visar sig dock vara någon form av komplicerad konspiration.  
 
Övriga essäer är mer konventionellt argumenterande inlägg i kanondebatten med 
utgångspunkt från den afroamerikanska och den afrikanska litteraturen. Gates 
resonemang utgår delvis från vad man skulle kunna se som vars och ens personliga 
kanon; böcker som påverkat ens liv, ens fortsatta läsande och intresse för litteratur. I 
sådana listor kan både populärlitteratur och klassiker ingå och det handlar, åtminstone 
delvis, om att kunna identifiera sig själv med det man läser.  
 

I try to remind my graduate students that each of us turned to literature through literal or 
figurative commonplace books, a fact that we tend to forget once we adopt the alienating 
strategies of formal analysis. The passages in my commonplace book formed my own canon, 
just as I imagine each of yours did for you. And a canon, as it has functioned in every literary 
tradition, has served as the commonplace book of our shared culture.98  

 
Gates skriver vidare om olika försök att formera en ”svart kanon” varmed syftet oftast 
varit att visa på existensen av en svart tradition, som en del i ett politiskt motstånd mot 
rasism.99 Han väljer att inte förkasta själva kanonbegreppet, utan snarare ge det ett något 
annorlunda innehåll än det traditionellt har haft. När Loose canons skrevs var en 
antologi över afroamerikansk litteratur, som Gates medverkade till, under arbete. Denna 
hade framför allt pedagogiska syften. ”Once our anthology is published, no one will 
ever again be able to use the unavailability of black texts as an excuse not to teach our 
literature.”100 Han poängterar att denna antologi är ett sätt att skriva en svart kanon på. 
Varje urval är ett bland flera möjliga urval. De flesta tidigare redaktörer för liknande 
samlingar har försökt få med så många författare som möjligt.101 Han menar att mycket 
har vunnits genom dessa ansträngningar, men att det inte är syftet med den antologi han 
själv medverkar till.  
 

Our task will be to bring together the ’essential’ texts of the canon, the ’crucially central’ 
authors, those whom we feel to be indispensable to an understanding of the shape, and shaping, 
of the tradition. A canon is often represented as the ’essence’ of the tradition, indeed, as the 
marrow of tradition: the connection between the texts of the canon is meant to reveal the 
tradition’s inherent, or veiled, logic, its internal rationale.102  
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Detta är alltså ett slags mästerverksorienterat sätt att se på kanon, men i bemärkelsen; de 
verk som fått betydelse för efterkommande författare och för hur traditionen har 
utvecklats, snarare än; de ”bästa” verken i någon rent estetisk bemärkelse. Gates skriver 
att han själv och andra som har kritiserat den traditionella kanon, har fått mycket kritik 
för att man politiserar det estetiska, men han menar att kanonformering alltid har varit 
politiskt. ”That people can maintain a straight face while they protest the irruption of 
politics into something that has always been political from the beginning – well, it says 
something about how remarkably successful official literary histories have been in 
presenting themselves as natural and neutral objects, untainted by worldly interests.”103 
 
Litteraturundervisning förmedlar vissa värderingar, menar Gates och de värderingar 
som traditionellt har förmedlats är inte sådana någon borde vilja bevara, eller återvända 
till.  
 

… it is  – it has become – the teaching of an aesthetic and political order, in which no women or 
people of color were ever able to discover the reflection or representation of their images, or 
hear the resonances of their cultural voices. The return of ’the’ canon, the high canon of 
Western masterpieces, represents the return of an order in which my people were the 
subjugated, the voiceless, the invisible, the unrepresented, and the unrepresentable. Who would 
return us to that medieval never-never land?104  

 
Konst och litteratur av svarta har, liksom den av kvinnor, ofta betraktats som icke 
universell och detta har använts som ett argument mot dess införande i kanon. Samtidigt 
har man inte förklarat vad man menar att universalitet är, anser Gates. Om det innebär 
att självidentifikation inte kan vara universellt säger sig Gates vara emot universalitet. 
Han menar att olika röster måste få komma till tals i en fungerande kanon, kanske 
framför allt när den används i undervisningssammanhang. Att ge den svarta kvinnan en 
röst kan då ses som den stora utmaningen.   
 

To reform the curricula, to account for the comparable eloquence of the African, the Asian, and 
the Middle Eastern traditions, is to begin to prepare our students for their roles as citizens of a 
world culture, educated through a truly human notion of ’the humanities,’ rather than – as 
Bennett and Bloom would have it – as guardians at the last frontier outpost of white male 
Western culture, the Keepers of the Master’s Pieces. And for us as scholar-critics, learning to 
speak in the voice of the black female is perhaps the ultimate challenge of producing a 
discourse of the critical Other.105 

 
Enligt Gates har européer, åtminstone sedan 1600-talet, ifrågasatt afrikaners 
fullvärdighet som människor. Huruvida afrikaner kan skapa litteratur och behärska 
vetenskap och konst har av många setts som ett test. Klarade man inte det testet kunde 
det användas som argument för att afrikaner av naturen är ämnade att vara slavar, 
skriver Gates.106 ”We know this tradition all too well, dotted as it is with the names of 
the great intellectual Western racialists, such as Francis Bacon, David Hume, Immanuel 
Kant, Thomas Jefferson, and G.W.F. Hegel.”107  Denna bakgrund har, enligt Gates, haft 
stor betydelse för vilka former den afrikanska och afroamerikanska litteraturen har 
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antagit. Han har en socialkonstruktivistisk syn på vad det innebär att vara svart. ”Only 
because black writers have read and responded to other black writers with a sense of 
recognition and acknowledgment can we speak of a black literary inheritance, with all 
the burdens and ironies that has entailed. Race is a text (an array of discursive 
practices), not an essence.”108 
 
Gates ser det som en viktig uppgift att se till att litteratur av svarta författare och 
författare från Tredje Världen, lärs ut till alla grupper av studenter.109 Studiet av 
afroamerikansk litteratur har blivit alltmer respekterat i den akademiska världen i USA. 
Denna utveckling har dock inte i samma utsträckning nått litteraturundervisningen i 
high school, menar Gates. Shakespeare, Steinbeck, Dickens och Twain är fortfarande de 
författare man undervisar mest om, även i skolor med mycket hög andel 
minoritetsstudenter. Bara Lorraine Hansberry och Richard Wright finns bland de femtio 
oftast förekommande författarna i engelskundervisningen i årskurs 7-12. Samtidigt 
tillhör Black Boy av Wright de tre oftast bannlysta böckerna i allmänna skolor.110  
 
Eftersom läsande delvis går ut på att känna igen sig själv i det lästa, menar Gates att det 
framför allt är viktigt att svarta studenter får ta del av den svarta kanon, men han 
poängterar att den också berikar vita studenter och att även vita lärare måste kunna 
undervisa om afroamerikansk och afrikansk litteratur. 
 

We do nothing to help our discipline by attempting to make of it the equivalent of a closed 
shop, where only blacks need apply. On the other hand, to say that ethnic identity is socially 
constructed is not to say that it is somehow unreal, to deny the complexities of our own 
positionality, to claim that these are not differences that make a difference.111  

 
Om man verkligen vill lära känna världen och mänskligheten genom litteraturen borde 
det vara klokt att lyssna till så många röster som möjligt, menar han. ”Perhaps we 
should try to think of American culture as a conversation among different voices – even 
if it’s a conversation that some of us weren’t able to join until recently.”112 
 
Liksom genusperspektivet kan ha andra former än det Williams framför, kan man 
framföra kritik från ett etniskt perspektiv med andra nyanser än de som framkommer i 
det Gates skriver. T ex har Gates en pedagogisk utgångspunkt där det är möjligt att ha 
en mer estetisk och hans perspektiv är amerikanskt. Det finns naturligtvis också andra 
exkluderade etniska grupper än de afroamerikaner och afrikaner Gates framför allt 
skriver om. Ett alternativ vore dessutom att helt förkasta kanonbegreppet istället för att 
vilja göra nytt bruk av det. Gemensamt för de olika versionerna av genuskritik och 
etnisk kritik torde dock vara påpekandet att grupper av författare och litterära verk 
exkluderats från kanon p g a politik och fördomar snarare än av estetiska skäl.  

                                                 
108 Gates, Henry Louis Jr 1992, s. 79 
109 Ibid., s. 80 
110 Ibid., s. 90 
111 Ibid., s. 127 
112 Ibid., s. 175 



 31 

 

3.2.5. Det pluralistiska alternativet 
 
Många kanonkritiker har velat lyfta fram någon specifik grupp, t ex kvinnor, eller icke 
västerlänningar och peka på hur just denna grupp har blivit exkluderad. Det finns dock 
också de som försöker finna en helhet där alla dessa grupper måste inkluderas för att 
skapa en sann kanon. Detta kallas ibland för tolerant pluralism. Ett exempel på en sådan 
teoretiker är Lillian S. Robinson. En användbar kanon bör spegla en hel kultur menar 
hon, enligt Williams. Det handlar inte om att kasta ut män för att göra plats för kvinnor, 
utan om en strävan efter att återge en litterär verklighet.113 Williams tror på en framtid 
med många olika kanon som förhoppningsvis kan samexistera. Hon önskar en mindre 
hierarkisk historieskrivning där kanon inte skulle handla om vad som är estetiskt, 
kvalitetsmässigt bäst, utan om en sann historieskrivning, eller helt enkelt en uppräkning 
av vad som har skrivits.114 
 
Robinson närmar sig kanon från ett, i första hand, feministiskt perspektiv, men lyfter 
också fram aspekter som handlar om etnicitet och klass. Den feministiska forskningen 
har, menar hon, utmanat själva definitionen av vad litteratur är. Detta genom att studera 
kvinnors privata skrivande, som brev och dagböcker, på samma sätt som man studerat 
litterära texter. Angreppssättet har överhuvudtaget ofta varit mycket inkluderande 
gällande även t ex populära genrer. ” This inclusiveness, where there was once only a 
brief but oft-rehearsed litany of great names, has also meant a slow opening of the 
emerging female tradition to the voices of women of color, lesbians who write from and 
of that experience, and women writing out of the (literal) history of colonization and it’s 
aftermath.”115 
 
Som Robinson ser det innebär den inkluderande ansatsen en utmaning för den 
traditionella kanon att öppna sina gränser, både för exkluderade sociala grupper och för 
olika uttryckssätt.   
 

The result would be to see our whole past, the seventeenth and eighteenth centuries, for starters, 
as experienced authentically by two sexes and all classes, or our present moment as experienced 
by all sorts of people with very different relations to the dominant culture and the fact of 
dominance. And it would be to understand this seeing as a legitimate part of our activity in the 
world of literary interpretation, not belonging to some other mode of apprehension outside the 
proper boundaries of criticism. 116  

 
Att den feministiska forskningen och kritiken för in en social kategori, genus, i studiet 
av litteraturen bör leda till ett helt nytt sätt att se på den litterära traditionen, menar 
Robinson. I denna tradition ska då inte bara kvinnor inkluderas, vilket i sig är en mycket 
omfattande uppgift, utan också exkluderade klasser, raser, nationella grupper, sexuella 
minoriteter och ideologiska positioner. ”What this means is a more truly comparative 
literature, one that could, in fact, comfortably be called our literature, rather than 
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allowing the universe of cultural expression to remain, in the words of the Nigerian 
social critic Chinweizu, ’the West and the rest of us.’”117 
 
Robinson menar att man, när man försöker utvidga, eller berika, kanon, ofta blir 
anklagad för att vilja kasta ut klassikerna och ersätta dem med verk som valts bara för 
att författarna är kvinnor, inte vita, eller inte västerlänningar. Detta är det dock ingen 
som har velat göra anser hon. 118 Man gör inte godtyckliga val bland tidigare uteslutna 
författare, utan man anser att de författare man vill inkludera verkligen förtjänar en plats 
i kanon. 
 

Our opponents assume that to say that a novel is the work of, for example, a young Chicana 
lesbian writer means to say it cannot be any good, cannot meet any recognized aesthetic 
standards. So they turn the rhetorical tables and argue as if those who are interested in 
commenting on, studying, and teaching the work of Sandra Cisneros, Gloria Anzaldúa, or 
Cherríe Moraga value them only because the authors are young(ish) Chicanas, two of them 
lesbians.119 

 
Hon är alltså inte helt subjektivistisk och är inte heller inne på Williams tanke att ersätta 
kanon med en helt icke hierarkisk referenslista över allt som skrivits, men hon 
förespråkar en närmast antropologisk kulturdefinition och att kanon ska spegla kulturen. 
Gällande universalitet tycks hon gå med på att det kvinnliga, eller svarta, perspektivet 
kan ses som mer specifikt, men inte på att det specifika spelar en mindre viktig roll i 
kulturen än det man kallar universellt. ”The marked variant in an author’s personal 
identity (female, black, Latina) reflects a marked variant in themes (marginal, particular, 
local), whereas the unmarked norm (white, male) writes about experiences that are 
general, human, and universal. And culture is about what brings us together, not what 
divides us, about commonality, not about difference. Or is it?”120 
 
En del kanonkritiker, kanske framför allt de som betonat läsarens perspektiv, vill 
inkludera även vad som traditionellt betraktats som populärlitterära genrer. 
Populärlitteratur kan dock också fungera som den kontrastering som visar vad man 
menar att litterär kvalitet inte är respektive är. I det följande kapitlet redogörs därför för 
två avhandlingar som behandlar kvalitetslitteraturens relation till populärlitteraturen. 
Jofrid Karner Smidts avhandling är dessutom intressant för att den har ett tydligt 
biblioteksperspektiv. 
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3.3. Relationen till populärlitteratur 
 
I Kampen om högt och lågt refererar Magnus Persson till litteratursociologen Robert 
Escarpit, som framförde idén om att litteraturen cirkulerar i två kretslopp. Det bildade 
kretsloppet förknippas enligt Persson med den litteratur som diskuteras på 
kultursidorna, som man undervisar om i skolor och på universitet, som kan aspirera på 
en plats i litteraturhistoriska verk och som har en bildad läsekrets med kompetens att 
fälla välgrundade och självständiga estetiska omdömen. Det populära kretsloppet 
förknippas med triviallitteratur och med det som kännetecknas av standardisering och 
formelmässighet gällande både produktion och innehåll. Persson menar dock att 
gränserna mellan dessa kretslopp har blivit mer flytande sedan Escarpit lanserade sin 
teori. T ex har skillnader gällande försäljningsställen nästan helt försvunnit. Även det 
estetiska utbytet mellan högkultur och masskultur sägs ha ökat drastiskt. Frågor kring 
detta är vad som står i centrum för Perssons avhandling. Hans resonemang förs med 
utgångspunkt från romaner av tre nordiska författare som han definierar som 
högkulturella och som på olika sätt gått i dialog med det populära; Jan Kjærstad, Peter 
Høeg och Kerstin Ekman. 121 De tre författarna gör bruk av den populärlitterära genren 
deckare, men på mycket olika sätt, enligt Persson. Høeg och Ekman uppvärderar 
genren, medan Kjærstad i hög grad parodierar, negerar och dekonstruerar genrens 
grundläggande konventioner, som Persson tolkar det.122 
 
Hierarkisering är, som Persson ser det, inte ett exklusivt högkulturellt fenomen. T ex 
inom just deckargenren pågår ständigt rangordning av författare, verk och subgenrer. 
”Och genrens förhållande till den kvalificerade, ”seriösa” litteraturen är en ständigt 
återkommande fråga, både inom denna offentlighet och utanför den (inte minst i 
litteraturkritiken).”123 Deckargenren fortsätter utvecklas och förnyas inifrån menar 
Persson och anser sig kunna konstatera att populärkulturen varken är oföränderlig eller 
homogen. 124  
 
Persson ser mottagandet av det han kallar högkulturella bearbetningar av lågkulturella 
genrer som motsägelsefullt. De ”… tilldelas högt estetiskt värde av teorin och kritiken – 
under förutsättning att bearbetningen innebär ett överskridande av modellen. 
Deckargenren som sådan betraktas däremot som en konstnärligt förbrukad form. Denna 
så framträdande tankefigur rymmer en paradox: Det höga vitaliseras av det låga 
samtidigt som detta låga kritiseras för att vara livsodugligt.”125 
 
En av slutsatserna i Perssons avhandling är att högt och lågt har stort utbyte av 
varandra, men att förhållandet inte är värdemässigt neutralt.  
 

Tecknen och koderna i det gemensamma kulturella referensbiblioteket är redan laddade med 
olika värden och betydelser som låntagaren på olika sätt måste förhålla sig till: accepterande, 

                                                 
121 Persson, Magnus 2002, s. 11f. 
122 Ibid., s. 325 
123 Ibid., s. 327 
124 Ibid., s. 326f. 
125 Ibid., s. 328f. 
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reviderande eller dekonstruerande. Utbytet mellan högt och lågt fungerar ömsesidigt 
vitaliserande – men kännetecknas också av kamp och konflikter.126  

 
Smidts avhandling behandlar bibliotekariers litteratursmak, läsvanor och syn på litterär 
kvalitet. Detta undersöks bl a genom en surveyundersökning och djupintervjuer med 
några informanter. För en av dessa informanter är bra språk ett centralt 
kvalitetskriterium, vilket utesluter det hon betecknar som triviallitteratur. Hon definierar 
triviallitteratur som spekulativ och lättvindlig och kopplar detta till att en rad titlar 
produceras snabbt efter samma mall. Informanten Åse säger; ”du produserer ikke fem 
bøker i året av høy kvalitet,”127. En annan informant säger; ”forfatteren får beskjed om å 
skrive 40 bøker i den serien, og så gjør de det på 2 år. Det kan jo ikkje vær så mye 
jobbing bak de bøkene heller da.”128 Populärlitteratur och triviallitteratur betraktar 
denna informant som texter skrivna endast utifrån kommersiella intressen och som är 
massproducerade efter en mall.129 Informanten Sigrun säger: 
 

Men eg vil nok sei at populærlitteraturen, den utfordra ingen. Den er opptatt av det statiske, og 
at allting skal vere godt, mens den andre litteraturen, seriøs eller ka du kallar det, den gjer eitt 
eller anna med meg. Den flytta ei grense. Den kan irritere meg, eller eit eller anna skjer. Den 
fortel ikkje meg at dagen i dag er akkurat den same som dagen i går. Eit eller anna skjer 
undervegs når eg les den boka, men det gjer det ikkje med populærlitteratur. Der blir eg kanskje 
provosert fordi at det ikkje skjer noke.130  

 
Ett par av informanterna går med på att termer som populärlitteratur och seriös litteratur 
betecknar funktionella skillnader, men godtar inte att detta nödvändigtvis är en 
kvalitetsmässig skillnad. De ställer sig tvivlande till om det finns några objektiva 
kriterier för litterärt värde och anser att det ska vara upp till läsaren att värdera texten 
utifrån sin egen kulturella position. Informanten Caroline använder ordet 
verklighetsflykt i positiv bemärkelse och menar att behovet av detta både är reellt och 
legitimt i dagens samhälle, inte minst för dubbelarbetande kvinnor. Detta kopplas till 
inköpspolicy och hon tycker att populärlitteratur ska finnas i biblioteken. 131  
 
Distinktionen mellan högt och lågt tycks spela en viktig roll i biblioteksvärlden, men en 
del av de bibliotekarier Smidt intervjuat motsätter sig detta synsätt. Argumenten för att 
lätt underhållningslitteratur ska finnas i folkbibliotekens samlingar är ofta politiskt 
färgade likhetsargument.132 Informanten Sigrun menar att den kvalitetsåtskiljande praxis 
som finns inom bibliotekariekåren är en generationsfråga. Äldre kollegor skiljer ut hela 
genrer och definierar dem som lätta eller seriösa, enligt henne och de anser att de lätta 
genrerna först och främst kan köpas in som medel för att få folk till biblioteket. Yngre 
bibliotekarier upplever hon däremot ofta anser att stora delar av denna litteratur har ett 
egenvärde. Hon säger; ”eg les litt science fiction, eg les masse krim og sånne ting, og 
innimellom der så finn eg bøker som er like stor som klassiske verk eg hev lest …” 133. 
Att kalla kriminalromaner för populärlitteratur anser hon inte vara meningsfullt. 

                                                 
126 Persson, Magnus 2002, s. 334 
127 Informant i Smidt, Jofrid Karner 2002, 183 
128 Ibid., 
129 Smidt, Jofrid Karner 2002, s. 183 
130 Informant i Smidt, Jofrid Karner 2002, s. 184 
131 Smidt, Jofrid Karner 2002, s. 184 
132 Ibid., s. 185 
133 Informant i Smidt, Jofrid Karner 2002, s.191 
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Bibliotekarierna uppvisar en viss osäkerhet då frågan om konstens väsen och gränser tas 
upp. Smidts  tolkning är att de inte riktigt ser detta som sin uppgift. Samtidigt 
bortdefinierar de dels det som först och främst har praktisk eller symbolisk funktion 
(brukskonst och verklighetsflykt) och dels det massproducerade och kommersiella, där 
produktionssättet kommer i förgrunden istället för funktionen. 134  I informanternas svar 
framkommer flera sätt att se på den estetiska normen om originalitet. En synvinkel är 
kravet på att den goda litteraturen ska ha en unik och icke repeterbar form, att den ska 
undgå att använda kända formler och vara språkligt förnyande. Det är i den bemärkelsen 
flera av informanterna använder normen när  de drar gränsen mellan konst och 
hantverk, eller konst och massproduktion. Normen kan också användas i en mer etiskt 
färgad bemärkelse som handlar om att flytta egna gränser, om personliga erfarenheter, 
mänsklig växt och utveckling. I det första fallet relateras originaliteten till de litterära 
uttrycksmedlens historia och i det andra till informantens erfarenhetsvärld, som Smidt 
tolkar det.135  
 
Det är läsare av populärlitteratur som oftast omtalas när frågan om litteraturförmedling 
kommer på tal i Smidts undersökning. Flera informanter är inne på att låntagare som vill 
ha smalare litteratur, ofta är välinformerade, ofta känner till författarnamn och titel och 
har mindre behov av vägledning. 136  I materialet antyds en upplevelse av att en restriktiv 
hållning till inköp av populärlitteratur inte är politiskt korrekt i folkbiblioteksmiljön 
eller i samhället överhuvudtaget numera. Smidt anar en tendens till att en accepterande 
hållning till populärlitteraturen uttrycks med större säkerhet och mindre tvivel än ett 
avståndstagande.137 
 
En så stor andel som 79% av respondenterna i surveyundersökningen markerar att de är 
mer eller mindre skeptiska till att köpa in populär serielitteratur och att de vill avgränsa 
sig mot denna del av populärlitteraturen. När flera av informanterna i intervjuerna ändå 
uttrycker hög grad av ambivalens i frågan, menar Smidt att det kan tyda på att 
minoriteten, som är positivt inställd till populärlitteraturen, innehar inflytelserika 
positioner och är tongivande i miljön, så att det upplevs som politiskt inkorrekt att 
hävda en restriktiv hållning gentemot populärlitteraturen. Det kan också ha samband 
med ideologiska konflikter inom professionen, menar Smidt. På den ena sidan finns då 
ett mycket starkt hävdande av demokratiska rättigheter och jämlikhetstänkande, t ex i 
bibliotekslagen och förstärkt genom socialdemokratisk politisk retorik och starka 
kulturrelativistiska strömningar. På den andra sidan finns den litterära elitens 
bestämning av litterär kvalitet och motstånd mot de kommersiella krafternas tilltagande 
betydelse på kulturproduktionens område.138  
 
En slutsats i avhandlingen är att den smak som är mest utbredd bland bibliotekarier inte 
är en ren smak där den estetiska funktionen spelar en dominerande roll utan snarare 
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135 Ibid., s. 289 
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137 Ibid., s. 303 
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representerar en smak på mitten där litteraturens övriga funktioner spelar en lika viktig 
roll som den estetiska.139 
 

 

3.4. Sammanfattande kommentarer 
 
Två huvudlinjer i de filosofiska språkspelen är alltså det subjektivistiska och det 
objektivistiska synsättet. En annan möjlig modell att sortera dessa språkspel efter är en 
som utgår från sändare – objekt – mottagare. Gällande visuell konst har diskussionen 
om vad som gör något till konst ofta förts i termer av konstnär – konstverk – betraktare. 
Finns de definierande egenskaperna hos någon av dessa tre punkter, eller i någon viss 
typ av relation mellan ett par av dem, eller mellan alla tre?  Motsvarigheten gällande 
litterär kvalitet skulle vara författare – text – läsare. Frågan gäller då var estetikerna 
placerar den litterära kvaliteten. Är det författaren som ska ha vissa egenskaper, 
kunskaper, eller avsikter? (Hit kan man räkna även andra aspekter på produktionssätt.) 
Kan den litterära kvaliteten utläsas i själva texten? Eller är det läsarens individue lla 
upplevelse som avgör?  
 
Meynell är först och främst objektivistisk även om det finns subjektivistiska inslag i 
hans tänkande. Detta sammanfaller i princip med synsättet att den litterära kvaliteten 
kan utläsas i själva texten. Läsarens perspektiv finns med, men inte vilken läsare som 
helst utan ett slags ”expertläsare”. Funktionen för denne läsare är egentligen att 
upptäcka den objektiva kvalitet som finns i själva texten. Wilhelmi vill inte låta sig 
inordnas i polariseringen subjektivist – objektivist. Han diskuterar litterär kvalitet på 
flera nivåer, men när det gäller stor litteratur fokuserar han på kommunikationen mellan 
själva texten och läsaren. Becker är subjektivist och ser inte kvaliteten som en objektiv 
egenskap hos själva texten. Det som däremot liknar Meynell i det han skriver är att han 
lägger tonvikten vid experter och estetiker snarare än vid den vanlige 
betraktaren/läsaren. Szanto är också subjektivist och lägger i än högre grad vikten vid 
läsarens upplevelse – här även den vanlige läsaren. Författarens avsikter underställs helt 
de effekter texten faktiskt får på läsaren och i förlängningen på samhället.  
 
När vi kommer in på kanonbegreppet står Bloom för ett objektivistiskt synsätt. Det 
sammanfaller också  med att han lägger tonvikten vid själva texten. Han går in en del på 
författarens förmåga och hur det går till att skriva god litteratur, men detta är egentligen 
underställt texten eftersom resultatet ska gå att utläsa där. Kritikerna från 
genusperspektivet och det etniska perspektivet fokuserar författaren, men det som 
framhålls är att vissa grupper exkluderats, inte vilka förmågor eller avsikter författaren 
bör ha för att skriva god litteratur. Dessa teoretiker är inte framför allt inriktade på att 
definiera litterär kvalitet utan på att kritisera hur konceptet traditionellt har tillämpats. 
Gates fokuserar dock även läsaren och aspekten att man ska kunna identifiera sig med 
det man läser, varpå god litteratur blir olika för olika läsare, d v s ett subjektivistiskt 
perspektiv. Robinson skriver både om exkluderade författargrupper och om läsarens 
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perspektiv. Ingen av kanonkritikerna fördjupar sig däremot i kvalitetsaspekter inom 
själva texten.  
 
Man kan säga att Persson, då han beskriver det bildade kretsloppet, mest nämner 
aspekter som har att göra med läsaren, eller det allmänna mottagandet medan han, då 
han beskriver det populära, koncentrerar sig på produktionssättet som ligger närmare 
författaren. När det gäller Smidts avhandling belyser den flera informanters synpunkter 
och dessa är inte helt lika. Här berörs aspekter som kan föras till alla tre punkterna. 
Dock kan sägas att även informanterna i högre grad betonar texten och läsaren då de 
talar om kvalitetslitteratur, eller då de vill säga något positivt om populärlitteratur och i 
högre grad författaren och produktionssättet då de talar om triviallitteratur eller ger 
negativa bilder av populärlitteratur. Negativt är t ex snabb produktion och skrivande 
med kommersiella avsikter. Positivt är avkoppling gällande populärlitteratur och att 
texten flyttar läsarens gränser gällande kvalitetslitteratur.  
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4. RESULTAT 
 
I detta kapitel presenteras resultatet av min analys av det empiriska materialet. En del 
begrepp från teorin kommer att användas, men jag fördjupar mig inte här i sambanden 
mellan teori och empiri. Framställningen ordnas under rubriker som anknyter till 
frågeställningarna såsom de är uppställda i syftet. Kap. 4.1. är alltså mitt svar på den 
första frågeställningen, kap. 4.2. på den andra o s v.  I det efterföljande 
diskussionskapitlet kopplas sedan dessa resultat på ett tydligare sätt till teorin och 
litteraturgenomgången, varigenom svaren på frågeställningarna också fördjupas. Då 
dessa språkspel jämförs med de filosofiska kommer den samlande benämningen i 
fortsättningen att vara de ”journalistiska språkspelen”. 

 

4.1. Typer av språkspel 
 
Ordet kvalitetslitteratur är komplext och svårdefinierat och det är lätt att trassla in sig 
när man försöker tala om litterär kvalitet. Detta var en av utgångspunkterna för denna 
uppsats och problematiken framträder även i litteraturgenomgången. Nu är alltså frågan 
på vilka sätt ordet kvalitetslitteratur ändå används och hur språkspelen med det ser ut.  
 
Min tolkning är att det både finns gemensamma mönster och ett slags kategorier av 
språkspel i det material jag undersökt. Det finns nyansskillnader i hur smalt man 
definierar kvalitetslitteraturen och ännu tydligare skillnader i hur stor vikt man lägger 
vid denna distinktion och hur man ser på värdet av annan litteratur. Samtidigt finns en 
ton av det polariserande språkspelet (kap. 4.1.2.), i nästan alla artiklarna och jag tror inte 
att skribenterna skulle missuppfatta varandra p g a olika användning av ordet. I de 
artiklar där det vore en övertolkning att påstå att skribenterna använder ordet på ett 
dylikt sätt, handlar det snarare om att deras resonemang inte är så utvecklat att detta kan 
utläsas, än om att något de skriver motsäger en sådan tolkning. Undantaget är kanske 
den artikel som presenteras i kap. 4.1.4. De som för övrigt har en mer relativiserande 
syn på kvalitet och värde använder gärna ordet i bemärkelsen ”det man brukar mena” 
med kvalitetslitteratur, ibland med uttryck som ”den så kallade kvalitetslitteraturen”. 
Sedan är det en inte helt osannolik tanke att de som är riktigt kritiska mot 
kvalitetslitteraturbegreppet, helt enkelt inte använder ordet alls och därför inte kommer 
med i urvalet.  
 
Språkspelen ska inte ses som varandra uteslutande, utan är ett försök att ge överblick. 
Det förekommer vid ett par tillfällen att samma skribent förts till två olika språkspel och 
det behöver inte vara ett problem om sammanhanget kan vara avgörande för 
användningen av ordet. Kategoriseringen behöver då inte innebära att man lägger in helt 
olika betydelser i ordet i olika språkspel, utan snarare att man fokuserar olika aspekter 
av det, eller uttrycker betydelsen olika. Vissa artiklar har flyttats flera gånger och har 
inslag som kopplar dem till flera kategorier. 
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Jag kommer, i både resultatredovisning och diskussion, att lägga olika tonvikt vid olika 
språkspel och fördjupa mig betydligt mer i de som ger utrymme för problematisering 
och diskussion. Ändå har jag ansett det vara av intresse att kort redovisa även de 
språkspel man svårligen kan utveckla analysen av. Detta då syftet är att ge överblick 
över förekommande användningar. Vilka artiklar som förts till vilka språkspel redovisas 
i bilaga 2. 

 

4.1.1. Det övertagande språkspelet 
 
Till denna kategori har jag fört nio artiklar. Skribenterna i detta språkspel använder 
ordet kvalitetslitteratur som benämning på litteratur som utsetts, eller valts ut som sådan 
av någon mer eller mindre officiell instans. I de flesta fall tar de helt enkelt över 
användningen av ordet från den beskrivning t ex En bok för alla ger av sin egen 
verksamhet även när man inte citerar denna exakt. Barbro Westman Tullus skriver t ex: 
”En bok för alla, förlaget som ger ut kvalitetslitteratur till mycket lågt pris.”140 På 
förlagets hemsida står: ”Sedan 1976 utger En bok för alla med statligt stöd 
kvalitetsböcker till lågt pris.”141 En artikel övertar projektet Podiums beskrivning av sin 
egen verksamhet. Cecilia Parkert skriver: ”Peter Curman sysslar själv med projektet 
’Podium’, som har som målsättning att bredda utbudet av svensk och utländsk 
kvalitetslitteratur med hjälp av print-on-demandteknik och distribution via 
bokhandeln.”142 På Podiums hemsida står: ”Podium är ett kulturpolitiskt projekt som 
undersöker hur print-on-demandtekniken bäst kan användas för att bredda utbudet av 
svensk och utländsk kvalitetslitteratur.”143 En nyansskillnad här är att det inte sägs att 
det som ges ut är kvalitetslitteratur, som i fallet med En bok för alla, utan bara att det är 
projektets målsättning.  
 
Flera hämtar sin användning av ordet från den officiella beskrivningen av En bok för 
alla och från Läsrörelsen. Lotta Olsson hämtar sin användning av ordet från vad man 
uppfattar som någon annans beskrivning av Barnens Bokklubb: ”Det var Marianne von 
Baumgarten som drog igång Barnens Bokklubb för 25 år sedan, med målsättningen att 
förmedla kvalitetslitteratur till barn.”144 Två skribenter använder ordet i samband med 
litteratur som uppbär statligt stöd och författarstipendier. En artikel är en presentation av 
det lilla förlaget Rámus. I deras egen presentation, på hemsidan, använder de inte ordet 
kvalitetslitteratur.145 Intrycket av artikeln är dock att ordet antingen är hämtat från en 
intervju, eller är skribenten Petter Bengtssons tolkning av något som sagts av 
personerna bakom Rámus.146 
 
Ingen säger att t ex En bok för alla täcker in allt som skulle kunna kallas 
kvalitetslitteratur, men ifrågasätter inte heller att det som ges ut av dem är 

                                                 
140 Westman Tullus, Barbro 2000-11-30. ”Vad lockar hos En bok för alla?”. 
141 En bok för alla 2004. http://www.ebfa.se/om_ebfa/index.asp [2004-05-05]. 
142 Parkert, Cecilia 2000-07-20. ”Att vara eller inte vara på Internet?”. 
143 Podium 2004. http://www.podium.nu/omp/om_podium.htm [2004-05-05]. 
144 Olsson, Lotta 2002-10-07. ”Bokförmedlare som vägrar skräp”. 
145 Rámus 2004. http://www.ramus.nu [2004-06-15]. 
146 Bengtsson, Petter 2003-02-08. ”Buller i Skåne”. 



 40 

kvalitetslitteratur. Caj Lundgren recenserar en samling 50-talsnoveller som givits ut av 
En bok för alla. Just denna samling, som då indirekt blir ett exempel på vad skribenten 
ser som kvalitetslitteratur, beskrivs med uttryck som ”djärvt experimentell prosa” och 
att det är ”… berättelser som ännu efter ett halvsekel i hög grad förtjänar att hitta många 
läsare.”147 En annan artikel, som kopplar till Läsrörelsen och som handlar om 
barnböcker, ser samarbetet med McDonald’s som positivt och projektet Happy Book. I 
denna artikel använder Anders Frelin synonymer som; ”kvalitetsboken” och 
”kvalitetsböcker” på ett par andra ställen med förgivettagande att alla förstår vad man 
menar.148   
 
Det gemensamma i språkspelet är att skribenterna tycks ta över någon form av officiell 
beskrivning av en verksamhet som därigenom tillåts utnämna vad som är 
kvalitetslitteratur, eller en del av kvalitetslitteraturen. Detta kan vara ett sätt att 
distansera sig och inte själv behöva förklara vad man menar att den litterära kvaliteten 
består i. I detta ligger, som jag tolkar det, en vilja att kunna säga att något är 
kvalitetslitteratur och samtidigt kan där finnas en oförmåga att reda ut vilka premisserna 
för detta är. Däremot finns ingenting som tyder på att en skepticism, eller kritik, mot 
kvalitetslitteraturbegreppet döljs bakom denna typ av användning. 
 

 

4.1.2. Det polariserande språkspelet 
 
Femton artiklar förs till denna kategori, då det som kan anas i nästan alla de undersökta 
artiklarna, här är mer uttalat. Artiklarna i språkspelet har alla det gemensamt att de 
kopplar kvalitetslitteratur till smal litteratur och ofta ställer den i relation till 
populärlitteratur, eller det breda. Det smala kopplas ofta till små förlag, exklusivitet, 
små upplagor, inte så lönsamt, det ickekommersiella, det seriösa, det komplexa o s v. 
De femton artiklarna kan sedan delas in i två underkategorier. En som drar en tydlig 
gräns gentemot populärlitteraturen som då kopplas till kommersialism och 
marknadsföringsknep på den litterära kvalitetens bekostnad. Till denna första 
underkategori förs nio artiklar. I den andra skriver skribenterna positivt om 
populärlitteraturen och ser värden i båda, eller utvecklar bara inte gränsdragningen på 
ett tydligt sätt. Till denna andra underkategori förs sex artiklar. I båda underkategorierna 
tycks man egentligen mena samma sak med ordet kvalitetslitteratur, men framställer 
relationen till populärlitteraturen olika.  
 
Gällande de skribenter som drar en tydlig gräns finns tre artiklar – de av Martin 
Lagerholm, Carl Mikael Edenborg och Anja Snellman - där man anar att deckare inte 
riktigt räknas. Lagerholm anklagar för övrigt förlagen för att endast utifrån 
kommersiella bevekelsegrunder satsa på en ”knappt skrivkunnig” debutant som kallats 
litterärt underbarn, istället för på ”kvalitativa, exklusiva och solida författarskap.”149 
Hans Höglund och Per Wahlberg är oroade över BTJ Seeligs eventuella 
börsintroduktion och vad det kommer att göra med ”smal kvalitetslitteratur”, även om 
                                                 
147 Lundgren, Caj 2001-03-22. ”BOK 50-talets noveller snart i var mans ficka”. 
148 Frelin, Anders 2000-03-13. ”Olönsamt ge ut billiga barnböcker”. 
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gränsdragningen inte alls är så skarp i denna artikel som i den tidigare nämnda.150 
Cecilia Nelson kopplar till Podium, men inte på samma övertagande sätt som i det 
övertagande språkspelet. Här ses den allt större tyngdpunkten på TV och Internet med 
oro, liksom kommersialiseringen av konsten. 151 Styrbjörn Gustafsson nämner en 
bokmässa i Rinkeby, ställt mot kiosklitteratur, populärkultur, biblioteken som 
informationscentraler, de fria bokpriserna, marknaden, de stora bokklubbarna, 
rationalisering, sammanslagning, internationalisering och diversifiering (gällande förlag 
och distributionskanaler). Han lyfter fram att mindre än en procent av de böcker som 
ges ut i Sverige är skrivna av författare från Asien, Afrika och Latinamerika. 
”Världslitteraturen är fortfarande västerländsk och Nobelpriset når bara undantagsvis 
utanför ’de stora kulturländerna’.”  Gällande bibliotek skriver han: ”Bibliotekens 
överlag minskade anslag går till det som ’folk frågar efter’ och det är inte skönlitteratur, 
särskilt inte från tredje världen, eller klassiker för den delen. Det som finns slumpas bort 
för en tia eller bärs ner i källaren för att bereda plats för fack- och hobbylitteratur.” Ett 
problem med detta menar han är att folk inte kan fråga efter det som inte  finns utgivet, 
eller efter det de inte känner till.152 Edenborg ställer det seriösa, humanism, kritiskt 
tänkande och det engagerade mot kommersialisering, kokböcker och spetskompetens i 
ganska fördömande ordalag. 153 Tanken att det breda ska möjliggöra det smala, men att 
det idealet bleknat i vårt kommersialiserade samhälle kommer fram vid flera tillfällen.  
T ex då Snellman skriver: ”Man har ständigt poängterat att underhållningslitteraturen 
behövs för att förlagen ska kunna leva och ge ut kvalitetslitteratur. Den är ett 
nödvändigt ont eller ett harmlöst nöje, men absolut inte kärnan i själva verksamheten. 
Jag är inte så säker nu längre.”154  
 
I den andra underkategorin, den som drar en mindre tydlig gräns, tycks Åsa Brevinge 
och Adam Ihse visserligen se deckare som en annan kategori än kvalitetslitteratur, men 
utvecklar inte gränsdragningen mer än så.155 Peter Olsson skriver uttryckligen att det är 
omöjligt att mäta kvalitet och ger en explicit förklaring av ”… det vi brukar kalla 
kvalitetskultur – det fördjupande, skapande, omskakande, smala, sofistikerade och 
utvecklande …”156. I denna artikel ses populärkulturen som en tillgång som ibland 
lyckas bättre än konsten med att skapa samtal om livsfrågor: ”Big Brother bräcker 
Brecht.” 157 Han ger också en ganska raljant kritik av de som talar om snuttifiering och 
kommersialisering. I en artikel, som handlar om barnböcker nämner de intervjuade; 
Sonja Svensson och Stefan Mählqvist, positiva saker med, både betoning på kvalitet och 
betoning på det barnen efterfrågar. Lotta Olsson, som skrivit artikeln, tycks luta mot en 
tanke om ett kulturarv som behöver föras vidare, men drar ingen skarp gräns och är inte 
tydlig i sitt ställningstagande.158 Folke Schimanski ställer den europeiska modellen som 
”… innebar en bred utgivning av kvalitetslitteratur” mot den amerikanska 
bokmarknaden som redan från början var inriktad på ”lönsamhet genom extrem 
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försäljning av få bestsellers.”159 Han verkar inledningsvis oroad över att 
kommersialiseringen kommit till Europa, men skriver sedan mest om vad som gör en 
bok till en bästsäljare. Dessutom sägs att litterär kvalitet ingår i detta koncept, även om 
formuleringen är från ett citat. ”Men hur blir en bok en bestseller? Det räcker inte med 
enbart litterär kvalitet, fastslår Ström.”160 En icke angiven skribent i Borås Tidning 
använder uttryck som ”litterära superstjärnor” i ”medialiserad och kommersialiserad 
tid” och marknadsföringsknep,  men tycks överlag se stort värde i litteratur över huvud 
taget. Gällande bokmomssänkningen skriver denne: ”Det viktigaste måste vara att alla 
som vill får tillgång till kvalitetslitteratur, barn såväl som vuxna.”161 Mia Liinason 
använder ordet kvalitetslitteratur parallellt med ”populärlitteratur” för att beskriva ett 
skifte då all litteratur blev mer tillgänglig. Hon kopplar mycket till En bok för alla, men 
inte riktigt på samma övertagande sätt som i det övertagande språkspelet. Det som ges 
ut av En bok för alla beskrivs som att det omfattar de flesta genrer, att böckerna ofta har 
angelägen tematik som bearbetar aktuella frågor och att det är specialiserat på böcker 
som kommersiella förlag endast ger ut i pyttesmå upplagor. Kvaliteten diskuteras inte 
närmare utan snarare bokens ställning och läsande överlag. 162 
 
Ett gemensamt drag i detta språkspel kan också sägas vara att beskrivningar av vad 
kvalitetslitteratur inte är blir ett sätt att förklara vad man menar att den är även när man 
inte riktigt kan sätta ord på vad som i sig utgör litterär kvalitet. Detta gäller framför allt 
den tydligt gränsdragande underkategorin.      

 

4.1.3. Det exempelgivande språkspelet 
 
I de nio artiklar som samlas under denna rubrik beskrivs en eller flera böcker som sägs 
tillhöra kvalitetslitteraturen. Inom språkspelet finns två underkategorier. Till den första 
förs fem artiklar. Här beskrivs formen utförligt. Alla böckerna i denna underkategori 
beskrivs som språkligt innovativa. Flera beskrivs i någon bemärkelse som 
samhällskritiska, eller allmänmänskliga och alla utom en artikelförfattare använder ord 
som är närbesläktade med ”burlesk”. Den som inte gör det är den enda som beskriver 
barnböcker. Beskrivningarna som ges sägs inte vara vad som måste ingå i all 
kvalitetslitteratur, utan man beskriver det enskilda verket och kopplar sedan det till 
kvalitetslitteraturen. Av de nio artiklarna förs fyra till den andra underkategorin. Där  
räknar man upp exempel, som blir en slags illustration av vad skribenten ser som 
kvalitetslitteratur, men till skillnad från i den första underkategorin beskrivs inte dessa 
närmare. 
 
I den första underkategorin ger Jan Hansson, som recenserar ett par barnböcker, en 
närmast explicit definition av vad som utgör litterär kvalitet för yngre läsare: 
”Kvalitetslitteratur för barn och unga förutsätter, vid sidan om konstnärlig 
gestaltningsförmåga, ärlighet och en bra historia.” Om de böcker som ges positiv kritik 
sägs, i samma artikel, att författaren har en utvecklad känsla för den splittrade familjens 
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emotionella spel, god förmåga att gestalta, har ett tuffare och mindre utslätat språk än 
många böcker för denna åldersgrupp och att det finns en allmänmänsklig relevans. Detta 
ställs mot att tappa huvudkaraktärens och/eller läsarens perspektiv, att ha en tunn story 
utan substans och att låta kommersiella hänsynstaganden få ta överhanden. 163 Gunn 
Gestrin, som nämner flera böcker i samband med ett litteraturpris, skriver att många 
handlar om att ”… besvärja det outhärdliga i vår tillvaro”164. Om den som beskrivs mest 
ingående sägs att det är en burlesk berättelse. Karaktärernas liv beskrivs, enligt 
skribenten, som ”… totalt planlöst, ofta skrattretande och likgiltigt.” och som ”absurt 
och mediokert.”165Boken sägs berätta om oss alla och vara en skärande satir. Peter 
Grönborg nämner krasshet som ett drag hos lovande debutanter och nutida bra författare 
i Sverige. Om de beskrivna texterna används uttryck som; ”stilistisk och formell 
skicklighet”, ”humoristisk och gastkramande berättelse”, ”originell och frätande 
intensiv”, ”beslöjade betydelseskikt”, ”öppen och fascinerande”, ”övertygande och 
stark”, ”stramt uttryckssätt”, ”komiskt lustmord” och ”skruvad” (i positiv 
bemärkelse).166 Pia Bergström Edwards beskriver språkbruket i den recenserade boken 
som en vitaliserande ”… mix med tekniska och kinesiska inlån”167. Boken har politiska 
undertoner, men detta tycks framföras via absurditeter. Skribenten kopplar till fria 
fantasier, använder ordet ”hejdlöst” och skriver att boken är en ”Ovärderlig 
naturtillgång i alla sönderfallande världar.”168 Här nämns att science fiction vanligtvis 
inte är språkligt innovativt, men genren utesluts inte från kvalitetslitteraturen då den 
recenserade boken; Blått fett av Vladimir Sorokin, förs till den. 169 Bo W Jonsson 
kopplar kvalitetslitteraturen till en slags politisk sprängkraft. ”Som bekant hade det här 
med kvalitetslitteratur föga gehör hos den paranoida sovjetmakten, varför Hrabal av och 
till givetvis drabbades av publiceringsförbud. Censurmyndighetens kitslighet görs 
begriplig då man tar del av Harlekins millioner vars oskuldsfulla stämning bär 
undertoner av vass ironi mot makten och dess ombud.”170 I denna artikel används för 
övrigt uttryck som ”bisarr anda”, ”vemod och medömkan”, ”burlesk uppsluppenhet”, 
”annorlunda språkbruk” och ”förmedlar melankolin över tiden och dess 
förgänglighet”. 171 
 
Till den andra underkategorin har förts en artikel som inte beskriver några böcker, men 
som använder kvalitetslitteraturbegreppet i samband med en uppräkning av exempel: 
”Att göra en god affär av att ge ut böcker av författare som Jesús Alcalá, John Berger, 
Maria-Pia Boëthius, Noam Chomsky, Isabel Fonseca, Henning Mankell, John Pilger, 
Edward Said, Gitta Sereny och Studs Terkel tycker vi är berömvärt. Ja, vi lever på 
kvalitetslitteratur.”172 Här skulle man kanske egentligen behöva analysera de givna 
exemplen för att kunna utröna vad skribenten Leif Ericsson lägger in i ordet. Det kan 
dock påpekas att deckarförfattaren Mankell här nämns som exempel på 
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kvalitetslitteratur. Detta är intressant i förhållande till den behandling deckargenren får i 
flera artiklar i det polariserande språkspelet. 
 
Greta Renborgs artikel har det gemensamt med artiklarna i det övertagande språkspelet  
att användningen av ordet kvalitetslitteratur tycks vara hämtad från en universitetskurs 
beskrivning av sitt syfte. Även om hon skriver mycket om litteraturens och läsandets 
värde, är det endast i samband med denna kurs som litteraturens kvalitet nämns. 
Artikeln handlar om bildningsresor eller Core curriculum och här kan man ana en 
underliggande värdering att det inte är all litteratur som ger ”… studenterna insikt om 
betydelsen av att läsa kvalitetslitteratur för den personliga mognaden …”  eller lär  
”… studenterna att tänka och ge dem tankeredskap…”173  Samtidigt utesluts egentligen 
ingenting. Hon propagerar för att någon sådan kurs borde vara obligatorisk för blivande 
bibliotekarier, men då med fokus på böcker som är lätta att förmedla till läsovana. Det 
som fört denna artikel till denna kategori är att Renborg räknar upp exempel på litteratur 
som kan vara passande, eller redan ingår, i bildningsresor. Dessa beskrivs dock inte 
närmare. Man kan tolka det som att exemplen illustrerar vad skribenten ser som 
kvalitetslitteratur, men artikeln kan också ge intrycket att läsning av nästan vilken 
skönlitteratur som helst har positiva effekter och stort värde. Det är dock  inte direkt 
populärlitterära exempel som ges. Här förekommer Sven-Eric Liedmans I skuggan av 
framtiden, Tomas Tranströmmers Minnena ser mig, Pierre Bourdieu och Manuel 
Castels, Eyvind Johnsons Krilontrilogi, och Machiavellis Fursten.174 
 
Två artiklar som också förs till denna underkategori handlar om litteraturpriser; den ena 
om Nordiska rådets litteraturpris och den andra om ett litteraturpris endast för kvinnliga 
författare – engelska Orangepriset. Båda skribenterna problematiserar de priser de 
skriver om och särskilt i det ena fallet, litteraturpriser överlag. Det diskuteras bl a om 
det finns något specifikt nordiskt och varför andra litteraturpriser så sällan går till 
kvinnor. Båda nämner författare de anser förtjänar priser, men som inte har fått några 
och det är i kraft av detta exempelgivande de förs till denna kategori. Själva ordet 
kvalitetslitteratur används i samband med priserna och det ifrågasätts inte att de verk 
som tilldelas litteraturpriser verkligen har hög litterär kvalitet. ”Ja, som 
litteraturintresserad kan man tycka att allt är bra som fokuserar intresset på 
kvalitetslitteratur i dessa tider, oaktat de yttre politiska ramarna.” skriver Erik Skyum-
Nielsen och hans användning av ordet är inte helt olik det övertagande språkspelet.175 
Varken han eller Lena Jordebo tar över ordet direkt på det sätt man gör i det 
övertagande språkspelet, men principen att man kan hämta ”självklara” exempel på 
kvalitetslitteratur från vissa utnämningar, eller officiella urval, finns även här. 
Litteraturpriser ses som en kvalitetsstämpel som därmed också besparar en problemet 
att själv förklara vad litterär kvalitet är. Jordebo, som skriver om litteraturpriset för 
kvinnor, närmar sig kvalitetslitteraturbegreppet delvis från ett genusperspektiv och 
skulle av den anledningen ha kunnat föras till det könskritiska språkspelet (kap. 4.1.4.), 
men hon refererar mest vad andra sagt och skrivit och är inte alltid helt tydlig i sina 
egna ställningstaganden. Framför allt refererar hon en intervju med en av prisets 
instiftare; Kate Mosse. Att ha ett litteraturpris för kvinnliga författare framställs 
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huvudsakligen som positivt. Jordebo menar att litteraturpriser har som syfte att 
introducera kvalitetslitteratur för en bredare publik och ifrågasätter inte att 
litteraturpriser ges till kvalitetslitteratur, men menar att mycket uteslutits. Hon citerar 
Mosse: ”Det fanns en litterär kanon som verkade könsneutral, men som egentligen 
handlade om den stora manliga romanen.”176 Dock menar jag att språkspelen i Jordebos 
och Skyum-Nielsens artiklar liknar varandra i så hög grad att de bör tillhöra samma 
kategori och ett gemensamt drag är då givandet av exempel. Förutom de författare som 
belönats med Nordiska rådets litteraturpris, nämner Skyum-Nielsen t ex Søren Ulrik 
Thomsen och Katarina Frostenson. Jordebo nämner Angela Carter, Margaret Atwood, 
Pat Barker och Sarah Water.  
 

 

4.1.4. Det könskritiska språkspelet 
 
Två artiklar närmar sig kvalitetslitteraturbegreppet från ett genusperspektiv. En har 
placerats i det exempelgivande språkspelet eftersom jag har uppfattat språkspelet med 
ordet som mer likt mönstret i den kategorin. Den enda artikel som nu förs till den här 
kategorin är den som explicit diskuterar ett könskritiskt perspektiv på diskussioner kring 
kvalitetslitteratur. Lisbeth Stenberg skriver om ”en självutnämnd elits 
tolkningsföreträde”, ”samma gamla manliga kanon” och att det är ”mycket traditionellt” 
(i negativ mening) att börja en litteraturgenomgång med Shakespeare. Tyngdpunkten är 
feministisk, men även andra perspektiv lyfts fram. ”Feministisk forskning, 
queerforskning och forskning utifrån ett läsarperspektiv visar att många, oftast män, 
som inom t.ex. akademien haft tolkningsföreträde inte har förmått att se, eller av 
strategiska skäl avstått från att positivt värdera, just dessa kvalitéer i litteratur skriven ur 
t.ex. kvinnoeller [sic.]  arbetarperspektiv.”177  
 
Sedan presenterar hon ett annat sätt att se på litteratur som hon förespråkar. Det utgår 
från att estetik inte bara är värde utan också erfarenhet och att det har rötter i leken. Det 
är en grund även för lusten att veta och lära. Hon vill att man ska ge röst åt människor 
som känner sig främmande i majoritetskulturen och lyfta fram nya röster i det 
demokratiska samtalet.178  
 
Artikeln har också ett biblioteksperspektiv och Stenberg skriver: ”Vi har fungerat som 
tjänarinnor och tjänare i något av ett Konstens tempel där vi av vissa förväntas bära 
fram de frukter som skapats och välsignats av samhällets eliter, samtidigt som vi eldats 
av medvetna litteraturpolitiska strävanden att ge fler tillgång till god litteratur …”179  
Hon anser att biblioteksarbetare bör ha ett ord med i laget då det gäller att bedöma vad 
som är god litteratur, men att den demokratiska dimensionen är en viktigare del  i 
bibliotekens funktion.  
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Artikeln skulle kunna ses som en kritik mot den oproblematiserade användningen i det 
övertagande språkspelet där man just ger någon tolkningsföreträde utan att fundera över 
varför de ska ha denna rätt. Skribenten skulle knappast kritisera t ex En bok för alla, 
eller ett litteraturpris för kvinnor, men principerna för användningen av ordet tycks vara 
väldigt olika. Detta är den artikel som inte riktigt passar in i det övergripande mönstret 
att polarisera det smala kontra det breda. Hon använder ordet kvalitetslitteratur och talar 
om estetiskt värde i en annan bemärkelse än ”det man brukar mena”, vilket också 
innebär att hon måste förklara mer explicit vad hon egentligen menar för att inte bli 
missförstådd. Ett skäl att göra det kan vara att man vill lyfta fram underliggande 
problem som döljs i oproblematiserade användningar av denna typ av ord.  

 

4.1.5. Det ironiska språkspelet 
 
Tre artiklar använder ordet med ironi. Två av dessa skriver egentligen om ”typisk” 
populärlitteratur; Harlequin respektive Wahlströms. Lena Jordebo skriver att hon, vid 
någon viss ålder, upptäckte Jackie Collins, som jämfört med Harlequin var ”hårdkokt 
kvalitetslitteratur”180 och Mats Gellerfelt skriver på ett lätt raljant sätt; ”Men javisst. 
Wahlströms erbjöd knappast kvalitetslitteratur.”181 
 
Här är man alltså egentligen inte ute efter att säga något om kvalitetslitteraturen, utan 
att, på ett lätt skämtsamt sätt, uttala sig om populärlitteraturen, eller gradskillnader inom 
den. Jordebo har även med en annan artikel i urvalet. Den handlar om ett litteraturpris 
för kvinnor och har förts till det exempelgivande språkspelet. 
 
Mattias Berg använder det inte helt positiva uttrycket ”högbrynt kvalitetslitteratur”, i 
samband med förlaget Hachette och kan tolkas som ironisk. Detta är det enda ställe i 
artikeln där just ordet kvalitetslitteratur används. För övrigt har artikeln flera likheter 
med det polariserande språkspelet då Berg ställer fördjupning och det intellektuella mot 
kommersialism, förytligande, snabbtänkare, likriktning och tabloidisering. 182   
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4.2. Relationen till andra ord 
 
Kontrasteringen mot andra ord och uttryck är som mest påtaglig i det polariserande 
språkspelet, men även i andra språkspel ställs kvalitetslitteraturen ofta i relation till 
andra ord. Det finns ingen tydlig skillnad mellan språkspelen gällande vilken typ av ord 
man relaterar till. De skillnader som finns rör snarare hur tydligt man framhäver 
kontrasterna och på vilket sätt man relaterar orden till varandra. Avsikten med detta 
kapitel är att ge överblick över hur man, i mitt empiriska material överlag, relaterar 
ordet kvalitetslitteratur till andra ord och uttryck.   
 
Det ord som är vanligast förekommande bland de som kvalitetslitteraturen ställs i 
relation till i materialet är ”populärlitteratur”, eller det bredare ”populärkultur”. Som 
tidigare nämnts drar vissa skribenter en skarp och kritisk gräns mellan kvalitetslitteratur 
och populärlitteratur, medan andra använder orden i bemärkelsen ”det man brukar 
mena” och inte ser skillnaden som en skillnad i värde. Flera menar att klyftan mellan de 
två har minskat med åren och att kopplingen till försäljningsställe i stort sett har 
försvunnit. Tidigare hittade man kvalitetslitteraturen i bokhandeln (och i biblioteken) 
och populärlitteraturen i kioskerna. Nu finns båda överallt, även om ordet 
”kiosklitteratur” också används i någon artikel. En del ser detta närmande som enbart 
positivt, andra tycker att det har gått för långt och vissa är oroade över att 
populärlitteraturen tar över på kvalitetslitteraturens bekostnad. Ingen menar att det inte 
längre finns någon skillnad alls, men skillnaden kan ses som funktionell sna rare än 
värdemässig. Lotta Olsson använder ordet ”skräp”, men detta sägs av Marianne von 
Baumgarten, som intervjuas, inte av skribenten själv. Det definieras inte vad som ingår i 
kategorin ”skräp”, men det sägs att den ”når fram ändå”, så att man kan se en implicit 
koppling till det kommersiellt gångbara och lättsålda och att det ställs i motsats mot 
kvalitetslitteraturen som kan behöva lite extra stöd, men som håller bättre i längden. 183 
Just det kommersialiserade och tendensen att vara dagsländor kopplas ofta till 
populärlitteraturen. 
 
Wahlströms och Harlequin nämns som populärlitteratur och på sätt och vis i kontrast 
mot kvalitet, men i ironisk ton och med den huvudsakliga poängen att denna typ av 
litteratur kan ha ett stort värde. Förlagens utgivning beskrivs med ord som tidstypiskt, 
schabloner, fördomar, stereotyper, serie- och massproduktion, men förmildrande 
omständigheter lyfts fram och positiva uttryck som; ”igenkännandets glädje”. 184  
 
”Bestsellers” och ”bästsäljare” är vanligt förekommande ord i artiklarna, ibland i direkt 
motsättning mot kvalitetslitteraturen, ibland som en parallell kategori som kan ge 
förlagen de inkomster som krävs för att de ska kunna ge ut kvalitetslitteratur och som 
kan ha ett egenvärde t ex som avkoppling och någon gång med poängtering att även 
kvalitetslitteratur kan sälja bra. Låga försäljningssiffror kan då alltså inte vara ett 
kriterium på hög litterär kvalitet. I sådana sammanhang nämns ”Populärmusik från 
Vittula” ett par gånger. I en artikel berörs vad som gör en bok till en bästsäljare och där 

                                                 
183 Olsson, Lotta 2002-10-07. ”Bokförmedlare som vägrar skräp”. 
184 Gellerfelt, Mats 2000-01-10. ”Nostalgisk minnesresa bland röda och gröna ryggar” och Jordebo, Lena 
2001-06-17. ”Efter hästböckerna”. 
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citeras just Mikael Niemi: ”… tajmning, tillfälligheter, trender och en ton som träffar 
rätt ...”185 Liza Marklund är en författare som vid ett par tillfällen nämns i kontrast mot 
kvalitetslitteraturen och kopplad till marknadsföringsknep, kommersialisering och 
”litterära superstjärnor”. Snellman skriver en del om ”succéförfattare från utomlitterära 
kretsar”. Receptet för dessa är, som hon ser det, att utse en målgrupp, undersöka deras 
förväntningar, välja ut ett koncept, kopiera det och skapa en marknadsföringsstrategi. 
Kvalitetslitteraturen ställs här i tydlig kontrast mot underhållningslitteraturen och mot 
konceptböcker. Konceptböckerna har varken ”doft” eller ”smak” för att inte skrämma 
bort potentiella köpare. Deras försäljning bygger på kalkylering, varumärkestänkande 
och upprepning av tidigare framgångar. Den ”också från TV kända deckarens äventyr” 
nämns.186 
 
Deckare tycks, av flera skribenter, inte kunna räknas till kvalitetslitteraturen. Detta är 
aldrig en skarp gränsdragning, eller explicit uttalat att deckare inte kan ha hög litterär 
kvalitet, men genren ses helt enkelt som en annan kategori. Detta framkommer i citat 
som; ”… inte mycket bevänt med det svenska gensvaret på tyskarnas för närvarande 
gränslösa intresse för svenska böcker. (Låt vara att denna boom, med undantag för P O 
Enquist, nästan uteslutande utgörs av deckarförfattare …”187 Edenborg som nämner 
Grisham-deckare med samma undertoner, nämner också kokböcker. Sammanhanget är 
då bibliotekens allt starkare inriktning mot en efterfrågansstyrd inköpspolicy och 
skyltning i själva biblioteken och kopplas till biblioteken som informationscentraler, 
vilket ses som negativt.188 Ericsson väljer dock att nämna deckarförfattaren Mankell 
som exempel på kvalitetslitteratur.189 Idén att deckare inte är kvalitetslitterära kan vara 
en princip i det abstrakta som inte alltid stämmer på det enskilda fallet. Vissa 
artikelförfattare menar snarare vissa typer av deckare än hela genren och i de flesta 
artiklarna framgår det inte vad skribenten anser i frågan.  
 
Bergström Edwards menar att science fiction sällan är språkligt innovativt, vilket i 
sammanhanget skulle kunna betyda att den sällan tillhör kvalitetslitteraturen. Det är 
dock inte en utesluten genre för skribenten som recenserar science fiction-boken Blått 
fett av Vladimir Sorokin och knyter den till kvalitetslitteraturen. 190 Science fiction 
nämns inte i övriga artiklar, men man kan tänka sig att denna genre, på samma sätt som 
deckare, ofta betraktas som populärlitterär. Detta kan återigen tyda på att de mer 
abstrakta resonemang som förs t ex i det polariserande språkspelet inte alltid stämmer 
när man har ett konkret exempel framför sig. Dock är det inte så att det förekommer 
uppenbara självmotsägelser av typen att samma skribent utesluter deckargenren, eller 
science fiction och sedan nämner en deckarförfattare som exempel på kvalitetslitteratur. 
 
Det de stora förlagen koncentrerar sig på ställs ofta i kontrast mot de små förlagens 
utgivning och då är det de små förlagen som kopplas till kvalitetslitteratur. Detta gör  

                                                 
185 Niemi, Mikael i Schimanski, Folke 2003-04-11. ”Är bästsäljarna på väg att ta över?”. 
186 Snellman, Anja 2002-05-07. ”Det säljande höljet”. 
187 Lagerholm, Martin 2003-04-06. ”Förlagen har gett upp tysk kvalitetslitteratur”. 
188 Edenborg, Carl Mikael 2000-01-16. ”Operation flugsmälla”. 
189 Ericsson, Leif 2000-02-14. ”McCarthy i Marieberg”. 
190 Bergström Edwards, Pia 2001-11-05. ”Fett med galenskap”. 
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t ex Cecilia Nelson. 191 De stora bokklubbarna ses på ungefär samma sätt, kanske med än 
mer oro för vad deras inverkan gör med kvalitetslitteraturen. Styrbjörn Gustafsson, 
förläggare på Tranan, skriver: ”De stora bokklubbarna, som hanterar en allt större andel 
av bokmarknaden, bidrar knappast heller till att bredda utgivningen av 
kvalitetslitteratur.”192 
 
Gällande barnböcker skriver Lotta Olsson (från intervju) att uppfostringssyften ofta 
skymmer de estetiska kraven och den underliggande betydelsen i detta tolkar jag som att 
kvalitetslitteratur sätter de estetiska kraven främst.193 Detta överensstämmer med 
tonläget även i artiklar som handlar om vuxenlitteratur. Dock kan man anta att 
fenomenet att sätta just uppfostringssyften först berör främst barn- och ungdomsböcker 
och att det snarare är de kommersiella hänsynstagandena som riskerar att skymma det 
estetiska gällande vuxenlitteraturen.  
 

 

4.3. Problematisering av ordet 
 
Överlag kan man säga att artikelförfattarna inte problematiserar i särskilt hög grad och 
att den problematisering som förekommer sällan är explicit. Jag tolkar det dock som att 
det ofta finns en implicit medvetenhet om kvalitetslitteraturbegreppets komplexitet och 
att ordet används på ett medvetet sätt. Problematiseringen skiljer sig åt något mellan de 
olika språkspelen, både gällande förekomst och typ.   
 
Min tolkning av det övertagande språkspelet är att ordet används med förgivettagande. 
Man kan se den övertagande aspekten som en slags distanserad användning av ordet 
som också har att göra med artiklarnas syfte, men jag uppfattar inte distanseringen som 
ett outtalat avståndstagande. Artikeln om Rune Ovik är t ex en hyllning till en avliden, 
då begreppet kan ha funnits med i den information man har om honom och det knappast 
passar sig att ifrågasätta det just där.194 Även andra typer av kortare, refererande artiklar 
kan ses som ett olämpligt forum för problematisering. Möjligt är att skribenterna själva 
har en väl genomtänkt syn på det litterära kvalitetsbegreppet som bara inte framkommer 
i just dessa artiklar. Samtidigt kan en övertagande användning vara en slags bakväg till 
att kunna använda ordet utan att behöva förklara det. Lotta Olsson har en artikel med i 
denna kategori och en annan i det polariserande språkspelet. I den sistnämnda är 
problematiseringen något större och man anar en tanke om försvar för kulturarvet, men 
även den är till sin karaktär refererande och det är de som intervjuas som kommer mest 
till tals, vilket naturligtvis oftast är brukligt gällande intervjuer.195 
 
I det polariserande språkspelet är det i den mindre gränsdragande undergruppen den mer 
fördjupade problematiseringen finns. Här återfinns en av de två mest problematiserande 
                                                 
191 Nelson, Cecilia 2000-07-23. ”Finland flödar av framtidstro”. 
192 Gustafsson, Styrbjörn 2000-03-11. ”Hur ska man kunna fråga efter något som inte finns?”. 
193 Olsson, Lotta 2003-09-01. ”Barnbokens väg från klassiker till Harry Potter”. 
194 Blomkvist, Rune, Hjalmarsson, Lars & Skogsberg, Berit 2003-08-20. ”Rune Ovik. En 
litteraturfrämjare”. 
195 Olsson, Lotta 2003-09-01. ”Barnbokens väg från klassiker till Harry Potter”. 
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artiklarna, den där Peter Olsson skriver att det är omöjligt att mäta kvalitet, ger en 
explicit förklaring av vad man brukar mena med kvalitetskultur och menar att 
populärkulturen ofta lyckas bättre än konsten med att skapa samtal om livsfrågor.196 
Liinason använder det något distanserade uttrycket ”den så kallade 
kvalitetslitteraturen”, men inte på något kritiskt sätt och använder sedan ordet i samband 
med En bok för alla och Läsrörelsen.197 En viss distansering märks också genom 
Brevinges och Ihses användning av uttrycket ”så kallad kvalitetslitteratur”, men jag 
uppfattar det inte som raljerande.198 Den mer tydligt gränsdragande gruppen präglas i 
hög grad av förgivettagandet att alla vet vad man menar, eller att det helt enkelt är en 
objektiv skillnad som inte behöver försvaras. Det finns dock undantag. Snellman 
diskuterar kvalitetsbegreppet något, men tycks inte se det som så problematiskt. Fokus 
ligger istället på att diskutera konceptböckerna.199 Lina Hagelbäck ger en slags 
definition genom att skriva att kvalitetslitteratur kräver läsarens fullständiga 
koncentration. 200 Jonas Ellerström problematiserar endast genom att sätta 
citationstecken på ”smal” i samband med litteratur.201 
 
I det exempelgivande språkspelet finns en närmast explicit definition, vilket tyder på 
medvetenhet om att ordet är komplext. Detta är i Hanssons artikel om barnböcker och 
kvaliteten gäller böcker för yngre läsare.202 I övriga artiklar problematiseras inte ordet 
alls. Det kan sägas vara en implicit utgångspunkt i en recension att man kan tala om 
bättre och sämre litteratur. Dock behöver det inte betyda att en recensent ser ordet 
kvalitetslitteratur som oproblematiskt. Den funktion en recension har är att uttala sig om 
ett eller flera enskilda verk. I en positiv recension kan det då ha ett syfte att föra verket 
till kvalitetslitteraturen. En recension syftar till att diskutera litterär kvalitet, men inte till 
att diskutera komplexiteten i kvalitetslitteraturbegreppet. Är man dock tveksam eller 
kritisk till ordet kvalitetslitteratur som sådant kan det framstå som rimligare att inte 
använda det alls. Recensenter som resonerar så kommer då alltså inte med i mitt urval.  
 
Gällande uppräkningarna av exempel i den mindre beskrivande underkategorin till det 
exempelgivande språkspelet är det endast Jordebo som problematiserar något och även 
denna artikel har jag uppfattat som mest refererande.203 Att hon också har med en artikel 
med ironisk användning av begreppet kan öka intrycket av problematisering i den här 
nämnda artikeln, men det är inte min tolkning av artikeln tagen för sig. Den består i 
stort sett av en intervju med en av instiftarna till Orangepriset; Kate Mosse. Man kan 
uppfatta flera av artiklarna som helhet som diskuterande, men det är inte satt i fråga att 
man kan tala om litterär kvalitet och själva ordet kvalitetslitteratur är i princip taget för 
givet. På grund av artiklarnas karaktär är det lätt att läsa in en medvetenhet gällande 
ordets komplexitet, men detta finns endast mellan raderna. 
 
Den andra av de mest explicit problematiserande artiklarna återfinns i det könskritiska 
språkspelet. Här är det framför allt den feministiska kritiken som förs fram, men även 
                                                 
196 Olsson, Peter 2002-04-03. ”Välj och vraka”. 
197 Liinason, Mia 2000-04-13. ”Väck lusten att läsa”. 
198 Brevinge, Åsa & Ihse, Adam 2000-09-16. ”Fullbokade partiledare”. 
199 Snellman, Anja 2002-05-07. ”Det säljande höljet”. 
200 Hagelbäck, Lina 2001-05-07. ”Nedslag/Östasiatiska museet: Wang Anyi”. 
201 Ellerström, Jonas 2001-01-09. ”Flankerna breddas”. 
202 Hansson, Jan 2001-04-24. ”BOK Tufft språk – men berättelse utan substans”. 
203 Jordebo, Lena 2002-06-10. ”Bokpris för jämnare könsbalans”. 
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kritik gällande andra perspektiv skribenten uppfattar som undanskuffade. Ett alternativt 
sätt att se på litteratur, som går ut på att estetik inte behöver tolkas bara som värde utan 
också som erfarenhet med rötter i leken, förs fram. Att ge röst åt människor som känner 
sig främmande i majoritetskulturen och lyfta fram nya röster i det demokratiska 
samtalet är andra aspekter som belyses genom problematisering i detta språkspel. Här 
kan man  
säga att typen av problematisering utgör den avgörande faktorn för kategoriseringen och 
dessa aspekter blir svåra att diskutera separat.204   
 
Artikelförfattarna i det ironiska språkspelet problematiserar egentligen inte explicit, 
men uppvärderingen av och den utvecklade diskussionen om, populärlitteraturen och 
den ironiska användningen av ordet kvalitetslitteratur tyder på medvetenhet om 
komplexiteten i diskussioner om litterär kvalitet. Bergs användning av uttrycket 
”högbrynt kvalitetslitteratur” hade kunnat tolkas som distanserande och kanske är det 
gällande just det som avses där. Uttrycket används i samband med förlaget Hachette. 
Distanseringen gäller dock inte, som jag tolkar det, tal om litterär kvalitet i allmänhet.205 
 

 

4.4. Samband med ämnet i artikeln 
 
Enligt min tolkning handlar artiklarna i det övertagande språkspelet relativt mycket om 
läsfrämjande och artiklarna i det polariserande språkspelet ofta om samhällsklimatet och 
om litteraturens villkor. Flera handlar om förlag på olika sätt. Detta gäller båda 
underkategorierna. Huvudkategorin i det exempelgivande språkspelet består  av 
recensioner samt en artikel om ett litteraturpris. I underkategorin handlar två artiklar om 
litteraturpriser, en om bildningsresor och en är ett svar på kritik mot Ordfront. I det 
könskritiska språkspelet diskuteras ett könskritiskt perspektiv på kvalitetslitteratur och i 
det ironiska språkspelet handlar två av artiklarna om populärlitteratur och en om 
samhällsklimatet. 
 
Vad man skriver om och vilken funktion artikeln har tycks påverka val av språkspel 
gällande ordet kvalitetslitteratur. Men det kan också vara så att likhet i ämne påverkat 
min tolkning av användningen av ordet och därmed kategoriseringen. Det är rimligt att 
anta att en skribent som i ett annat sammanhang kanske skulle ha utvecklat idéer om 
kvalitetslitteraturbegreppets komplexitet inte gör det i en minnesruna eller i ett kort 
referat av en intervju. Att man övertar den beskrivning En bok för alla ger av sig själva 
då man diskuterar läsfrämjande åtgärder, som i det övertagande språkspelet är inte 
heller så förvånande. Särskilt inte om man inte ser problemet som att folk läser för 
”dålig litteratur” utan som att de läser för lite överlag. Då är poängen med att fördjupa 
sig i kvalitetsbegreppet inte så stor. Om syftet, som gällande flera artiklar i den 
undergrupp där man drar en mindre tydlig gräns i det polariserande språkspelet och i det 
ironiska språkspelet, istället är att uppvärdera populärlitteraturen kan det vara värt att 
polarisera, att försöka slå hål på kvalitetslitteraturbegreppet, uppmärksamma problem 

                                                 
204 Stenberg, Lisbeth 2002-04-22. ”Det könskritiska perspektivet”. 
205 Berg, Mattias 2000-12-30. ”Mediemogulerna slåss om herraväldet”. 
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med det, eller ironisera över det. Vill man, som i den mer tydligt gränsdragande 
underkategorin i det polariserande språkspelet, hålla isär kvalitetslitteratur och 
populärlitteratur kan man antingen låta kvalitetsskillnaden framstå som självklar och 
inte i behov av att kommenteras, eller framhålla värdemässiga skillnader t ex genom att 
ställa positivt laddade ord mot negativt laddade. Att beskriva polerna populärlitteratur 
och kvalitetslitteratur, eller det bredare populärkultur och kvalitetskultur, kan också vara 
ett sätt att beskriva den samlade litteraturens villkor, eller att säga något om 
samhällsutvecklingen i stort. Tanken att det breda ska möjliggöra det smala och små 
förlags utsatta position kan också framhävas genom att koppla det smala och de små 
förlagen till hög litterär kvalitet.  
 
I det könskritiska språkspelet finns ett givet samband mellan ämnet för artikeln, 
användningen av ordet och typen av problematisering. Alla dessa aspekter utgår från det 
könskritiska perspektivet.    

 

4.5. Samband med typ av publikation 
 
Det är svårt att se något samband alls mellan typ av språkspel och typ av publikation. 
Det är inte så att något språkspel domineras av någon viss typ av publikation och det är  
inte heller så att någon tidning som representeras av flera artiklar är samlad i ett 
språkspel. Man kan tänka sig att det är symptomatiskt att de två mest explicit 
problematiserande artiklarna är från tidskrifter, en från Ikoner och en från Moderna 
Tider. Även den andra artikeln från Ikoner har diskuterande karaktär, men fördjupar sig 
inte i kvalitetslitteraturbegreppet. Det längre format artiklar i tidskrifter ofta har ger ju 
mer utrymme för reflekterande fördjupning, men man behöver inte dra slutsatsen att 
medvetenheten är större i dessa sammanhang. 
 

 

4.6. Sammanfattande kommentarer 
 
Min analys leder fram till fem olika språkspel, som dock inte behöver vara varandra 
uteslutande. Dessa är; det övertagande, det polariserande, det exempelgivande, det 
könskritiska och det ironiska språkspelet. För att redan här återkoppla till de 
sammanfattande kommentarerna i litteraturgenomgången kan man säga att det 
övertagande språkspelet framför allt utgår från ”expertläsare” – de som bedömer och 
väljer ut böcker och vars omdöme man kan ta över. Det polariserande språkspelet 
koncentreras på produktionssättet då man skriver om små förlag och upplagor och de 
ickekommersiella avsikterna, men även på själva texten då man nämner t ex seriositet 
och komplexitet. Den tydligt gränsdragande underkategorin kopplar framför allt 
populärlitteraturens negativa sidor till aspekter som rör sändaren och produktionssättet 
då man skriver om marknadsföringsknep och kommersialism. Man ser det också som att 
detta får återverkningar på själva texten. Kvalitetslitteraturens fördelar kopplas ofta till 
effekter på läsaren då man t ex skriver att den är utvecklande och omskakande. Det 
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exempelgivande språkspelet lägger däremot tyngdpunkten på själva textens form. Då 
det könskritiska språkspelet handlar om hur kvinnliga författarskap diskriminerats 
belyser det sändarens perspektiv, men det litterära värdet tycks snarare avgöras av 
läsarens upplevelse. Det ironiska språkspelet beskriver egentligen inte kvalitetslitteratur, 
men när det gäller populärlitteraturen går man in på all tre aspekterna – det snabba 
produktionssättet, baserat på kommersiella koncept, det formelmässiga innehållet och 
läsarens upplevelse av verklighetsflykt och avkoppling. De flesta positiva aspekterna 
handlar om läsarens upplevelse.  
 
Det ord kvalitetslitteraturen oftast ställs i relation till är populärlitteratur. Gränsen dras 
olika skarpt, men oftast genom att begreppen associeras med andra värdeladdade ord 
som; smal, komplex och seriös kontra; bred, kommersiell och massproducerad. 
Problematisering är sällan förekommande och nästan aldrig explicit. Artikelns ämne och 
syfte tycks ha vissa samband med val av språkspel. Däremot ser jag inga samband 
mellan typ av språkspel och typ av publikation.   
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5. DISKUSSION 
 
I detta kapitel avser jag att jämföra de filosofiska språkspelen i litteraturgenomgången 
med de journalistiska i min empiriska studie. Här ses den konkreta användningen av ett 
ord i ljuset av mer begreppsliga, abstrakta resonemang kring detta ords innebörd och jag 
menar att detta kan fördjupa förståelsen för vad mina empiriska resultat innebär. De mer 
teoretiska resonemangen kan tänkas finnas med i bakgrunden för det journalisterna 
skriver och ingå i de signaler de har mottagit, men det kan också vara så att ordet 
används i en mycket mer ”vardaglig” bemärkelse. Detta säger något om vilken grad av 
medvetenhet som förmedlas vidare till läsarna av artiklarna.  
 
Dispositionen av diskussionen följer mallen från teori och litteraturgenomgång. I kap. 
5.1. kommenteras således samband mellan det empiriska resultatet och de teoretiker 
som tas upp i kap. 3.1. Konstnärlig och litterär kvalitet. Kap. 5.3. kopplar till kap. 3.2. 
Kanonbegreppet o s v. Det finns återkommande teman och kopplingar mellan 
delkapitlen i diskussionen, men detta upplägg är tänkt att ge en tydlig struktur till vad 
som kan vara ett ganska snårigt område att diskutera. Diskussionen avslutas med att jag 
återknyter till den teoretiska utgångspunkten; Wittgensteins filosofi.   
 

 

5.1. Diskussionen om litterär kvalitet 
 
När det gäller subjektivism och objektivism ligger tyngdpunkten åt det objektivistiska 
hållet i majoriteten av de undersökta artiklarna såsom jag tolkar dem. Jag menar att de 
mycket oproblematiserade användningar som är vanligast förekommande i materialet 
implicerar ståndpunkten att det finns något som objektivt kan anses vara 
kvalitetslitteratur. Subjektivistisk är t ex Peter Olsson då han uttryckligen skriver att 
kvalitet är omöjligt att mäta.206 Även han anser det dock meningsfullt att använda ordet 
i bemärkelsen ”det man brukar mena”. Här avslöjar sig en viss svaghet i urvalet om man 
är mer intresserad av denna aspekt, då mer subjektivistiska skribenter troligen undviker 
att använda ordet. Just detta kan också ha påverkat graden av problematisering i mitt 
material. Som jag återkommer till senare, skulle detta kunna vara en intressant 
infallsvinkel att studera vidare, men jag har inte ansett det finnas utrymme att fördjupa 
mig i den i denna uppsats, vars syfte är att undersöka just ordet kvalitetslitteratur. 
 
De filosofiska språkspelen är till sin natur problematiserande. Att ställa en fråga om 
grad av problematisering inför ett sådant material skulle knappast tillföra något, medan 
frågeställningen är relevant inför det journalistiska materialet. Av samma skäl finns det 
inte någon direkt motsvarighet till det övertagande språkspelet bland de filosofiska. 
Ändå finns det kopplingar mellan teoretikerna och de artikelförfattare som skriver inom 
det övertagande språkspelet.  
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Meynell menar, i likhet med Wittgenstein, att en estetiskt känslig bedömare kan avgöra 
vad som är av hög litterär kvalitet. Denna tanke kan man tolka som ett inslag i det 
övertagande språkspelet. Man litar där på att de som bestämmer vad som ska ges ut av  
t ex En bok för alla är goda bedömare som kan avgöra vad som är kvalitetslitteratur. 
Meynell använder recensioner för att visa vilka aspekter i litterära verk goda bedömare 
brukar lyfta fram. Aspekter han menar visar sig där är; hur de exemplifierar och 
gestaltar saker av central betydelse i mänskligt liv och att de på något sätt är originella i 
språkanvändningen och behandlingen av intrig, karaktär och situation. 207 Detta stämmer 
tämligen väl med de aspekter som lyfts fram i de artiklar som återfinns i det 
exempelgivande språkspelet. Skribenterna tycks vara överens om att man ska vara 
språkligt innovativ för att ses som kvalitetslitterär.  
 
Då Wilhelmi skriver om upprättande av fullständig kommunikation mellan ett verk och 
en läsare, talar han om stor litteratur. Som jag uppfattar artiklarna är det inte riktigt på 
den nivån de använder ordet kvalitetslitteratur, vilket påverkar vilka aspekter som 
betonas. Kanske framför allt i det exempelgivande språkspelet finns dock påpekanden 
om kvalitetslitteraturens, eller all skönlitteraturs, påverkanskraft både på den personliga 
utvecklingen och på politiken. Detta liknar Wilhelmis syn på litteratur som något som 
kan vara en grundläggande värdering. 208 T ex Renborgs artikel om bildningsresor och 
Jonssons koppling till politisk sprängkraft har dessa undertoner även om det inte 
uttrycks på samma sätt.209 Överlag kan man säga att artiklarna använder ordet 
kvalitetslitteratur i en något vardagligare bemärkelse än teoretikerna. Då man i det 
abstrakta diskuterar litterär kvalitet lyfter man gärna fram det som är mest 
utkristalliserat, medan man i en mer konkret användning kan applicera ordet på vad som 
ungefär överensstämmer med dessa ideala bilder.  
 
En funktion för estetik som Becker lyfter fram är att den fungerar som rättfärdigande 
när konsten söker ekonomiskt stöd.210 Ett par artiklar i det övertagande språkspelet 
kopplar ordet kvalitetslitteratur till författarstöd och stipendier. Effekten kan här 
uppfattas som dubbelriktad. Att räknas som kvalitetslitterär ökar chanserna att få 
ekonomiskt stöd och att man får ekonomiskt stöd tas som intäkt för att man är 
kvalitetslitterär. De utnämningar som görs får alltså många följdeffekter och hur 
utnämningarna går till påverkar t ex vilka författare som får ekonomiska fördelar och 
vad som blir omtalat och kanske därmed också efterfrågat både i bokhandlar och 
bibliotek.  
 
Becker skriver också att estetik kan ge en bas för människor att göra värderingar på ett 
pålitligt sätt, skapa regelbundna mönster och underlätta samarbete.211 Detta kan ses i 
samband med det övertagande språkspelet där man i någon mening litar på att 
värderingen är pålitlig. Däremot framgår det inte hur insatt man är i just estetiken 
bakom. Kanske ser man inte det som sin egen uppgift utan något som kan överlåtas på 
estetikerna. I den mer vardagliga användningen av ett ord kan man luta sig mot vad 
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”expertläsarna” säger, i alla fall om detta tycks överensstämma med vad man  själv 
brukar mena med ordet. Man kan också koppla Beckers idé till artiklarna om Nordiska 
rådets litteraturpris och Orange-priset.212 Där ifrågasätts basen för bedömningen. Finns 
det något specifikt nordiskt och är det det som lyfts fram genom priset? Varför ges 
litteraturpriser så sällan till kvinnor och är lösningen att ha ett pris för bara kvinnliga 
författare? Är det verkligen ”de bästa” verken som belönas? 
 
Szanto skriver att en estetiskt dålig text kan vara politiskt värdfull på så sätt att den 
hjälper läsaren att bli mer fullt mänsklig, medan en text som betraktas som estetiskt god 
kan vara politiskt dålig om den avhumaniserar läsaren. 213 Man kanske kan jämföra detta 
med Lotta Olsson som skriver att uppfostringssyften ofta skymmer de estetiska kraven 
när det gäller barnböcker.214 Att de recenserade böcker som kallas kvalitetslitterära så 
ofta har politiska undertoner kan också ses i samband med detta. Det är dock så att det 
språkliga och det som traditionellt setts som estetiska aspekter är i förgrunden för 
artikelförfattarna och i artikeln om barnböcker ses det som negativt att låta de estetiska 
kraven hamna i skymundan. Artiklarna tycks alltså snarare stå i viss motsättning mot 
Szanto.  
 
Då Szanto skriver att analyser av själva texten måste sättas i relation till de strukturer 
läsaren lever under215 kan det ses i samband med Stenbergs kommentar om att många 
män inom t.ex. akademien inte har förmått se, eller av strategiska skäl avstått från att 
positivt värdera, kvaliteter i litteratur skriven ur t.ex. kvinno- eller arbetarperspektiv. 
Hennes vilja att ge röst åt minoriteter handlar inte bara om undanskuffade 
författargrupper utan också om olika läsares olika behov. 216 Funktionen för läsaren ska 
räknas in i värderingen av texten som Szanto ser det och funktionen kan, enligt 
Stenberg, vara lusten att veta och lära, erfarenhet och lek, snarare än vad t ex Meynell 
skulle se som en rent estetisk upplevelse. Dock är inte heller hans tankar helt 
obesläktade då han ju skriver om vidgande av medvetandets gränser gällande bl a 
erfarenhet. 
 
I de filosofiska språkspel som behandlas under denna rubrik kan man säga att man 
framför allt betonar själva texten, läsaren och kommunikationen däremellan. Hos 
Meynell och Becker är läsaren ett slags ”expertläsare”. Meynell och Wilhelmi betonar 
själva textens betydelse mer är Becker och Szanto gör. Wilhelmi fokuserar framför allt 
kommunikationen mellan text och läsare. Sändaren finns endast i bakgrunden i dessa 
språkspel. Det journalistiska övertagande språkspelet kan man se i relation till Meynell 
och Becker, som att man låter ”expertläsare” ge ordet kvalitetslitteratur dess innehåll. I 
det polariserande språkspelet lyfts författarens avsikt fram i högre grad än i dessa 
filosofiska språkspel. Detta gäller t ex då man framhåller att kvalitetslitteratur inte får 
skrivas för att sälja bra. Det exempelgivande språkspelet fokuserar själva texten på ett 
sätt som mest liknar Meynell. Recensenterna själva kan också ses som de ”expertläsare” 
Meynell  och Becker beskriver. I det könskritiska språkspelet diskuteras författaren, 
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men inte som avgörande faktor för litterär kvalitet. Denna aspekt ligger istället närmare 
läsaren och liknar mest Szantos synsätt. Det ironiska språkspelet hamnar här lite vid 
sidan av då det snarare behandlar populärlitteratur. 
 

 

5.2. Diskussionen om kanonbegreppet 
 
Litteraturgenomgången ger ett till stor del amerikanskt perspektiv på kanondebatten. Att 
mitt empiriska material är svenskt kan vara en förklaring till att det etniska perspektivet, 
som kan tänkas vara mer framträdande i en amerikansk kontext, förekommer direkt 
endast en gång. Genusperspektivet och det pluralistiska alternativet finns med, men i 
mycket begränsad omfattning. Kanske förekommer detta i högre grad i mer litterära 
tidskrifter och i diskussioner som använder andra ord än just kvalitetslitteratur. Varje 
urval innebär vissa begränsningar och detta är en begränsning i mitt.  
 
Både det exempelgivande och den tydligt gränsdragande underkategorin i det 
polariserande språkspelet implicerar en grundsyn på litterärt värde som liknar den som 
framförs av Bloom. Även i det övertagande språkspelet kan man tolka det som att det 
tas för givet att urval grundade på litterärt värde verkligen kan göras. Dock diskuteras 
inte just kanon explicit i artiklarna. 
 
Då Bloom skriver att vad som utgör estetisk styrka är ”… ett suveränt behärskande av 
språkets figurala möjligheter, av originalitet, stor kognitiv förmåga, kunskap …” och en 
”… fruktsam, tät, vital diktion. …”217 stämmer detta väl med vad som lyfts fram i 
recensionerna i det exempelgivande språkspelet. Att behärska språket, eller vara 
formellt skicklig, tycks ses som ett minimikrav. För att sedan betraktas som 
kvalitetslitterär bör man dessutom vara språkligt innovativ, eller på något annat sätt 
originell. Bloom skriver här om vad som krävs av ett kanoniskt verk. Recensenterna 
menar inte, när de för verken till kvalitetslitteraturen, att de också ska ses som 
kanoniska, men det som för ett verk ”uppåt på skalan” tycks vara detsamma.  
 
Då Stenberg, i det könskritiska språkspelet, skriver att det är mycket traditionellt att 
börja en litteraturgenomgång med Shakespeare kan detta ses som kritik mot Blooms 
mycket tydliga upphöjande av honom. Det hon skriver kan knappast tolkas som att detta 
är en tradition värd att slå vakt om. 218 Man kan tänka sig att Bloom skulle se Stenberg 
som ingående i det han kallar förtrytelsens skola då hon från ett  feministiskt perspektiv 
vill föra in andra värden i litteraturbedömningen än de som traditionellt betraktats som 
estetiska. 
 
Aspekten att verk läses och uppskattas under lång tid lyfts fram av Bloom. 219 Detta sägs 
inte så explicit i artiklarna, men man kopplar ofta tendensen att vara dagsländor till 
populärlitteraturen i kontrast mot kvalitetslitteraturen. En bok utgiven av En bok för alla 
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och som därmed indirekt sägs vara kvalitetslitterär, beskrivs också som innehållande 
”… berättelser som ännu efter ett halvsekel i hög grad förtjänar att hitta många 
läsare.”220 Detta kan tolkas som att det ingår i det kvalitetslitterära att ha ett bestående 
läsvärde. 
 
Gorak menar att man bör se upp så att kampen för att öppna kanon för t ex kvinnor inte 
slår över i en form av kvotering som bortser från kvaliteten. 221 Kanske kan man ana 
denna oro i ambivalensen inför att ha ett litteraturpris endast för kvinnor. 
Artikelförfattaren ser priset som positivt, som jag tolkar det, men där refereras till 
tongångar som är skeptiska till priset för att det riskerar att betraktas som ett slags andra 
klassens kvoteringspris – mer politiskt korrekt än estetiskt högtstående.222 Man kan 
också fundera över om litteraturpriset för kvinnor förstärker den isärhållande logik som 
lyfts fram av Williams eller om det hjälper fram ett ökat uppmärksammande av 
kvinnliga författarskap även i andra sammanhang. 223 Poängen för Jordebo är kanske att 
man i vilket fall som helst inte ska låtsas att andra litteraturpriser delas ut helt 
könsneutralt.   
 
I det Gates skriver om som vars och ens personliga kanon kan även populärlitteratur 
ingå.224 Aspekten att kunna identifiera sig med det man läser står ofta i förgrunden i det 
han skriver och här kan man se samband med det ironiska språkspelet. Igenkännandets 
glädje ses här som en av populärlitteraturens styrkor även om funktionen som 
verklighetsflykt också är viktig och även om det erkänns att delar av populärlitteraturen 
varit grogrund för fördomar och stereotyper. Den igenkännandets glädje 
artikelförfattarna menar har kanske tyngdpunkten åt att ”nästan ha läst det förut”, men 
har också drag av det som ligger närmare Gates och som handlar mer om 
självidentifikation. 
 
Man kan också se samband med Gates i Gustafssons artikel om bokmässan i 
Rinkeby. 225 Detta är dock det enda tillfälle då någon version av det etniska perspektivet 
direkt framkommer i mitt empiriska material. Fenomenet att den icke västerländska 
litteraturen ofta är svår att få tag på, inte marknadsförs och därför inte efterfrågas, varpå 
bristande efterfrågan används som argument mot utgivning, ligger nära de ursäkter 
Gates mötts av då han kritiserat att det undervisas för lite om litteratur av svarta 
författare. Ett av syftena med hans antologi var ju att ingen längre skulle kunna säga att 
det var svårt att få tag på sådana texter.226 På ett mer indirekt sätt kan man också se 
likheter i resonemangssätt mellan Gates och Skyum-Nielsen som skriver om det 
nordiska litteraturpriset. Då Skyum-Nielsen frågar sig om det finns något specifikt 
nordiskt frågar han sig bl a om nordiska författare påverkats av andra nordiska författare 
mer än av författare från övriga världen. 227 Gates skriver att det finns en svart kanon 
endast i den mån svarta författare påverkas av varandra och av sin gemensamma historia 
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i sitt skrivande. Att vara svart är en text eller diskurs inte en essens, menar Gates.228 
Skyum-Nielsen tycks mena detsamma om det nordiska, men kommer, till skillnad från 
Gates gällande en svart kanon, fram till att det knappast finns någon nordisk 
författardiskurs. Upplevelsen att vara tystad och nedvärderad och kanske därför i behov 
av att markera sin position, kan ju naturligtvis inte heller vara densamma för nordiska 
författare. Detta kan påverka hur tydligt utmejslad diskussionen blir.  
 
Robinsons syn på vad den feministiska forskningen haft för betydelse ligger mycket 
nära Stenberg i det könskritiska språkspelet. Den har inneburit ”… a slow opening of 
the emerging female tradition to the voices of women of color, lesbians who write from 
and of that experience, and women writing out of the (literal) history of colonization 
and it’s aftermath.”229 Stenberg menar att forskning från dessa perspektiv tydligt visat 
hur blind och sluten den tidigare forskningen och litteraturvärderingen har varit. Hon 
skriver: ”Feministisk forskning, queerforskning och forskning utifrån ett läsarperspektiv 
visar att många, oftast män, som inom t.ex. akademien haft tolkningsföreträde inte har 
förmått att se, eller av strategiska skäl avstått från att positivt värdera, just dessa 
kvalitéer i litteratur skriven ur t.ex. kvinnoeller [sic.] arbetarperspektiv.”230 Båda 
betonar också vikten av att ge röst åt de som känner sig främmande i majoritetskulturen. 
Det som framstår som lite främmande i de journalistiska språkspelen och ger Stenberg 
svårigheter med relationen till det man där brukar mena blir här – i ett annat 
sammanhang – tydligare förankrat. Vad man brukar mena är inte samma sak alltid och 
överallt, vilket tydliggörs då man jämför de journalistiska språkspelen med de 
filosofiska. 
 
Bland de filosofiska språkspel som diskuterar kanon är det Bloom som mest uttalat 
placerar de avgörande faktorerna i själva texten. Han är även något inne på författarens 
kunskaper och avsikter. Williams diskuterar i hög grad författare, men detta ur 
synvinkeln att kvinnor blivit särbehandlade snarare än att t ex författarens avsikter 
skulle ha någon avgörande inverkan på om ett litterärt verk har hög kvalitet. Där lutar 
hon snarare åt läsarens upplevelse. På motsvarande sätt gäller detta även Gates, som 
dock mer uttalat betonar just läsarens möjlighet att identifiera sig med det han/hon läser. 
Robinson berör alla tre aspekterna, men jag tolkar det som att läsarens upplevelse 
betonas mest. Bland dessa språkspel finns alltså författaren med tydligare än bland de 
tidigare filosofiska språkspelen, även om fokus hos de flesta ligger hos läsaren. I dessa 
fall är det inte heller ”expertläsare” som avses.  Det övertagande språkspelet ligger här 
närmast Bloom. Man kan säga att han gör den typ av urval man kan ”övertaga”. Att det 
polariserande språkspelet lyfter fram författarens avsikt skiljer sig mindre från dessa 
filosofiska språkspel än de tidigare. Det exempelgivande språkspelet ligger här närmast 
Bloom. I båda fallen beskrivs exempel av hög litterär kvalitet med själva texten i fokus. 
Det könskritiska språkspelet ligger däremot mycket långt från Bloom, medan det har 
flera likheter med de tre övriga. Det ironiska språkspelet är i detta avseende svårt att 
jämföra även med dessa filosofiska språkspel.  
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5.3. Diskussionen om populärlitteraturen 
 
Flera artikelförfattare pekar på att klyftan mellan populärlitteratur och kva litetslitteratur 
har minskat och att kopplingen till försäljningsställe i stort sett helt försvunnit. Detta 
skriver även Persson och kopplar till att gränserna mellan det Escarpit kallade det 
bildade och det populära kretsloppet blivit mer flytande.231 Vissa artikelförfattare ser 
endast fördelar med detta närmande medan andra är oroliga för att kvalitetslitteraturen 
ska ätas upp av de kommersiella krafterna.  
 
Persson skriver om högkulturella versioner av den vanligtvis populärlitterära genren 
deckare. Hierarkisering pågår ständigt inom denna genre, menar han och förhållandet 
till den ”seriösa” litteraturen är en återkommande fråga.232 De artikelförfattare som 
nämner deckare tycks se genren som en annan kategori än kvalitetslitteraturen och 
skriver inte om den typ av deckare kanske även de skulle betrakta som högkulturella. 
Science fiction nämns inte lika ofta men har kanske en liknande stämpel. Bergström 
Edwards tycks anse att man kan skriva kvalitetslitterär science fiction, men att det 
vanliga är att den inte är tillräckligt språkligt innovativ. 233 Åtminstone en av 
informanterna i Smidts avhandling ser det som märkligt att utesluta hela genrer och 
menar att det inte är meningsfullt att kalla kriminalromaner för populärlitteratur.234 
Ericsson nämner deckarförfattaren Mankell bland exemplen på kvalitetslitterära 
författare.235 I det sammantagna materialet finns alltså en ambivalens mellan att se 
deckare och science fiction som populärlitterära genrer och enskilda exempel som trots 
allt ses som kvalitetslitterära.  
 
Sämre språk, stort hänsynstagande till kommersiella intressen och massproduktion är en 
del av de aspekter Smidts informanter tar upp i samband med triviallitteratur och i 
kontrast mot kvalitetslitteraturen. 236 Detta stämmer väl med de flesta artikelförfattarna. 
Även i det ironiska språkspelet där man uppvärderar populärlitteraturen håller man med 
om att dessa aspekter ingår i konceptet, kanske framför allt det som handlar om 
upprepning. Att den goda litteraturen ska ha en unik och icke repeterbar form, undgå att 
använda kända formler och vara språkligt förnyande nämns av flera informanter i 
Smidts avhandling.237 Det språkligt innovativa är ett återkommande tema i det 
exempelgivande språkspelet. Man kan också se tydliga kopplingar till flera artiklar i det 
polariserande språkspelet t ex då Snellman skriver om konceptböcker. Dessa beskrivs i 
kontrast mot kvalitetslitteraturen och ses som upprepningar av kända formler och 
tidigare försäljningssuccéer.238 
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Då Smidt beskriver bibliotekariernas smak som en smak på mitten och ser kopplingar 
till ideologiska motsättningar inom en profession som utsätts för påtryckningar från två 
håll,239 liknar det i hög grad det Stenberg skriver: ”Vi har fungerat som tjänarinnor och 
tjänare i något av ett Konstens tempel där vi av vissa förväntas bära fram de frukter som 
skapats och välsignats av samhällets eliter, samtidigt som vi eldats av medvetna 
litteraturpolitiska strävanden att ge fler tillgång till god litteratur …”240 Den bild av 
bibliotekarier som framkommer här är att de inte tycks känna sig så hemma i rollen som 
smakdomare och därför kanske gärna skulle hålla sig till det övertagande språkspelet.     
 
Normen om originalitet kommer bl a upp då informanterna i Smidts avhandling  ska dra 
gränsen mellan konst och hantverk.241 Denna gräns kan ses som mycket näraliggande 
den mellan populärlitteratur och kvalitetslitteratur i den meningen att man inte behöver 
tycka illa om hantverk för att poängtera att det finns skillnader gentemot konst. I 
avhandlingen är det just litteratur som konst som avses, men analogin stämmer även om 
man tänker bildkonst och konsthantverk. I analogi med kvalitetsmässiga skillnader 
gällande t ex skor kan man även där tycka att det är mer värt att ha råd med fler par att 
byta mellan än att betala dyrt för ett par som håller längre. Detta utan att ifrågasätta att 
det dyrare paret troligen faktiskt håller längre. Om nu kvalitetslitteraturen är svårare att 
tillgodogöra sig har den kanske sitt pris i form av krav på koncentration och lästräning. 
Man måste inte se det som ”bättre” i alla lägen även om man tror att kvalitetslitteraturen 
”håller längre”. 
 
Då Persson beskriver det bildade kretsloppet, betonas aspekter som har att göra med 
läsaren, eller det allmänna mottagandet, medan han, då han beskriver det populära, 
koncentrerar sig på produktionssättet. Tendensen att koppla kvalitetslitteratur och 
positiva bilder av populärlitteratur till läsaren, medan triviallitteratur och negativa bilder 
av populärlitteratur snarare kopplas till produktionssätt, finns även i Smidts avhandling 
och i det ironiska språkspelet. T ex framhålls gärna snabbt produktionssätt och 
kommersialism som negativa aspekter på populärlitteratur och avkoppling och 
igenkännande som positiva. Det polariserande språkspelet koncentreras dock ofta på 
produktionssättet även gällande kvalitetslitteraturen då man skriver om små förlag och 
upplagor och de ickekommersiella avsikterna. Detta görs för att markera distans mot 
populärlitteraturen som antas ha motsatt produktionssätt. Kvalitetslitteraturens fördelar 
ses i artiklarna ofta som sammanhängande med effekterna på läsaren. T ex anses den 
vara utvecklande och omskakande. 
  
Man kan också tolka Persson som att författare som tagit sig in i det bildade kretsloppet 
har frihet att ”flirta med” populärlitterära genrer. Författarens position kan vara 
avgörande för hur texten bemöts. Flera artiklar kan tolkas som att det tas för givet att 
vissa författare antingen är populärlitterära eller kvalitetslitterära. Man kan tänka sig att 
det är mycket svårt att förflytta sig från denna position även om man skulle skriva en 
helt annan typ av text. Denna aspekt är också en ingrediens i det övertagande 
språkspelet där vissa urval har vissa stämplar på sig. Det polariserande och det ironiska 
språkspelet är de som tydligast diskuterar populärlitteratur. 

                                                 
239 Smidt, Jofrid Karner 2002, s. 304  
240 Stenberg, Lisbeth 2002-04-22. ”Det könskritiska perspektivet”. 
241 Smidt, jofrid Karner 2002, s. 289 
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5.4. Teoretisk diskussion 
 
Trots svårigheterna med ordet kvalitetslitteratur kan man, med utgångspunkt från 
Wittgenstein, säga att ”vägvisaren” i ganska hög grad är i sin ordning när det gäller 
användningen av det i de undersökta artiklarna d v s ordet används på ett begripligt sätt, 
som inte särskilt lätt kan missförstås. Även de som är kritiskt inställda till 
kvalitetsmässig värdering av litteratur, eller till hur någon viss grupp författare, t ex 
kvinnor, har värderats, använder ordet enligt samma regler, men med en viss 
distansering. Det är inte så att de använder ordet och menar något helt annat än de som 
har en annan syn på den värdemässiga skillnaden. Det kan dock sägas finnas en 
spänning mellan de abstrakta resonemangen och de konkreta exemplen. Det man brukar 
mena är inte heller detsamma i de filosofiska språkspelen. Sammanhanget tycks ha en 
avgörande betydelse och det är i linje med vad man skulle kunna förvänta med 
Wittgensteins teori som utgångspunkt. Det är inom en språklig gemenskap där ett ord 
används på ett visst sätt som det också associeras med just denna betydelse. T ex kan 
betydelsen av ett ord växla över tid och i olika kulturer.  
  
Artikelförfattarna förklarar inte vad de menar att kvalitetslitteratur är genom att ge 
exempel i den bemärkelsen Wittgenstein menar att man gör gällande ”spel”, eller som 
hans teori ofta har tolkats i relation till ”konst”. Exemplen ges inte för att definiera ordet 
kvalitetslitteratur, inte för att säga: ”Med kvalitetslitteratur menar jag sådant som det här 
och det här.” Kopplingen mellan exemplen och ordet är mer indirekt, eller går åt andra 
hållet på det sättet att det man vill uttala sig om är exemplet, det enskilda verket, som 
ges status genom att kallas kvalitetslitteratur. Samtidigt är det möjligt att 
artikelförfattarna skulle förklara genom att ge exempel om de ombads definiera ordet. 
Bland de filosofiska språkspelen använder dock Bloom exemplen i hög grad just för att 
illustrera vad han menar att den litterära kvalitetens väsen är.242  
 
De explicita förklaringarna är mycket få i artiklarna. Man kan säga att det vanligaste 
sättet att visa vad man menar inte är en förklaring, utan ett mer subtilt sätt att associera 
vissa andra ord – ofta värdeladdade – till kvalitetslitteratur, t ex ord som; smal, komplex 
och seriös. En förstärkning kan vara att polarisera mot ett annat ord som; 
populärlitteratur och associera det med andra ord som; bred, kommersiell och 
massproducerad. Gränserna mellan orden dras olika skarpt beroende på hur man ser på 
värdet av alternativen.  
 
Wittgenstein skriver om hur gränserna för ett ord dras och att det har betydelse för hur 
ordet ska tolkas.243 Mitt empiriska material pekar på vissa gränser för användningen av 
ordet kvalitetslitteratur. T ex kan man inte på allvar använda det om Jackie Collins, eller 
Wahlströms ungdomsböcker. Då måste man räkna med att tolkas som ironisk. Man 
skulle nog kunna använda ordet om deckare, men då endast bestämda delar av denna 
genre och troligen skulle man behöva motivera sig mer för att bli förstådd än om man 
använder det om en burlesk berättelse av en rysk författare. Liza Marklund blir flera 
gånger en slags personifiering av den typ av deckarförfattare man uppfattar som alldeles 
för kommersialiserade för att kunna räknas som författare till kvalitetslitteratur. 

                                                 
242 Bloom, Harold 2000. 
243 Wittgenstein, Ludwig [på tyska 1953, på svenska 1978] 1996, s. 44 
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Kvalitetslitteraturen kan sälja bra, men den kan inte skrivas för att sälja bra. Gränsen är 
dock inte helt fast eller tydligt definierad. Frågan är om otydligheten ligger på samma 
plan som att det inte är reglerat hur högt man får slå bollen i tennis, eller om den gör 
ordet oanvändbart. Jag uppfattar det som att man förstår vad artikelförfattarna menar 
och med utgångspunkt från Wittgenstein är det då inte säkert att man behöver explicita 
definitioner och gränsdragningar. Gränserna gäller dock inom dessa språkspel och kan 
se annorlunda ut t ex i mer filosofiska språkspel, så som min litteraturgenomgång 
antyder.  
 
Wittgenstein menar att ett sätt att reda ut vad ett ord står för är att fundera över hur man, 
t ex som barn eller nybörjare inom ett fack, lärde sig att använda det.244 Hur lär man sig 
då vad kvalitetslitteratur betyder? Detta kan man filosofiskt spekulera över, men också 
finna ledtrådar till i mitt material. Exempelgivande kan nog ha sin plats i inlärningen, 
men jag lutar mer åt att man lär sig associera ordet med vissa andra ord som i sin tur har 
en viss laddning. Som tidigare nämnts kan det vara ord som; smal, seriös och komplex. 
Litteraturpriser och utnämningar av olika slag kan spela en viktig roll och för att 
återknyta till inledningen kan detta vara något man antingen vill knyta an till, eller som 
man fjärmar sig från. Kvalitetslitteraturen kan, liksom Nobelpriset, säkert också 
associeras med ord som; svår och obegriplig. Läsare av artiklar som de jag har 
undersökt kan tänkas få med sig associationer till ord och exempel som påverkar deras 
fortsatta förståelse av vad litterär kvalitet är. De olika artiklarna och språkspelen ger inte 
precis samma intryck, men en slags sammantagen bild av artiklarna skulle vara att 
kvalitetslitteraturen är ickekommersiell, ofta ges ut av små förlag, är språkligt innovativ, 
kräver koncentration, ofta har allmänmänsklig relevans, eller är samhällskritisk och i 
någon mening utvecklande för läsaren.   
 
Exklusivitet är ett ord som ofta associeras till kvalitet både i andra sammanhang än det 
litterära och gällande kvalitetslitteratur. I det litterära sammanhanget kan det dels handla 
om originalitet i verket, men också om att det inte är tillgängligt för alla. Gällande t ex 
antikviteter handlar tillgängligheten hos det exklusiva om att det finns få exemplar och 
att priset är högt. Gällande litteratur handlar det snarare om krav på kunskap och/eller 
läsvana. Kopplingen till ”det smala” antyder att kvalitetslitteraturen inte är avsedd för 
massan och heller inte anpassas efter den. I familjen av betydelser finns uttryck som; 
”god”, ”smal”, ”svår”, ”stor” och ”seriös” litteratur – alla med sin egen speciella 
laddning. 
 
Wittgenstein kommenterar skillnaden mellan att tala om korrekthet i konsten och att tala 
om det oerhörda – som en symfoni av Beethoven eller en gotisk katedral. Han jämför 
detta med att säga om en människa att han uppför sig bra och att säga att han gjorde ett 
starkt intryck.245 Som jag uppfattar spelet med ordet kvalitetslitteratur i artiklarna ligger 
det närmare talet om korrekthet. Vill man uttala sig om något som gjort ett starkt 
intryck, skulle man kanske föredra ord som; ”stor litteratur”, eller ”modern klassiker”. 
Dessa uttryck ligger i sin tur närmare kanonbegreppet som jag uppfattar det än ordet 
kvalitetslitteratur gör såsom det används i artiklarna. Ett sammantaget intryck av 
litteraturen och det empiriska materialet skulle kunna vara att se orden som på en skala: 
triviallitteratur, populärlitteratur, kvalitetslitteratur, stor litteratur. I linje med Becker 
                                                 
244Wittgenstein, Ludwig [på tyska 1953, på svenska 1978] 1996, s. 48 och Eriksson, Stefan 1998, s. 38  
245Wittgenstein, Ludwig [förel. hölls 1938] 1968, s. 20f.  
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skulle man då kunna påpeka att inte ens om själva kvaliteten var mätbar skulle det 
kunna avgöras var gränserna går mellan dessa ord och det är kanske just i placeringen 
av gränserna en av skiljelinjerna mellan artiklarna går. I vissa språkspel (den mindre 
gränsdragande underkategorin i det polariserande och i det ironiska språkspelet) sätts 
kvalitetslitteraturen inte över populärlitteraturen utan snarare bredvid den med 
funktionella snarare än värdemässiga skillnader. Även en del av dessa skribenter skulle 
dock kunna tänkas skilja ut den stora och den triviala litteraturen. Man kan tänka sig att 
det även för dem finns vissa värdemässiga gränser. Att gränsdragningen är svår behöver 
dock, med utgångspunkt från Wittgenstein, inte göra orden meningslösa.  
 
Det sammantagna intrycket av litteratur och artiklar skulle kunna presenteras som några 
olika modeller. En är den hierarkiska skalan triviallitteratur, populärlitteratur, 
kvalitetslitteratur, stor litteratur. Vanligast skulle då vara att dra en gräns mellan högt 
och lågt mellan populärlitteraturen och kvalitetslitteraturen. Dock tycks man kunna se 
det som att gränsen – om än inte mellan högt och lågt så mellan läsvärt och inte läsvärt 
– går mellan triviallitteraturen och populärlitteraturen. Man kan också tänkas se den 
stora litteraturen som i en klass för sig utan att värdemässigt dra en gräns mellan 
populärlitteratur och kvalitetslitteratur. En annan modell är att dra en funktionell, men 
inte värdemässig, gräns mellan populärlitteratur och kvalitetslitteratur där 
populärlitteraturen t ex är mer avkopplande och kvalitetslitteraturen mer utvecklande. 
Möjligen kan även detta ses som en skala från det mest avkopplande (triviallitteratur) 
till det mest utvecklande (stor litteratur), men också som mer parallella kategorier 
ungefär på samma sätt som man kan skilja mellan konst och hantverk utan att ringakta 
hantverk – det beror på vad man ska ha det till. Intressant i sammanhanget är Peter 
Olssons artikel där han explicit skriver att kvalitet inte kan mätas, men att det man 
brukar mena är det fördjupande, skapande, omskakande, smala, sofistikerade och 
utvecklande. I detta tycks ingå att skapa samtal, eller fördjupade tankar, om livsfrågor, 
vilket han dock menar att populärkulturen ofta gör bättre än konsten. 246 Om 
populärkulturen då får den funktion man brukar mena att konsten, eller 
kvalitetslitteraturen, ska ha då suddas både den funktionella och den värdemässiga 
gränsen ut.  
 
Man kan tolka Wittgenstein som att ”det man brukar mena” faktiskt är vad ordet 
betyder. Den som då får störst svårigheter i det journalistiska sammanhanget är 
Stenberg i det könskritiska språkspelet då hon försöker använda ordet i en annan 
bemärkelse än den man där brukar mena. Hon måste förklara sig betydligt mer och trots 
att hon gör det blir det svårare att förstå vad hon menar än många av de som i princip 
helt oproblematiserat använder ordet. Trots komplexitet och belastningar t ex i form av 
uteslutna grupper, har de flesta av oss lärt oss att använda de exempel och associationer 
vi fått med oss så att vi menar i alla fall ungefär detsamma när vi använder ordet 
kvalitetslitteratur. Skillnaderna handlar kanske mer om nyanser och om värderingar än 
om bristfälliga definitioner. Det är så vi spelar med ordet kvalitetslitteratur till vardags. I 
en mer filosofisk diskussion kan detta spel dock tänkas ha något andra regler och det 
kan ses som ett belysande exempel att Stenbergs användning inte framstår som lika 
främmande vid en jämförelse med de filosofiska språkspelen. 

                                                 
246 Olsson, Peter 2002-04-03. ”Välj och vraka”. 
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5.5. Förslag till vidare forskning 
 
Mitt urval är begränsat till artiklar där just ordet kvalitetslitteratur förekommer, 
eftersom det var användningen av detta ord som var fokus för mitt intresse. 
Diskussionen om litterär kvalitet kan föras och förs säkert, också med helt andra ord. 
Kanske är det så att de mest kritiska rösterna, eller de som problematiserar mest, eller är 
mest värderelativistiska, undviker att använda ett ord som kan uppfattas som så belastat. 
Mina provsökningar på näraliggande ord som; ”smal litteratur” och ”litterär kvalitet” 
visar också att man får många helt andra träffar med dessa än med sökning på 
”kvalitetslitteratur”. Att undersöka dessa andra artiklar och se om språkspelet ser 
annorlunda ut i dem, eller på annat sätt undersöka diskussionen om litterär kvalitet, vore 
intressant. Analyser av artiklar, eller kanske mer fokuserat på recensioner, kunde också 
kombineras med intervjuer. Det kunde t ex vara intressant att, i likhet med Smidt, 
undersöka bibliotekariers syn på litterär kvalitet. Att gå vidare med starkare betoning på 
populärlitteraturen kunde också vara en givande infallsvinkel. 
 
 

5.6. Avslutande kommentarer 
 
Min förhoppning är att min uppsats blivit en bidrag till förståelse för hur vi idag talar 
om litterär kvalitet och hur vi spelar språkspel med ordet kvalitetslitteratur. Jag har 
genom arbetet med denna uppsats ökat min medvetenhet om vad jag själv menar med 
ordet kvalitetslitteratur och att man kan mena olika saker i olika sammanhang. I 
framtida möten med t ex låntagare kan detta hjälpa mig att lättare förstå vad de menar 
och hur våra olika språkspel kan mötas. 
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6. SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur ordet ”kvalitetslitteratur” används i allmänt 
spridda tidningar och tidskrifter. Frågeställningarna är: 
  
- Vilken typ, eller vilka typer, av språkspel spelas med ordet ”kvalitetslitteratur” 

i de valda artiklarna d v s enligt vilka regler, eller mönster, används ordet? På 
vilket sätt förklaras betydelsen av ordet? Genom exempel, en explicit definition, 
implicita förgivettaganden…?  

- Vilka andra ord och uttryck sätts ”kvalitetslitteratur” i relation till och på 
vilket sätt? Ses något ord som dess motsats? På vilket sätt dras gränserna gentemot 
andra ord? 

- Finns i artiklarna någon problematiserande diskussion kring användningen av 
ordet? Visar skribenterna medvetenhet om att det är ett svårdefinierat ord? 

- I vilken typ av artiklar används ordet, vad diskuteras i dem och hur ser 
sambanden med typ av språkspel ut? Tycks ordet användas på ett visst sätt för att 
förstärka budskapet i artikeln som helhet och hur görs i så fall detta? 

- Kan man se några samband mellan det sätt på vilket ordet används och 
aspekter som; i vilken typ av publikation artikeln återfinns och hur ser dessa 
samband i så fall ut? Med typ av publikation avses här kategorierna större och 
mindre dagstidningar, kvällstidningar och tidskrifter. 

 
Den teoretiska utgångspunkten är Ludwig Wittgensteins teori om språkspel. Mycket 
kortfattat går idén med språkspel ut på att man ser på språket som att man ”spelar” med 
olika ord på olika sätt och ibland med samma ord på olika sätt i olika sammanhang. Ord 
kan då analyseras utifrån deras användning, som man ger en översiktlig framställning 
av, gällande de mönster och spelregler de används enligt. 
 
Som en abstrakt bakgrund till den mer konkreta användningen av ordet beskrivs ett 
antal filosofiska språkspel i litteraturgenomgången. Denna börjar med två huvudfåror 
gällande estetiska värderingar; det subjektivistiska och det objektivistiska synsättet. Jag 
redogör dels för ett försök att kombinera dessa, som dock har tyngdpunkten åt det 
objektivistiska hållet och dels för en kritik mot själva utgångspunkten att estetiska 
omdömen är antingen subjektiva eller objektiva. Därefter beskrivs ett subjektivistiskt 
synsätt som närmar sig frågan om konstnärlig kvalitet från sociologiskt håll. Det sociala 
perspektivet tas sedan ett steg vidare till ett synsätt där litteraturens politiska betydelse 
värderas högre än dess eventuella estetiska kvalitet och där estetiska värderingar ses 
som politiskt grundade. Detta leder vidare till diskussionen om kanonbegreppet. Att 
försvara den traditionella litterära kanon antyder ett objektivistiskt synsätt medan 
kritikerna lutar mer åt det subjektivistiska hållet. Då kvalitetslitteratur ofta ställs i 
relation till populärlitteratur, eller andra liknande ord, kommenterar jag sedan två 
avhandlingar som berör denna relation. 
 
Det empiriska materialet består av 37 artiklar, som valts ut genom sökning på ordet 
”kvalitetslitteratur” i Presstext och Mediearkivet. Artiklarna analyseras kvalitativt med 
hermeneutisk utgångspunkt. Som ett resultat av analysen bildas fem kategorier, eller 
typer av språkspel. Dessa är; det övertagande, det polariserande, det exempelgivande, 
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det könskritiska och det ironiska språkspelet. Att associera kvalitetslitteraturen med det 
smala och polarisera mot det breda, ses som ett genomgående tema som dock är mest 
uttalat i det polariserande språkspelet.  
 
”Kvalitetslitteratur” sätts framför allt i relation till ordet ”populärlitteratur”, eller det 
bredare ”populärkultur” och gränsen dras mestadels genom att associera orden med 
vissa andra – ofta värdeladdade – ord. Kvalitetslitteraturen associeras ofta med ord som; 
smal, komplex och seriös, populärlitteraturen ofta med; bred, kommersiell och 
massproducerad. Gränsdragningen är olika skarp i olika artiklar. Vissa ser ett närmande 
som hotfullt, andra som något positivt. Den problematiserande diskussionen är inte 
särskilt utvecklad, men det tycks finnas medvetenhet om att ordet är komplext. Detta 
antyds t ex genom användning av uttryck som ”den så kallade kvalitetslitteraturen”. 
 
Det tycks finnas ett visst samband mellan val av språkspel och typ av artikel, eller ämne 
och att syftet med artikeln påverkar hur man använder ordet kvalitetslitteratur. Dock 
finner jag inga tydliga samband mellan val av språkspel och typ av publikation. 
 
I diskussionskapitlet kopplas det empiriska materialet till litteraturgenomgången och de 
teorier om litterär och konstnärlig kvalitet, kanonbegreppet och relationen till 
populärlitteraturen som presenteras där. 
 
Därefter kopplas de empiriska resultaten till Wittgensteins teori. Jag menar där att 
artikelförfattarna använder ordet på ett begripligt sätt, som inte särskilt lätt kan 
missförstås. Även de som är kritiskt inställda till kvalitetsmässig vä rdering av litteratur, 
eller till hur någon viss grupp författare, t ex kvinnor, har värderats, använder ordet 
enligt samma regler, men med en viss distansering. Artikelförfattarna förklarar inte vad 
de menar att kvalitetslitteratur är genom att ge exempel i den bemärkelsen Wittgenstein 
menar att man gör gällande ”spel”, eller som hans teori ofta har tolkats i relation till 
”konst”. Exemplen ges inte för att definiera kvalitetslitteraturbegreppet. De explicita 
förklaringarna är mycket få. Man kan säga att det vanligaste sättet att visa vad man 
menar inte är en förklaring, utan ett mer subtilt sätt att associera vissa andra ord till 
ordet kvalitetslitteratur. Materialet antyder vissa gränser för användningen av ordet.  
T ex kan man inte på allvar använda det om Jackie Collins, eller Wahlströms 
ungdomsböcker. Då måste man räkna med att tolkas som ironisk. Med utgångspunkt 
från artiklarna kan kvalitetslitteraturen sälja bra, men den kan inte skrivas för att sälja 
bra. Gränserna är inte helt fasta eller tydligt definierade, men det behöver inte göra 
ordet meningslöst. Jämförelsen mellan filosofiska och journalistiska språkspel antyder 
att reglerna för ordets användning och dess gränser kan se olika ut i olika sammanhang.   
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