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Inledning 

Under senvåren 2003 blossade en debatt upp på Dagens Nyheters kultursidor. 
Tändstickan var en artikel där författaren Nina Burton upprördes över ”det 
grymma essämordet i biblioteket” och replikskiftena fortgick under hela maj 
månad. Burton menade bland annat att en förflyttning av essäerna från SAB-
avdelningen H.04 skulle innebära att skönlitteraturen berövas sitt allvar och 
mycket snart endast rymma fiktion och frivolitet – en ren upplevelseindustri 
med andra ord! Bibliotekarien Göran Berntsson å andra sidan svarade att H.04 
inte alls var ”tömt på sitt innehåll”, men betonade samtidigt att placeringen av 
dokument i biblioteken inte avgörs av den litterära formen, utan snarare av 
dokumentens innehåll. En grovt förenklad tolkning av debatten kan konstateras 
i påståendet att författarna förfärades medan bibliotekarierna bibehöll sin upp-
fattning om att rådande förhållanden för essäer var fullt rimliga. 

I denna magisteruppsats diskuterar jag biblioteksrelaterade frågor kring de 
stundtals svårklassificerade texter – essäer – som figurerar i rummet mellan 
vetenskaper och skönlitteratur. Min utgångspunkt blir ovan nämnda debatt på 
DN:s kultursidor som alltså bland annat handlade om essäers placering i folk-
biblioteken.1 Samtidigt är jag intresserad av det fält som i det här fallet utgörs 
av symboliska maktkamper mellan bibliotekarier och författare. Handlar det 
enbart om ett kulturellt kapital – eller är det till och med ekonomiska intressen 
som ligger till grund för debatten? 

Uppsatsen, vars syfte alltså är att undersöka essäbegreppet och olika 
aspekter av kunskapsorganisation, består av tre övergripande delar. Den första 
delen utgörs av två kapitel, där jag i det inledande beskriver uppsatsens syfte 
och med vilken metod jag sökt finna svar på mina frågeställningar. Jag redovi-
sar därefter mina teoretiska utgångspunkter samt definierar begrepp som är 
centrala för undersökningen. Det andra kapitlet ägnar jag åt att resonera kring 
essäbegreppet samt teorier om kunskapsorganisation i allmänhet och klassifice-
ring i synnerhet. Där diskuterar jag bland annat klassifikation ur ett kunskaps-

                                                 
1 I uppsatsen använder jag den kortare termen bibliotek när jag talar om folkbiblioteken. 
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sociologiskt perspektiv. Uppsatsens andra del präglas av en mer undersökande 
karaktär där jag gör en argumentationsanalys av varje debattartikel. I den tredje 
och avslutande delen diskuterar jag essädebatten ur ett maktperspektiv. 

Jag har inte för avsikt att undersöka hur de olika debattörerna idag förhål-
ler sig till essäbegreppet, till debatten i sig eller till varandra. Uppföljande in-
tervjuer med artikelförfattarna och andra berörda hade naturligtvis kunnat ge 
ytterligare en mycket intressant dimension av dagsläget för essägenren. Av 
utrymmesskäl sparar jag dock en sådan fråga till framtiden. En annan infalls-
vinkel är den vi kunde skönja i den diskussion som fördes under hösten 2003 
(också i DN) om huruvida essägenren håller på att förtvina (apropos nedlägg-
ningen av Bonnier Essä). Denna aspekt faller dock utanför ramen för detta ar-
bete, och jag har valt att endast nämna den. 

Frågeställningar 
I uppsatsens tre delar behandlar jag följande frågor: 

Vad kännetecknar essägenren? 

Hur avgörs vilka dokument som ska föras till vilka kategorier? 

Hur förvaltar bibliotekarier hon den makt den innebär att klassificera doku-
ment? Hur förhåller de sig till författare? Vilken roll spelar en debatt som 
startas av en författare? På vilket sätt manifesterar bibliotekarier sin makt? 

Metod 
Syftet med uppsatsen är dubbelt: å ena sidan att undersöka begreppet ”essä”; å 
den andra att resonera kring klassificering och vilka konsekvenser denna syssla 
kan medföra. För att göra en sådan diskussion möjlig analyserar jag en debatt 
om bibliotekens klassificering av essäistiken. I samband med debatten skrev 
Sigrid Combüchen en notis om hur sakprosan borde uppmärksammas i ”aka-
demierna”2, vilken kan läsas som ett inlägg. Eftersom den varken kommenterar 
tidigare artiklar eller nämner bibliotekens roll i sakprosans vara, betraktar jag 
den dock som angränsande till men inte delaktig i essädebatten.3

                                                 
2 Combüchen, Sigrid, 2003, ”Inrätta professur i sakprosa”. 
3 Detsamma gäller för andra forum, t.ex. Spanarna i Sveriges Radios P1, där bibliotekarieyrket omtalades 
i anknytning till debatten. 
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En närläsning eller analys kan göras på många sätt. Argumentationsanalys 
är den analysmetod jag tycker är mest klargörande med avseende på argumen-
tationsstruktur och maktaspekter. Jag har med hjälp av Gunnar Björnssons, 
Ulrik Kihlboms, Folke Tersmans och Anders Ullholms Argumentationsanalys, 
Peter Cassirers Stil, stilistik och stilanalys samt Retorik eller konsten att över-
tyga av Kurt Johannesson gjort en argumentationsanalys av varje artikel som 
publicerades inom ramen för debatten. Detta i syfte att bringa klarhet både 
kring olika uppfattningar om essän som genre och i debattörernas inbördes 
relationer. 

Analysmetoden syftar enligt Björnsson m.fl. till att tydliggöra argumenta-
tionen i en text.4 Detta sker genom en tvådelad process där påståendens förhål-
lande till varandra först beskrivs. Därefter värderas, med detta som utgångs-
punkt, argumentationens beviskraft. Argumentationsanalysen är ett fördelaktigt 
verktyg som klarlägger med vilka medel debattörerna framförde sina teser, hur 
de argumenterade för dessa samt hur de valde att bemöta eller inte bemöta 
eventuella motargument. Metoden avslöjar alltså inte bara argumenteringen i 
sig, utan också relationer mellan debattörerna. 

I den beskrivande argumentationsanalysen får T stå för tes, P för pro-
argument och C för contra-argument. Dessa är avsedda att stötta respektive 
förminska tesens rimlighet. I de flesta argumenterande texter förekommer ock-
så ”argument för argumenten”, vilka syftar till att öka argumentens hållbarhet. 
Självklart finns också ”argument mot argumenten”, vilka tvärtom används för 
att minska argumentens hållbarhet. Dessa argument, som kallas för ”argument 
av andra ordningen”, förkortas som PP, PC, CP eller CC beroende på huruvida 
de är avsedda att stötta eller försvaga argumenten som står för eller emot tesen. 
Argument av högre ordningar än den andra är inte ovanliga. För att särskilja 
argumenten från varandra och för att visa på deras inbördes relationer numreras 
dessa. Då argumenteringen i längre debattartiklar ofta blir mycket komplex har 
jag valt att ytterligare markera argument av andra ordningen eller högre genom 
att göra tabindrag. Så här kan en argumenterande text och en beskrivande ana-
lys av den se ut: 

Proffsboxningen har sagts vara för farlig för att tillåtas i Sverige. Men enligt min erfaren-
het är proffsboxning inte farligare än tillåtna sporter som professionell ishockey eller pro-
fessionell fotboll. Med hänsyn till det höga underhållningsvärde som professionell box-
ning kan erbjuda borde den därför tillåtas. 

 
                                                 
4 Björnsson m.fl., 1994, Argumentationsanalys, s. 9. 
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T Proffsboxning bör tillåtas i Sverige. 
P1 Proffsboxning har högt underhållningsvärde. 
C1 Proffsboxning är för farligt för att vara tillåtet. 

C1C1 Proffsboxning är inte farligare än tillåtna sporter som profes-
sionell ishockey eller fotboll.5 [mina tabindrag] 

Premisserna, ϕ, gör att påståenden blir relevanta i argumentationen. De är of-
tast outtalade i texterna, men eftersom så kallade relevansinvändningar (cϕ) 
kan förekomma, skriver man ut dem i den beskrivande analysen. Dessa är av 
stor vikt i analysens andra och värderande del. 

Även Cassirer delar in argumentationsanalysen i två moment: argument-
analys och analys av stilistisk påverkan och manipulation.6 Till skillnad från 
Björnsson m.fl. avser han delvis att klarlägga argumentationens beviskraft, 
men fäster ännu större vikt vid att klarlägga med vilka medel skribenten/talaren 
söker övertyga men också ”övertala eller rentav överlista oss”.7 Detta innebär 
att en argumentationsanalys med stöd av Cassirers framställning resulterar i att 
ett tydligare mönster av artikelförfattarnas inbördes relationer träder fram. I 
avsnittet ”Analys av stilistisk påverkan och manipulation” definierar jag och 
använder ett antal retoriska termer vars innebörd både Cassirer och Johannes-
son betonat. 

Trots att Cassirer betonar skillnader mellan sin metod och den argumenta-
tionsanalys som framträder hos Björnsson m.fl. återfinns också likheter. Båda 
framställningarna belyser exempelvis det faktum att en argumentationsanalys 
under båda momenten onekligen innehåller ytterst subjektiva inslag: ”För det 
första har olika personer olika kännedom om textens kontext”8 och för det 
andra uppfattar olika människor samma argument som mer eller mindre över-
tygande. Också Johannesson menar att olika människor blir påverkade i varie-
rande grad av olika retoriska stilmedel. Han beskriver hur dagens politiker, 
reklammakare och ’vanliga människor’ använder klassiska retoriska knep i sina 
strävanden att övertyga.9 Olika personers analyser av samma argumenterande 
text kan, eller bör, således bli strängt olika varandra. 

I den tredje och sista delen diskuterar jag debatten ur ett maktperspektiv, 
där jag till en början tagit intryck av diskursanalytiska strömningar. Diskurs-
analys kan vanligtvis tillämpas på något som sker över tid, men kan samtidigt 

                                                 
5 Björnsson m.fl., s. 21 ff. 
6 Cassirer, Peter, 2003, Stil, stilistik och stilanalys, s. 195. 
7 Cassirer, s. 181. 
8 Björnsson m.fl., s. 49. 
9 Johannesson, Kurt, 1998, Retorik eller konsten att övertyga, passim. 
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sägas vara en användbar metod för studier av alla slags sociala fenomen.10 Det 
handlar om filosofiska antaganden om språkets roll i den sociala konstruktio-
nen av världen, om ett antal sammanhängande teoretiska modeller, olika meto-
dologiska riktlinjer samt om specifika tekniker för språkanalys. Det som talar 
emot en diskursanalys är framför allt dess omfattning. Huvuddelen av uppsat-
sen utgörs därför av en argumentationsanalys. Den avslutande delen ägnas åt 
diskussion kring förhållandet mellan författare och bibliotekarier med stöd i 
John M. Budds artikel ”The library, praxis, and symbolic power” och Kimmo 
Tuominens artikel om den samtida biblioteks- och informationsvetenskapens 
syn på användare.11

Teoretiska utgångspunkter 
Här presenterar jag den forskning som bildar bakgrund till undersökningen 
samt uppmärksammar ett antal begrepp som är relevanta för min framställning. 

Kunskapsorganisation 
Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen har på senare tid 
ägnat stort intresse åt användarstudier. Åtskilliga forskare har bland annat un-
dersökt hur människor går tillväga för att söka information och vilka följder 
detta får för användandet av informationssystemen. En annan inriktning har 
emellertid fokuserat mer på systemen i sig och deras uppbyggnad. För att kun-
na tala om hur essäer klassificeras får jag vända mig till sådan forskning (som 
naturligtvis har påverkats av användarorienterade studier och deras inflytande). 
Jag har inte hittat några undersökningar om just essäer och kunskaps-
organisatoriska dilemman kring denna genre (dock har jag stött på diskussioner 
om essägenrens mångtydiga karaktär på andra arenor än den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga12). Därför har främst litteraturvetenskapliga fram-
ställningar fått ligga till grund för min uppfattning om essäbegreppet. I Norden 
har bland andra Arne Melberg i sin Försök att läsa Montaigne13 diskuterat dels 
genren som sådan, dels valda delar av Montaignes essäer i sig själva. 

Det finns gott om biblioteks- och informationsvetenskapliga teorier som 
behandlar olika former av kunskapsorganisation samt hur och varför man väl-
                                                 
10 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny, 2002, Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskur-
ser i tre bibliotekstidskrifter, s.14. 
11 Tuominen, Kimmo, 1997, ”User centered discourse: an analysis of the subject positions of the user and 
the librarian”. 
12 se bl.a. temanummer i Ariel 6/2000. 
13 Melberg, Arne, 2000, Försök att läsa Montaigne, passim. 
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jer att tillämpa dem i olika tidsmässiga och rumsliga kontexter. Dessa teorier 
kan grupperas i två kategorier: den systemorienterade och den metateoretiska 
forskningen.14 Mitt ursprungliga intresse rör sig kring de processer i vilka do-
kument tilldelas vissa signa och därefter placeras på olika ställen i bibliotek. I 
Organizing knowledge15 ger Jennifer Rowley och John Farrow en översikt över 
kunskapsorganisation som företeelse och olika aspekter av arbetet med att till-
gängliggöra dokument av olika slag. På den internationella arenan kan exem-
pelvis Clare Beghtol, Birger Hjørland och Francis L. Miksa nämnas i fråga om 
aktuella forskare. I Sverige har också Joacim Hansson, Christina Blomberg och 
Jesper Pettersson på senare tid diskuterat olika varianter av klassifikationssy-
stem samt för- och nackdelar med dessa sätt att organisera kunskap.16

Clare Beghtols texter om klassificering av skönlitteratur kan till en början 
tyckas relevanta för uppsatsen, eftersom brännpunkten i debatten ju var essä-
genrens fack- eller skönlitterära tillhörighet. Jag har emellertid valt att inte an-
vända hennes teorier, utan vänder mig i stället till sådana som mer allmänt talar 
om kunskapsorganisation som företeelse. Under mitt sökande efter forskning 
kring klassifikation har jag därför fäst särskilt stort intresse vid Hjørland, Hans-
son, Pettersson, Miksa och Olson. Birger Hjørland har ägnat sig åt viss kritik 
av teorier kring ämnesanalys och kunskapsorganisation samt givit förslag på 
nya sätt att göra dokument sökbara. Joacim Hansson beskriver i sin avhandling 
framväxten av ett klassifikationssystem i en tydligt definierad kontext.17 Han 
pekar exempelvis på att det i ett föränderligt samhälle inte är alltför underligt 
om kunskapsorganisationen följer sitt sammanhang, och alltså antar nya former 
i takt med samhällets omvandlingar. Avhandlingens fokus vilar dock på hur ett 
klassifikationssystem skapas och används i ideologiska syften. Hansson visar 
här hur makt på ett effektivt sätt kan utövas genom tillämpandet av klassifika-
tionssystem. Detta kan ses i ljuset av Maj Klassons syn på kunskapsorganisa-
tion som en ”Mirror of society”; klassifikationssystemen visar vilka idéer som 
värderas högt respektive lågt i tids- och rumsspecifika sammanhang.18

                                                 
14 Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s. 29. 
15 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing knowledge. An Introduction to Managing Access 
to Information. 
16 Hansson, 1999; Blomberg, Christina, 1999, Att bryta sig loss från SAB-klassifikationen, Magisterupp-
sats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr. 1999:12; 
Pettersson, Jesper, 2003, Sakprosans genrer. En analys av fyra universella klassifikationssystem, Magis-
teruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr. 2003: 
64. 
17 Hansson, 1999, passim. 
18 Klasson, Maj, 1994, ”Knowledge Organisation as a Mirror of Society”. Se även McCarthy, E. Doyle, 
1996, Knowledge as culture: the new sociology of knowledge, passim. 
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I det postmoderna samhället är det svårt att motivera användande av endast 
ett specifikt klassifikationssystem. Francis L. Miksa skriver om hur DDC 
kommer att fungera i det postmoderna biblioteket: 

[T]here can be no absolute conclusions as to what constitutes the best choice and place-
ment of subject classes in such a structure or even about what constitutes a legitimate area 
of knowledge such as a discipline or a subdiscipline.19

Miksa diskuterar också klassifikationssystemens förändrade primära funktio-
ner. Han anser att det – trots att man vet att det aldrig kommer att finnas ett 
allra bästa sätt att klassificera kunskap – är möjligt att upprätta ett standardsy-
stem. I likhet med detta menar Hope A. Olson i boken The power to name att 
det inte finns någon ”magisk formel” som kommer att lösa problematiken. 

[w]e can move towards solutions, but cannot find a magic formula that will represent all 
of existence, or even all of recorded information, all of the time, in all contexts, without 
marginalizations and exclusions.20

Olson beskriver hur klassifikationssystemens tillkomst hänger samman med 
människors rädsla för kaos. DDC och CC eftersträvade, i likhet med andra uni-
versella klassifikationssystem, enhet och likhet. Men att eliminera olikheter är 
inte alltför populärt, menar Olson, och visar hur klassifikationssystemen be-
skyllts för att uppnå samma mål som ”the mythical innkeeper, Procrustes, stret-
ching or abbrievating guests to fit in his inn’s beds”.21

Jesper Pettersson håller en för denna uppsats intressant diskussion om gen-
rebegreppet och undersöker sakprosans genrer och hur de representeras i fyra 
olika klassifikationssystem.22 Han resonerar också i viss utsträckning kring 
ämnesanalys som företeelse, varför hans text berikat mitt avsnitt om kunskaps-
organisatoriska begrepp. 

Man kategoriserar kunskap på sätt som är specifikt knutna till de kontexter 
i vilka de har vuxit fram. Klassifikationssystemens utformning beror alltså på 
var och när de används. Där fungerar de som hjälpmedel i informations-
processen. Det är trots allt än så länge nödvändigt att systematisera för att kun-
na tillgängliggöra information. 

                                                 
19 Miksa, Francis L., 1998, The DDC, the Universe of Knowledge, and the Post-Modern Library, s. 87. 
20 Olson, Hope A., 2002, The power to name. Locating the limits of subject representation in libraries, s. 
225. 
21 Olson, 2002, s. 16. 
22 Pettersson, Jesper, 2003, passim. 
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Kunskapssociologi 
Beträffande maktförhållandet mellan författare och bibliotekarier kan först 
sägas att det finns gott om teorier avseende människors kognitiva strukturer, 
om deras samspel med varandra samt om språkets inverkan på och beroende av 
dessa faktorer. I den här uppsatsen utgår jag från att varje klassifikationssystem 
är en social konstruktion och alltså på intet sätt självklart eller givet. Michel 
Foucault och Pierre Bourdieu (för att nämna några obligatoriska namn) har 
utvecklat i många fall tongivande teorier om exempelvis diskurser och makt, 
vilka kommit att tillämpas inom många områden.23 Ett grundläggande begrepp 
är just (omedveten) klassifikation som maktmedel; det vill säga människors 
indelning och namngivande av verkligheten i vardagen. På senare tid har dessa 
tankegångar nått vinning också inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Bland andra amerikanen John M. Budd och Kimmo Tuominen från Finland har 
i varsin artikel diskuterat klassificering respektive biblioteksvärldens diskurs 
om användare. I Sverige har bland andra professor Maj Klasson, doktor Olof 
Sundin samt magisteruppsatsförfattarna Åse Hedemark och Jenny Hedman 
tillämpat dessa teorier i den svenska biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Det är emellertid främst Budd som diskuterat klassificering med utgångs-
punkt i Bourdieus begreppsapparat. I en artikel i tidskriften Library Quarterly 
skriver han om ”classification as symbolic power”24 och poängterar distinktio-
nen mellan klassificering som ”praxis” och ”practice”. Medan praxis refererar 
till ”action that carries social and ethical implications”25, betecknar practice en 
något smalare betydelse av handlingar, där biblioteks- och informationsveten-
skapliga diskussioner mest har kretsat kring själva utformningen av klassifika-
tionssystemen. Man har också intresserat sig för andra aspekter av practice och 
exempelvis undersökt hur användare agerar och reagerar under informations-
sökning samt hur klassifikationssystemen kan göras mer användarvänliga. 
Budd talar om att man i stället bör öka intresset för praxis i biblioteksverksam-
heten, vilket betyder att man ska belysa konsekvens-erna av denna practice och 
av hur människor talar om den. Vad Budd efterfrågar är alltså mer metateore-
tisk än systemorienterad forskning.26

Bibliotek fungerar som sociala institutioner, menar Budd, och visar hur de 
deltar i de symboliska maktspel som producerar kultur. Allt detta sker på fältet 

                                                 
23 se bl.a. Bourdieu, Pierre, 1988, Homo Academicus; 1994, Kultursociologiska texter; 1998, Om televi-
sionen och Foucault, Michel, 2002, Vetandets arkeologi. 
24 Budd, John M., 2003, ”The library, praxis, and symbolic power”, s. 28. 
25 Budd, 2003, s. 20. 
26 Hansson, 1999, s. 29. 
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som påverkar bibliotekarier och deras självbild (habitus). Habitus kan i sin tur 
betraktas som de dispositioner som gör att människor handlar på särskilda sätt i 
särskilda situationer. Pierre Bourdieu beskriver det närmre som: 

det system av scheman som genererar praktiker och det systematiska uttrycket för dels 
nödvändigheter och friheter knutna till klassens egna existensbetingelser, dels den skill-
nad gentemot andras betingelser som är konstitutiv för positionen.27

Trots att samhället präglas av både variation och komplexitet kan vi skapa be-
greppsliga kategorier som exempelvis bibliotekarier, användare och författa-
re.28 Här skulle man därför kunna säga att bibliotekarier delar ett habitus, me-
dan författare tillhör en annan klass och därför delar ett annat habitus. I Budds 
artikel förs diskussionen främst kring det sätt på vilket ”librarianship creates 
and maintains differences among classes of people”29. Budd menar emellertid 
att klassifikationssystemen inte bara bibehåller rasistiska och sexistiska möns-
ter i samhället, utan visar också hur ett bibliotek väljer vilka klasser av männi-
skor som kommer dit genom att välja att fokusera på vissa typer av litteratur. 
Ofta är bibliotekarierna omedvetna om dessa konsekvenser och om habitus. 
Symbolic power innebär att man försöker ge ett språk företräde framför ett an-
nat och Budd menar att katalogisering och klassificering därmed kan ses som 
uttryck för bibliotekariers symboliska makt. 

Kimmo Tuominens artikel om de subjektspositioner som användare och 
bibliotekarier tillskrivs i den användarorienterade diskursen är mycket intres-
sant i det här sammanhanget. Dessa två grupperingar kan grovt sett tillhöra 
samma diskurs, inte bara enligt Foucaults tidiga sätt att tänka på diskurser som 
epokbundna, utan även i enlighet med Winter Jørgensen och Phillips som ändå 
talar om parallella diskurser i samma tidssammanhang.30 Detta gäller, menar 
jag, också i fallet med bibliotekarier och författare. I sin diskursanalys av en 
biblioteks- och informationsvetenskaplig avhandling relaterar Tuominen be-
greppet subjektspositioner till ”the fact that different discourses position people 
and construct their identities in different ways with varying degrees of 
power”.31 När bibliotekarier talar om användare på ett särskilt sätt kan de sägas 
befästa sin makt över dem. Denna makt består framför allt av möjligheten att 
tolka hur användare tänker. Detta sker dock inte medvetet, utan handlar snarare 
                                                 
27 Bourdieu, 1994, s. 300. 
28 Danermark, Berth, m.fl., 2003, Att förklara samhället 2 uppl., passim. 
29 Budd, 2003, s. 29. 
30 Foucault, 2002, s. 236; Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 20. 
31 Tuominen, 1997, s. 353. 

 11 



om institutionaliserade sätt att tänka och handla. I artikeln belyser Tuominen 
de diskursiva praktiker genom vilka biblioteks- och informationsvetare samt 
bibliotekarier (delvis omedvetet) ökar sin makt över användarna – i såväl aka-
demisk teori som professionell praktik. En sorts diskursiv handling är, menar 
jag, att som författare höra av sig till Nationalbibliografin med klagomål på hur 
egna verk har klassificerats: 

Anledningen till att dessa författare velat klassas på skönlitteratur är troligtvis att skönlit-
teratur säljer bättre än facklitteratur. Klassningen styr ju hylluppställningen, inte bara på 
folkbibliotek utan i viss mån även hos bokhandlarna. […] Ett annat känt fall är Jan Myr-
dals vrede över att hans bok "Barndom" klassats som Gcz Myrdal, Jan 
(=litteraturvetenskap, särskilda författare) när det egentligen borde ha hamnat på Hc.01 
(svenska romaner). Han ska visst har [sic!] skrivit en artikel om saken som borde ha pub-
licerats någon gång på 80-talet. Efter mycket diskussioner fram och tillbaka dubbelklas-
sades verket.32

Somliga diskursiva praktiker bidrar alltså till att maktbalansen i författare-
bibliotekarie-relationen kan rubbas. Eftersom jag utgår från John M. Budds och 
Kimmo Tuominens tankegångar när jag resonerar om förhållandet mellan för-
fattare och bibliotekarier, betraktar jag aktiviteten att skriva en debattartikel 
som en diskursiv handling/praktik bland många i ett symboliskt maktspel mel-
lan författare och bibliotekarier. 

Definitioner av centrala begrepp 
I debatter används ord på olika sätt i högre grad än till vardags. Syftet med 
detta är ofta att betona skillnader mellan ståndpunkter. Följden blir, som jag 
visar i undersökningens argumentationsanalys, betydelseglidningar samt oklar-
heter kring begrepp och deras innebörder. Här följer först en kortfattad diskus-
sion kring essäbegreppet. Därefter definierar jag ett antal begrepp som kräver 
närmare granskning eftersom debattörerna tenderade att använda samma ter-
mer när de syftade på avsevärt olika saker. 

Essä 
I Nationalencyklopedin definieras essägenren enligt följande: 

                                                 
32 Nauri, Miriam, i e-brev skickat 26/11-03. 

 12 



essä  (fr. essai, eg. 'prov', 'försök', av likabetydande lat. exa´gium), essay, betecknar of-
tast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör 
det på ett personligt sätt.33

Tidskriften Ariel hade för dryga två år sedan ett temanummer om essäkonsten, 
där Sara Gordon, Anders Cullhed, Aase Berg och Christian Ottesen skrev var-
sin (essäistisk) text. Redaktionen menade att ”kanske är den enda någorlunda 
uttömmande definitionen av en god essä – den goda essän själv”.34 Cullhed 
betraktar essän som en ”trickster i det stora genresystemet” och skriver att den 
”söker sanningen på alla möjliga villovägar”.35 Han talar vidare om att denna 
hybridform inte ”bekymrar sig särskilt mycket om gränsen mellan fiktion och 
verklighet”.36 Ottesen fortsätter att karakterisera essän: 

Det sköna i en roman, det som utmärker det skönlitterära i den, är romanen minus dess 
fiktiva aspekter. Man skulle kunna pröva att skriva en roman utan fiktiva aspekter och 
därför kalla den essä.37

En essä är alltså på samma gång något mycket speciellt och knepigt att definie-
ra. Varken ämne eller språklig stil kan på ett säkert sätt sägas vara typisk för 
essägenren. Hur bär man sig då åt för att placera verk ur en sådan svårbestämd 
genre i ett bibliotek? I Klassifikationssystem för svenska bibliotek står det un-
der H.04: 

”Essäer  
Hit essäer av allmän karaktär, där inget särsk ämne kan anses dominera. Allmänna es-

säer [till] Bb. Essäer med övervägande sakligt intresse [till] resp avd.”38

Denna formulering kan, som jag visar i undersökningsavsnittet, tolkas på skil-
da sätt. Essäer kan vara ”av allmän karaktär”, ”allmänna” eller ha ”övervägan-
de sakligt intresse”. Jag kan också sluta mig till att vi har att göra med något 
som inte riktigt är, men ändå förhåller sig till fakta. Vad är då fakta respektive 
dess motsats, fiktion? 

                                                 
33 Rydén, Per, 2003, ”Essä” i Nationalencyklopedin Online http://www.ne.se/jsp/search/ arti-
cle.jsp?i_art_id=164653, 30/10-03. 
34 Redaktörens kommentar, Ariel, nr 6, 2001, s. 8. 
35 Cullhed, Anders, 2001, “På försök”, s. 13f. 
36 Cullhed, 2001, s. 14. 
37 Ottesen, Christian, 2001, ”En inspirerande brist på utförlighet”, s. 24. 
38 Klassifikationssystem för svenska bibliotek 7 omarb. uppl., 1997, s. 67. 
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Andra termer och begrepp av värde 
En kategori föreställningar som är värd att diskuteras är de begrepp som före-
kommer inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga sfären, men som 
dessutom används av privatpersoner i vardagliga kontexter. Några av dessa är 
fiktion, genre, faktum, information, kunskap och ämne. Alla dessa begrepp ten-
derar att uppträda i definitioner av varandra och tycks stå i starka inbördes be-
roendeförhållanden. 

Fiktion brukar allmänt beteckna ”något uppdiktat eller påhittat, som sak-
nar motsvarighet i verkligheten”.39 Peter Hallberg diskuterar distinktionen mel-
lan fiktion och skönlitteratur och finner det irrelevant att dra en sådan. Han 
menar att man i stället kan betrakta termerna som uttryck för samma sak, det 
vill säga något där det ”knappast kan vara innehållet eller ämnet i och för sig 
som avgör, om ett skrivet eller tryckt dokument faller inom litteraturvetenska-
pens domvärjo”.40 Det är snarare sättet på vilket verket framställs som faststäl-
ler om det är skönlitterärt/fiktivt eller facklitterärt. Detta förtydligar synen på 
genrer som språkliga kategorier. 

Inom fiktionen och skönlitteraturen är ofta genren en vanlig indelnings-
grund för texter.41 Per Ledin definierar genrer med utgångspunkt i fyra princi-
per: 

1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor samhand-
lar genom texter. 

2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen. 
3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad. 
4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över tid.42 

Jag följer Ledins definition och avser alltså främst språkliga varianter när jag 
talar om genrer. De flesta klassifikationssystem delar in skönlitteraturen i gen-
respecifika avdelningar: prosa, dramatik, lyrik och essäistik. Skönlitterära verk 
som kan beröra snarlika teman tilldelas alltså inte samma klassifikationssig-
num. Att tala om ämne inom den skönlitteraturen är inte helt lätt. Där utgår 
man vanligtvis från genrer i stället för innehåll/tema. 

Facklitteraturen är, som namnet antyder, indelad i grenar. Vid indelning av 
facklitteratur, som ofta kretsar kring fakta, utgör ämnet en god indelnings-
grund. Ett faktum är enligt SAOL Online ett ”säkert konstaterat sakförhållan-

                                                 
39 Nationalencyklopedien online, 5/4-04. 
40 Hallberg, Peter, 1983, Litterär teori och stilistik, s. 1. 
41 se bl.a. Pettersson, 2002, s. 11. 
42 Ledin, Per, 1996, Genrebegreppet. En forskningsöversikt, s. 29 ff. 
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de”.43 Många har på senare tid betvivlat att någonting sådant över huvud taget 
existerar. Andra menar att fakta må finnas, men att det är de sociala aspekterna 
på fakta som är intressanta att diskutera. Detsamma gäller för facklitteraturen. 
Olof Sundin väljer exempelvis att se på fackinformation som något som saknar 
”objektivt värde, inte är en representation av fakta”.44 Michael Bucklands dis-
kussion om information är intressant i det här sammanhanget. Han menar att 
det finns tre övergripande sätt att använda ordet och att man kan se på informa-
tion antingen som process, kunskap eller ting.45 Skillnaden mellan de två senare 
betydelserna är att kunskap betraktas som något som finns inom människor, 
medan information i bemärkelsen ’som ting’ denoterar ett metaforiskt använ-
dande av kunskap i konkret form, exempelvis något slags dokument. Man har 
tidigare betraktat kunskap som determinerad, och ansett kunskapen vara något 
som förhåller sig till fakta såsom ett ’säkert konstaterat sakförhållande’. Enligt 
detta synsätt är ’faktum’ eller ’verklighet’ en fullt rimlig möjlighet – det kan 
till och med tyckas vara en förutsättning för kunskapens existens! Detta stäm-
mer emellertid inte överens med den alltmer dominerande synen på informa-
tion som kunskap och/eller som process. 

I likhet med Buckland företräder E. Doyle McCarthy en syn på kunskap 
som kultur: ”Knowledge refers to any and every set of ideas accepted by one or 
another social group or society of people, ideas pertaining to what they accept 
as real”.46 Kunskap skapar och skapas alltså av den sociala verkligheten, som i 
sin tur kan liknas vid ständiga kommunikationssystem. Denna typiskt postmo-
derna definition är dock mycket bred, menar McCarthy, och betonar premissen 
att den sociala verkligheten är en process. Dagens kunskapssyn tar därmed 
hänsyn till att det finns olika kunskaper som existerar samtidigt, fast inom oli-
ka kulturer.47 Ändå väljer man på de flesta västerländska bibliotek att låta do-
kument tillhöra antingen skön- eller facklitteraturen, samt att dela in facklitte-
raturen med avseende på innehåll. 

Birger Hjørland menar att det är svårt att avgöra ett dokuments ämne och 
motsätter sig en tidigare definition där ämnet ses som ”en inholdsmaessig ove-
rensstemmelse mellem et dokument og nogle preetablerede kategorier af vi-
den”48 Enligt Hjørland bör inte vetenskapskategorier betraktas som permanenta 
                                                 
43 Svenska akademins ordlista online: http://www.saol.nu/startpage.html. 
44 Sundin, Olof, 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter. En studie av sjuksköterskors relation 
till fackinformation vid arbetsplatsen, s. 20. 
45Buckland, Michael, 1991, Information and information systems, passim. 
46 McCarthy, 1996, s. 2. 
47 McCarthy, 1996, s. 24. 
48 Hjørland, Birger, 1992, Informationsvidenskabens grundbegreber, s. 40. 
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– det är naivt och symtom på en omöjlig ”objektiv realism”. Ett dokuments 
ämne kan i stället ses som dess ”erkendelsemaessige potentialer”.49 Resone-
manget är påfallande likt diskussionen kring kunskap ovan. Kunskap betraktas 
allt oftare som process än som ting, varför vetenskapliga kategorier också upp-
fattas som föränderliga. Jesper Pettersson betraktar Langridges syn på ämnes-
analys och visar bland annat att ”[E]n grundlig analys av dokumentets ämne 
bör alltså enligt Langridge vara en aktivitet skild från varje hänsyn till något 
specifikt klassifikationssystem.”50

Hjørlands version av ämnesanalysen ter sig lite annorlunda. Han beskriver 
aktiviteten som ”den intellektuelle eller automatiserede process, hvorved et 
dokuments emner analyseres for efterfolgende at blive udtrykt i form af emne-
data”.51 För att utveckla skriver han vidare ”en fortolkning af et dokuments 
(eller en informationsidentitets) potentialer, der foretages i en given historisk, 
kulturel, faglig og pragmastisk kontekst”.52 Hjørland betonar alltså klassifice-
rande bibliotekariers bundenhet till klassifikationssystemen, medan Langridge 
hyser en förhoppning om att det existerar en möjlighet att lösgöra sig från sin 
kunskapsorganisatoriska kontext. Hope A. Olson tycks finna Hjørlands tankar 
rimligare: ”a name is a power factor in shaping the perception of a concept”.53 
Ämnesanalys bör inom ramen för denna uppsats betraktas som den syssla som 
föregår klassificering, indexering och katalogisering av dokument. Här är det 
alltså bibliotekarien, och inte författaren till verket, som avgör vilket ämne 
dokumentet behandlar. Detta gäller förstås bara i en kunskapsorganisatorisk 
kontext – på andra områden har författaren oftast större talan än så. 

Avslutande kommentar 
Det finns begrepp som används parallellt i människors vardagsspråk och i en 
biblioteks- och informationsvetenskaplig diskurs. Här ovan har jag sökt preci-
sera några sådana som jag funnit relevanta för min framställning. En essä kan 
sägas vara en text som figurerar mellan fakta och fiktion. Fiktion i sin tur är 
något påhittat. Fiktiva skildringar kallas ofta för skönlitteratur, och indelas en-
ligt genrer på biblioteken i Sverige. Facklitteratur delas in efter ämne (innehåll) 
i stället för språklig form. Ett faktum i egenskap av ett ’säkert konstaterat sak-

                                                 
49 Hjørland, 1992, s.41. 
50 Pettersson, 2002, s. 10. 
51 Hjørland, 1992, s. 41. 
52 Hjørland ,1992, s. 42. 
53 Olson, 2002, s. 72. 
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förhållande’ kan efter ovanstående diskussion kring begreppen kunskap och 
organisation tolkas som överensstämmelse med övriga element i en viss kun-
skapskultur. Ett dokuments ämne avgörs i bibliotekssammanhang av bibliote-
karien som skapar sig någon uppfattning om vilka fakta som behandlas däri. 
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Kunskapsorganisation och essäer 

Jag har redan (se sida 13) snuddat vid en diskussion om de i klassifikationsfrå-
gor anomala skriftliga företeelser som kallas essäer. Själva essäbegreppet här-
stammar från franskans essai, vilket kan översättas med ’prov’ eller ’försök’, 
men också med ’prövning’. Jag har även redogjort för vilka grunder man van-
ligtvis utgår från när man delar in fack- respektive skönlitteratur. Dessutom har 
jag konstaterat att det är bibliotekarien som avgör vilket ämne som dominerar i 
ett dokument. Här utvecklar jag resonemanget om essäer och deras placering i 
klassifikationssystem. 

Den förste att använda termen om sina skrifter var Michel de Montaigne, 
ämbetsman (jurist i Bordeaux) i Frankrike på 1500-talet som efter att ha dragit 
sig tillbaka från sitt ämbete hängav sig åt ”mest moraliska och psykologiska 
frågor”54 i skriftlig form. Montaignes skrifter var tills relativt nyligen inte till-
gängliga på svenska, men finns sedan 1986 översatta med introduktion och 
kommentarer av Jan Stolpe. Stolpe beskriver språket i essäerna som ”betingat 
av tidsmiljön, en slingrande, ironisk, förtäckt framställningsform som [var] till 
för att undvika att bli upptryckt i något hörn eller stämplad som anhängare till 
något bestämt läger”.55 Denna genre anammades efterhand av diverse skriben-
ter och förändrades småningom i enlighet med de tids- och rumsspecifika kon-
texter som omgav den. 

Att klassificera, indexera och välja var i ett bibliotek man skall placera en 
essäistisk text torde vara mycket svårt. Ska man utgå från innehållet (och då 
placera inom lämplig facklitterär avdelning) eller formen (och upplåta ett eget 
utrymme för essäerna inom den skönlitterära avdelningen)? Båda alternativen 
verkar ytterst problematiska med tanke på hur genren definieras. Det verkar 
inte finnas några tydliga riktlinjer för vare sig innehåll eller form. Debatten om 
essäernas hemvist är därför fullt förståelig! 

                                                 
54 Hallberg, 1983, s. 4. 
55 Stolpe, Jan, 1992, ”Inledning”, s. 10. 
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I det här kapitlet visar jag hur man tidigare betraktat klassifikations-
systemen och hur man numera ser dem ur ett kunskapssociologiskt perspektiv. 
Sedan resonerar jag kring några drag som kan sägas karakterisera essäistiken. 
Avslutningsvis följer ett kortare resonemang om klassifikation av dokument 
innehållande essäer. 

Klassifikationssystem 
I de flesta klassifikationssystem utgår man snarare från innehåll än från form 
för att avgöra hur dokument ska klassificeras, indexeras, katalogiseras och slut-
ligen placeras. Det enda undantaget brukar vara den skönlitterära avdelningen 
där klassificeringen vanligtvis sker på grundval av genre.56 Detta medför att 
verk med mycket liknande teman placeras långt ifrån varandra om de är skriv-
na på olika sätt. På senare tid har emellertid indexering av skönlitteratur samt 
samplacering av skönlitterära texter som berör liknande teman (exempelvis 
hyllor för Deckare, Science Fiction, Fantasy och så vidare) blivit allt vanligare. 
Allt detta kan betecknas av John M. Budds ”practice”, det vill säga en vardag-
ligare variant av ”action”. 

En till de tidigare diskuterade begreppen nära angränsande kategori är så-
dana termer som är vanligast inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
men som ibland används av andra än bibliotekarier eller biblioteks- och infor-
mationsvetare: kunskapsorganisation, subject representation, katalogi-sering, 
klassifikation, indexering placering och så vidare. Ordet kunskapsorg-
anisation syftar på kunskap i dess konkreta form, det vill säga kunskap om-
vandlad till ting. Det handlar om att organisera dokument av olika slag. Detta 
görs enligt olika system, men oftast ingår någon form av representation. Som 
sådana kan katalogposter men också indexeringstermer och klassifika-
tionskoder räknas. Buckland ser knowledge representation som ”translation 
or representation from something intangible to something tangible”.57 Kun-
skapsorganisation torde således innebära ett hanterande av de ’tangibles’ som 
Buckland talar om. Jennifer Rowley och John Farrow menar att “[t]he organi-
zation of knowledge is achieved through the activities of various information 
professionals, such as cataloguers, indexers, knowledge workers, and others.”58 
Birger Hjørland definierar vidare kunskapsorganisation som ”systematisering 

                                                 
56 För definition: se föregående kapitel. 
57 Buckland, 1991, s. 40. 
58 Rowley & Farrow, 2002, s. 378. 
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og organisering af viden/kunskap i form af emnesdatasystemer”.59 I en resone-
rande framställning menar han vidare att organisation av kunskap är en histo-
riskt utvecklad praktik ”in which principles of organisation are tied to domain-
specific criteria”.60 Det närliggande subject representation61 är inte att förväx-
la med praktiken som kallas för kunskapsorganisation. Detta handlar mer om 
hur dokumentens ämnen representeras av indexeringstermer och klassifika-
tionskoder. Subject representation kan därför ses som en av många kunskaps-
organisatoriska praktiker. 

Låt oss tills vidare betrakta katalogisering som ”the compilation of lists of 
books in a collection”62 och en syssla som ständigt kräver förändringar. Klassi-
ficering kan för tillfället definieras som den syssla där man ger överblick och 
gör information om ett ämne återvinningsbar på ett, i de bästa fall, effektivt 
sätt.63 I uppsatsen använder jag konsekvent termen klassificering för aktiviteten 
och klassifikation för resultatet av klassificeringen. Indexering är ett sätt att 
beskriva dokument i klartext; genom en antingen kontrollerad eller naturlig 
vokabulär. För att kunna avgöra dokumentens klassifikation och indexerings-
termer krävs så ämnesanalys – vilken, som redan konstaterats, sker genom kon-
textbunden tolkning av ett dokuments potentialer.64 Kunskapsorganisation kan 
sägas vara ett övergripande begrepp för katalogisering, klassificering och in-
dexering. I alla dessa praktiker utgår man från dokumentens innehåll snarare än 
deras form. Detta gäller emellertid inte för klassifikationssystemens alla under-
avdelningar; de skönlitterära avdelningarna indelas oftast enligt språkliga gen-
rer. 

De som medverkade i essädebatten på kultursidorna i maj 2003 hade 
mycket olika uppfattningar om klassifikationsbegreppet. Klassifikationens be-
tydelse för dokumentens placering var en av de punkter som inte klargjordes. 
På amerikanska bibliotek avgörs placeringen av klassificeringen.65 Också i Sve-
rige ställer de flesta folkbibliotek i Sverige upp sina böcker i enlighet med 
SAB-klassifikationen. Det förekommer naturligtvis avvikelser som ofta hänger 
samman med bibliotekariers uppfattningar om författarna. Hope A. Olson be-
rättar exempelvis om en författare vars icke-lyriska texter placerats på poesi-

                                                 
59 Hjørland, 1992, s. 131. 
60 Hjørland, Birger, 1994, ”Nine principles of Classification”, s. 91. 
61 Hjørland, 1992, s. 43. 
62 Rowley & Farrow, 2002, s. 269. 
63 Rowley & Farrow, 2002, s. 192. 
64 Hjørland 1992, s. 41. 
65 Olson, 2002, s. 120. 
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hyllan eftersom författaren i sig kategoriserades som lyriker.66 Det har också 
gjorts försök att placera dokumenten på nya sätt, som kanske påminner mer om 
dagens syn på kunskap, på människan och på samhället. I Huvudsta ställde 
man exempelvis upp litteraturen under nya rubriker som ”Kropp och själ” där 
böcker från avdelningarna D samsades med medicinska skrifter från avdelning 
V. Där utgick man med andra ord från en annorlunda syn på vad som angår 
människan som individ och samhällsvarelse än den som representeras i SAB-
klassifikationen.67 Än så länge finns dock fortfarande uppdelningen mellan 
fack- och skönlitterära avdelningar kvar, och ”Huvudstauppställningen” berör-
de bara facklitteraturen. 

I den postmoderna (eller post-postmoderna) tid vi befinner oss kan det 
tyckas självklart omöjligt att upprätta klassifikationssystem som passar för alla. 
Det är i stort sett inte möjligt att betrakta klassificering som en enkel practice. 
Allt fler ser i stället kunskapsorganisationens olika verksamheter som uttryck 
för en större praxis och för bibliotekariernas habitus. Bibliotekarier äger makt 
att organisera samlingar av dokument vilket kan få stora konsekvenser för både 
författare och samhället i stort. Texter kan dessutom te sig mer eller mindre 
disparata och inte direkt sägas tillhöra en bestämd kategori. Olika människor 
har också varierande utgångslägen och väljer följaktligen skiftande sökstrategi-
er. 

De flesta klassifikationssystem har under senare år fått utstå enorm kritik. 
Klassifikation har ansetts vara såväl instrument för som upprätthållare av bibli-
otekariers symboliska makt över ”det klassificerade”. SAB-systemet har utsatts 
för mycken granskning. Många har opponerat sig mot klassifikationssystemet 
och bland annat påpekat att ”det etablerade och traditionella inte definieras”.68 
Anmärkningarna har mestadels kommit från biblioteksvärlden och främst gällt 
systemets roll som verktyg för att upprätta och bibehålla både symbolisk och 
faktisk makt över marginaliserade grupper i samhället. Maj Klassons diskus-
sion visar också att kunskapsorganisation inte bara behöver vara en resurs, utan 
att verksamheten dessutom kan utgöra ett hinder i det livslånga lärandet.69 Man 
har därför försökt att skapa mer samtidsenliga system i olika utsträckning – och 
med varierande resultat. Hope A. Olson ger i slutet av sin bok förslag på hur 
man kan utforma nya tekniker för informationsåtervinning genom att syn-

                                                 
66 Olson, s. 197. 
67 se bl.a. Blomberg, Christina, 1999, s. 21 ff. 
68 Hansson, 1999, s. 197. 
69 Klasson, 1994, s. 19. 
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liggöra det som tidigare inte fått utrymme; att göra periferi till centrum och 
vice versa. 

Det är främst emot indelningen av ämnen och inte av genrer som kritiken 
har riktats, men det finns också författare som reagerat på hur deras egna verk 
klassificerats, gällande både innehåll och form. Exempelvis Jan Myrdal blev 
riktigt uppretad på 1980-talet, då hans Barndomsår (fack-)klassificerades som 
självbiografi.70 Han själv betraktade den som en rent fiktiv roman. Enligt da-
gens kunskapssociologiska syn på biblioteksverksamhet i allmänhet och klassi-
ficering i synnerhet är det långt ifrån självklart hur dokument placeras i klassi-
fikationssystemen. I stället för att enbart uppfattas som hjälpmedel i sökandet 
efter information, betraktas klassifikationssystemen också som redskap i en 
symbolisk maktkamp där grupper kämpar för att manifestera eller uppnå sym-
boliskt ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. 

Essäernas innehåll och karakteristika 
Essäistiken gör det möjligt för en författare att förhålla sig till fakta på ett per-
sonligt sätt.71 En människas personliga sätt att skriva borde, trots liknande 
diskurstillhörigheter, skilja sig markant från en annans. Essäistiken rymmer 
med andra ord många skrivstilar. Arne Melberg diskuterar i sin Försök att läsa 
Montaigne dels essäernas (brist på) form och uppbyggnad, dels deras flödande 
innehåll. Han visar i sin text bland annat att ordet essais kan betyda ”övning” 
eller ”smakprov”, men att Montaigne använde samma ord för såväl själva akti-
viteten (skrivprocessen) som resultatet i sig (essän). Detta innebär att texten 
både fortsätter och definierar genren i sig. Samtidigt som texten och genren 
utvecklas, prövar och utforskar Montaigne dessutom sig själv och sin inställ-
ning till olika fenomen. 

På 1700-talet valde Hume, Montesqieu och Voltaire att låta genren beteck-
na en ”vetenskaplig prövning av grundläggande frågor”.72 Med tiden och den 
geografiska spridningen kom uppfattningarna om essäistiken att förändras. 
Vanliga ämnen för den moderna essän har i Sverige varit skönlitteraturen, dik-
ten och diktaren. I dag finns essäer om det mesta. Peter Hallberg presenterar 
till exempel essägenren som något där ”synpunkter på de mest skilda områden 

                                                 
70 Nauri, Miriam, i e-brev skickat 26/11-03. 
71 Rydén, Per, 2003, ”Essä” i Nationalencyklopedin Online. Rydén, ”Essä”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164653 (30/10-03). Nedanstående beskrivning av essä-
begreppets historiska utveckling är hämtad härifrån. 
72 Rydén, 2003. 
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av mänsklig erfarenhet”73 sakligt men personligt förevisas. Den postmodernis-
tiska trend som svept över i stort sett alla – men främst humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga – akademiska institutioner kräver numera stora mått självre-
flexivitet av dagens forskare. Men det gäller inte bara för universitetsvärlden, 
menar Melberg, och skriver vidare att: 

essäismen blivit en viktig faktor för samtida skribenter. Journalister, resenärer, kockar, 
kritiker, författare av såväl fiktionslitteratur som avhandlingar, presenterar sig numera 
gärna som essäister och sina resultat som essäer. Avståndet till Montaignes egocentriskt 
infallsrika och programmatiskt osammanhängande prosa är nog långt: ändå tyder mycket 
på att den av Montaigne uppfunna men ännu obestämbara genren essä vunnit mark när 
bestämdare skrivgenrer sviktat.74

I Mimesis skriver Erich Auerbach att den essäistiska stilen hos Montaigne 
”spränger ramen för en teoretisk avhandling” trots innehållets tankemässiga 
och strikta logik samt att ”det handlar om ett tankearbete som med skärpa och 
originalitet fördjupar självbetraktelsens problem”.75 Vidare menar Auerbach att 
stilen präglas av ”att satsled med precisa och slående formuleringar verknings-
fullt ställs mot varandra, mest som antiteser”.76 Enligt Melberg liknar essän 
”många litterära genrer”77, men passar inte riktigt in någonstans. Han påpekar 
också att genren trots de mer än 400 år som gått sedan Montaigne ’uppfann’ 
detta skrivsätt ännu är ”obestämbar”.78 Den essäistiska texten präglas med 
andra ord i Melbergs tolkning av sin flyktighet. Christer Hallqvist tycks emel-
lertid vara av en annan uppfattning. Han skriver följande i sin text om essägen-
ren: 

Essä används som benämning på en artikel publicerad på en halv sida i Dagens Nyheters 
kulturdel, men det är tveksamt om beteckningen är den bäst lämpade för vad som skrivs 
där.79

Hallqvist tycks utgå från att det finns en särskild form – låt vara svårdefinierad 
– som är värd att kallas essä. I en artikel från bokmässan i Göteborg rapporte-
rar Jonas Thente om en liknande tendens.80 Han skriver bland annat att många 

                                                 
73 Hallberg, 1983, s. 4. 
74 Melberg, 2000, s. 133. 
75 Auerbach, Erich, 1998, Mimesis, s. 305. 
76 Auerbach, 1998, s. 328. 
77 Melberg, 2000, s. 29. 
78 Melberg, 2000, s. 133. 
79 Hallqvist, Christer, Essä, http://komvuxnet.gotland.se/svenska/essa.htm (7/4-03). 
80 Thente, Jonas, 2003, ”Essän är död – länge leve essän!“. 

 23 

http://komvuxnet.gotland.se/svenska/essa.htm


associerar essäbegreppet med ”något smalt, högstämt som man måste värna – 
en fixerat [sic!] form som man har att förvalta, snarare än att utveckla”. Detta 
skulle betyda att ett verk måste uppfylla vissa formella krav för att kunna klas-
sas som essä. 

Melberg talar däremot om ”vår egen tid, då inga klassiska modeller finns 
kvar och alla litterära genrer verkar mer eller mindre essäistiska”.81 Det finns 
alltså olika uppfattningar om vad en essä är och/eller bör vara. Sett ur Melbergs 
perspektiv är det inte helt ologiskt att essägenren inte har en egen hylla inom 
den skönlitterära avdelningen på dagens folkbibliotek. Enligt detta synsätt är 
essäistiken inte längre en särpräglad genre utan ett sätt att skriva som präglar 
dagens skriftliga framställningar i stort. Alltså kan man inte säga att det finns 
en särskild sorts verk som bör stå sammanhållna på grund av att de är skrivna i 
essäistisk stil. Den förra inriktningen, som Pettersson och Hallqvist företräder, 
tycks tvärtom mena att fokus bör läggas vid form när det gäller klassifikation 
av essäer. 

Essäns förutsättningar 
Det är inte underligt att sättet att skriva essäer – en genre där författare ”avser 
att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt”82 radikalt har omvandlats 
under de senaste 500 åren. Revolutionerande förändringar i hur människor upp-
fattar ”fakta” samt upplever begrepp som ”identitet”, ”personligt sätt” och ”yr-
kesroll” har gjort det omöjligt för essägenren att finnas kvar i dess ursprungliga 
form. 

Melberg betraktar saknaden och döden (”upplevelsen av tillvarons flyktiga 
föränderlighet”83) samt erfarenheten som grundläggande förutsättningar för 
Montaigne att i avskildhet skriva sina essäer. När han drog sig undan från det 
offentliga livet sökte han ”komma fram till sig själv genom att konstruera sig 
själv i skrift”.84 Läget är kanske inte riktigt detsamma för dagens essäister som 
för Montaigne. De må mycket väl skriva sina essäer i förhållande till saknaden 
och döden och alldeles säkert med något slags erfarenhet av vad de skriver om 
(de flesta essäister har akademisk bakgrund). Många försöker troligtvis också 
’komma fram till sig själva’ genom att betrakta diverse fenomen och reflektera 

                                                 
81 Melberg, 2000, s. 61. 
82 Rydén, 2003. 
83 Melberg, 2000, s. 80. 
84 Melberg, 2000, s. 9. 
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kring dessa. Essäerna framställs emellertid i en radikalt förändrad kontext och 
genren torde därmed transformeras, med avseende på både form och innehåll. 85

Essäers placering i klassifikationssystem 
Många har pekat på de svårigheter som följer när man står i begrepp att klassi-
ficera en genre som är en ”rörlig, kringströvande, obunden och oansvarig akti-
vitet betingad av sysslolös lättja”.86 Det vore ett vansinnigt företag att – i en 
magisteruppsats – en gång för alla bestämma essäns hemvist. Vi kan dessutom 
konstatera att det råder delade meningar om huruvida essägenren bör tillskrivas 
fack- eller skönlitteraturens världar. SAB har en skönlitterär avdelning för essä-
er, men klassar somliga essäer efter deras innehåll och placerar dem därför i 
facklitterära kategorier. På KB har man dock börjat lägga till formämnesordet 
”essäer” i databasen Svenska Ämnesord och katalogposterna (endast vid nyin-
läggningar).87 Detta innebär att den intresserade kan finna essäerna genom fri-
textsökningar i bibliotekens kataloger även om essäerna står utplacerade på 
fackavdelningarna. Jesper Pettersson skriver i sin magisteruppsats om den för 
de flesta vedertagna gränsdragningen mellan ”de skönlitterära” och de ”ämnes-
anknutna texterna”.88 Enligt hans framställning tillhör essäerna sakprosan, som 
brukar användas synonymt med bruksprosa och facklitteratur.89 Pettersson 
tycks alltså mena att SAB har ”fel”, som för somliga essäer till avdelningen 
skönlitteratur. 

Avslutande kommentar 
I detta kapitel har jag försökt belysa kunskapsorganisation som praktik och 
beskriva hur essägenren utvecklats sedan 1500-talet. Det avslutande avsnittet 
nämner hur man klassificerar essäer enligt SAB. Det har visat sig att olika per-
soner företräder mycket olika åsikter. Vissa anser att essägenren inte längre 
finns utan att alla texter som framställs idag skrivs på ett mer eller mindre essä-
istiskt sätt. Andra menar att essäistiken är en mycket speciell framställnings-
form med särpräglade drag och dessvärre är utdöende. Somliga av dessa gläds, 
medan andra begråter essäistikens död. Med detta i åtanke går vi tillbaka till 
den debatt som fördes på Dagens Nyheters kultursidor i maj 2003. 

                                                 
85 jfr. Hallberg, 1983, s. 22 och Ledin, 1996, 29 ff. 
86 Melberg, 2000, s. 13. 
87 Nauri, Miriam, i e-brev skickade 20/11 och 21/11-03. 
88 Pettersson, 2003, s. 20. 
89 Pettersson, 2003, s. 15. 
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Undersökning: Argumentationsanalys 

Essäistiken kan betraktas som en ”katt bland prosans, lyrikens eller dramati-
kens hermeliner”.90 Genren karakteriseras bland annat av sin motsägelsefulla 
framtoning och av sitt gränsöverskridande avseende såväl stil som innehåll. En 
debatt om hur man ska klassificera verk som förhåller sig till fakta på ett så 
personligt sätt som essäistiken gör är därför föga förvånande. I det här kapitlet 
resonerar jag kring de resultat jag kommit fram till efter argumentationsanalys 
av debattartiklarna som publicerades i Dagens Nyheter under maj månad 2003. 

Jag redovisar inte de tio omfattande beskrivande analyserna, men presente-
rar mitt tillvägagångssätt genom att visa ett exempel på en sådan. Att jag inte 
demonstrerar varje beskrivande analys beror dels på utrymmesbrist, men också 
på att uppsatsens syfte snarare är att diskutera essäbegreppet och att belysa den 
symboliska maktkampen i sig än att klarlägga själva argumenteringen. Här 
redovisar jag alltså en beskrivande analys av debattens första artikel och pre-
senterar därefter kortfattat de följande inläggen och deras författare. Efter detta 
diskuterar jag tesernas beviskraft i avsnittet ”Värderande analys” och resonerar 
slutligen kring de stilistiska knep som författarna använt när de drivit sina te-
ser. 

Författarna som deltog i debatten var Nina Burton, Thomas von Vegesack 
och Ulf Eriksson. Bibliotekarierna Göran Berntsson, Kristian Fredén och Mats 
Myrstener svarade. När jag refererar till de tio artiklarna växlar jag mellan att 
kalla dem för ”debattinlägg”, ”inlägg”, ”debattartikel”, ”artikel” och ”text”. 
Detta enbart i syfte att variera – orden bör alltså betraktas som synonymer. 
Detsamma gäller naturligtvis för ”debattörerna”, ”skribenterna”, ”författarna” 
och ”artikelförfattarna”. 

                                                 
90 Cullhed, 2001, s. 13. 
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Beskrivande analys 
En argumentationsanalys är enligt såväl Cassirer som Björnsson m.fl. mångfa-
setterad.91 Man kan främst peka på dess två stora moment: den beskrivande 
respektive den värderande analysen. Till dessa kommer även en analys av de 
stilistiska medel med vilka författaren drivit sin tes. Det är ofrånkomligt att en 
sådan analys blir subjektiv, varför jag håller öppet för alternativa tolkningar av 
debattinläggen. Därmed inte sagt att uppsatsen med mina resultat skulle ha 
mindre giltighet. 

Nedan redovisar och diskuterar jag vad jag kommit fram till under den be-
skrivande analysen och visar, med den första artikeln som exempel, hur jag 
gått tillväga. Argumentationerna är uppbyggda av olika påståenden och deras 
relationer till varandra. När man gör en argumentationsanalys kan man göra 
om flera satser till ett påstående eller bara låta dem stå som de är formulerade i 
texterna: ”Alla påståenden som uttrycks i den argumenterande texten behöver 
inte ingå i den argumentation som uttrycks”.92 Jag har för åskådlighetens skull 
inte satt citattecken kring de direkta citaten, utan skriver alla påståenden på 
samma sätt. 

Artikel 1: Nina Burton93

I den här artikeln hävdade artikelförfattaren att en ändring i Klassifikations-
system för svenska bibliotek ägt rum. Ändringen innebar att essäer inte längre 
fick tillgång till ett eget klassifikationssignum, utan sorterades efter ämne och 
därför hamnade på bibliotekens facklitterära avdelningar. Detta skulle enligt 
Burton medföra ödesdigra konsekvenser både för essän som genre och för hela 
skönlitteraturen. 
Tes: 
Återinför essähyllan Hce.04 på svenska bibliotek! 

 Precision: svenska bibliotek = folkbibliotek i Sverige 
essähyllan = bokhylla där den skönlitterära genren 
essäistik förvaras 

ϕ Essähyllan har tidigare funnits på svenska bibliotek, men är 
numera borttagen. 

 
P1 Om man inte återinför essähyllan, dör essägenren. 

                                                 
91 Cassirer, 2003, s. 181 och Björnsson m.fl., 1994, passim. 
92 Björnsson m.fl., 1994, s. 18. 
93 Burton, Nina, 2003, ”Det grymma essämordet i biblioteket”. 
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ϕP1 Essägenren måste ha skönlitterär beteckning för att överleva. 
P1P1 De som vill läsa essäer kommer inte att hitta dem.

ϕP1P1 Essäer måste läsas för att överleva och om lånta-
gare som vill läsa essäer inte hittar essäerna, dör genren.
C1P1P1 De kan söka i katalogen. 

C1C1P1P1 De flesta söker direkt på hyllorna efter 
något mer opreciserat. 

P2P1 Det är en sorglig nedmontering av en anrik och krävande lit-
terär genre då essäer placeras bland fackböcker. 

P1P2P1 Oftast blir det dessutom rena styckmorden, 
som när Evert Taubes essäer om lyriken från Pro-
vence hamnar under Geografi. Då jag själv som es-
säist har försökt förena olika ämnen har jag hamnat 
bland Teknik, Industri och Kommunikatio-ner, Psy-
kologi eller Litteraturvetenskap, där jag känt mig 
både främmande och halv. 

ϕP1P2P1 Om man som essäist sorteras under 
skönlitteratur känner man sig inte främmande 
eller halv. 

C1P1 Essägenren lever även om den återfinns på fackavdelningen 
i stället för inom skönlitteraturen. 

C1C1P1 Den som vill skriva facklitteratur i essäform 
kommer att känna sig främmande och halv. 
ϕC1C1P1 Fackskribenter kommer att vilja skriva i 
essäform. 

P1ϕC1C1P1 Essäerna sätts upp bland 
facklitteraturen. 

C2C1P1 Essäformen har en mycket egen ämnesför-
grening och stil. 

  ϕC2C1P1 Fackförfattare behärskar inte den stilen. 
P1C2C1P1 Fackförfattare retar sig ofta 
på essäisters lyriska utflykter i sinne-
nas och tankarnas världar. 

 
P2 Utan essähyllan omvärderas skönlitteraturen. 

ϕP2 Essän är en anrik genre och har alltid setts som en form av 
skönlitteratur. 

P1ϕP2 Den är reflexionsprosa.  
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P2ϕP2 Den utgår snarare från frågor än från svar, 
och den har en personlig röst och blick. 

P1P2 Den till synes oskyldiga klassificeringsrockaden flyttar 
om litteraturens gränser. 

ϕP1P2 SAB:s och KB:s klassifikationssystem styr 
böckers placering i bokhandlar och i det allmänna 
medvetandet. 

P2P2 SAB tycks anse att skönlitteraturen ingår ”i upplevelse-
industrin”. 

P1P2P2 SAB:s budord tycks vara: [se ”Analys av 
stilistisk påverkan och manipulation”] 
P2P2P2 Det är en brokig samling titlar som av SAB 
klassas under rubriken Skönlitteratur. 
ϕP2P2 Skönlitteratur är något annat och bättre än 
upplevelseindustrin. 

P3P2 Det avgörande kriteriet på skönlitteratur blir inte längre 
språket utan fiktionen. 

ϕP3P2 Essäistikens språk utgör en viktig beståndsdel i det 
som är Skönlitteraturen. 

 
P3 En återinförd essähylla kunde ge plats åt det möte mellan konst och veten-
skap som nu börjat efterlysas. 

ϕP3 Ett möte mellan konst och vetenskap har nu börjat efter-
lysas. 

P1ϕP3 Essän är ett möte mellan konst och veten-
skap. 

Övriga artiklar 
Ett fåtal dagar efter Nina Burtons debattinlägg svarade Göran Berntsson (bibli-
otekarie, lärare i biblioteks- och informationsvetenskap samt medlem i klassi-
fikationskommittén) och välkomnade Nina Burtons betraktelse. Han medgav 
bland annat att det aldrig går att ”nå full konsensus kring ett klassifikationssy-
stem”.94 I inlägget motsatte han sig däremot påståendet om att avdelningen 
H.04 inte längre innehöll några faktiska verk men betonade att det är dokumen-
tets innehåll, och inte dess litterära form, som avgör placeringen av detsamma. 

                                                 
94 Berntsson, Göran, 2003, ”Inget essämord”. 
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I sitt andra inlägg talade Nina Burton om en icke-önskvärd fackindelning 
av världen samt argumenterade för att essän inte kan bevara sin gräns-
överskrid-ande karaktär om den inte längre klassificeras som skönlitteratur.95 
Hon hänvisade till Författarförbundet där essäisterna ingår i den skönlitterära 
sektionen medan de på biblioteken oftare sorteras in under de facklitterära av-
delningarna. Vidare markerade hon en skiljelinje mellan olika former av prosa 
och hävdade att essäistiken inte är sakprosa, utan snarare bör betraktas som 
reflektionsprosa. Samma dag publicerades ett bidrag skrivet av förlagsmannen 
och litteraturskribenten Thomas von Vegesack, som påpekade att ett nobelpris 
till en författare ”som inte i första hand ägnade sig åt fiktionsskrivande”96 skul-
le förändra sakprosans (!) ställning i Sverige. Poeten och författaren Ulf Eriks-
son ansåg i den följande debattartikeln att problematiken kring essäistiken och 
dess placering är ett specifikt svenskt problem. Han menade vidare att det är 
det svenska kulturklimatets fel och att essäistiken får stort erkännande i andra 
europeiska länder (exempelvis Spanien) där genren betraktas som en ”mellan-
zon”.97 Eriksson såg en fara i de förändringar han hört sker inom bibliotekarie-
utbildningen: fokus skjuts från litteratur till information och underhållning. 
Mats Myrstener, bibliotekarie och skribent i den socialistiska tidskriften biblio-
tek i samhälle, intog med sitt bidrag en position mellan de poler som tidigare 
uppstått i debatten.98 Han konstaterade att smala litteraturarter inte får särskilt 
stort utrymme på svenska folkbibliotek och argumenterade för att det är eko-
nomiska nedskärningar, inte bibliotekens klassifikation, som bär det yttersta 
ansvaret för detta. 

Nästa artikel skrevs av bibliotekarien Kristian Fredén som i syrlig ton sva-
rade på Erikssons anklagelser: ”Jo, att vi sysslar med information får väl lov att 
erkännas”99 och ”[d]et innebär inte någon grundläggande förändring av biblio-
tekarierollen, vars grundpelare sedan antikens dagar varit att bevara och till-
handahålla information”. Han höll också med om viss kritik mot SAB-systemet 
som på många sätt ”representerar en reaktionär världssyn”. Fredén betonade 
emellertid att människor har olika sätt att tänka; om han själv ville läsa en essä 
om teater, skulle han även innan han blev bibliotekarie gå till hyllan märkt 
”TEATER”. I följande debattartikel som var Berntssons andra inlägg gjorde 
denne klart att ”koden ’Hce.04’ aldrig haft någon som helst praktisk betydelse i 

                                                 
95 Burton, 2003, ”Utan egen plats är essän hemlös”. 
96 von Vegesack, Thomas, 2003, ”Vem bestämmer vilket ämne som är det viktigaste i en essä?”. 
97 Eriksson, Ulf, 2003, ”Essän är litteraturens själ”. 
98 Myrstener, Mats, 2003, ”Essäns svåra kamp”. 
99 Fredén, Kristian, 2003, ”Svårt att dela upprördheten”. 
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biblioteksarbetet”.100 Vidare förtydligade han sina ståndpunkter som han tyckte 
hade missuppfattats av Burton. Berntsson hävdade exempelvis att han bara 
yttrat sig om koderna i katalogen, de essäer som är märkta H.04 har ”gemen-
samt att de ämnesmässigt inte hör hemma inom någon fackavdelning”. Alla 
andra essäer, som alltså tillhör olika fackavdelningar, klassificeras (och place-
ras) inom respektive fack. 

Det följande debattinlägget som skrevs av Kristian Fredén har ett annor-
lunda upplägg.101 Textens stil och innehåll skiljer sig både från hans förra arti-
kel och från hela debatten i stort. Fredén argumenterar inte för någon särskild 
tes, utan nöjer sig med ett ironiskt konstaterande: det finns två sorters essäer – 
sådana som är essäer och sådana som inte är essäer. I debattens avslutande ar-
tikel framhävde Nina Burton att hon talat om essän som genre och om ”essäis-
tikens hemortsrätt i skönlitteraturen”.102 Hon menade dessutom att kriteriet på 
skönlitteratur förskjuts utan essäistikens faktaanknytning. Burton betonade 
vidare att debatten inte bara rörde biblioteken, utan menade att den också hand-
lade om sättet på vilket människor i allmänhet betraktar skönlitteraturen. 

Värderande analys 
Den värderande analysen innebär att man granskar argumenten i den aktuella 
texten för att avgöra om argumentationen stärker, eller ännu hellre bevisar, 
tesens hållbarhet. Denna del av argumentationsanalysen löper stor ”risk” att 
påverkas av subjektiva faktorer än den beskrivande analysen, eftersom en del 
premisser är relevanta för vissa medan andra betraktar dem som värdepåståen-
den och är av andra åsikter.103

Här gör jag först en värderande analys av Nina Burtons debattinlägg vars 
argumentation jag beskrivit ovan. Därefter går jag igenom de följande åtta ar-
tiklarna. I den värderande analysen utgår den som gör analysen från resultatet 
av den beskrivande analysen och skriver vanligtvis inte ut de påståenden som 
värderas. Här gör jag ett undantag eftersom de beskrivande analyserna inte får 
plats i uppsatsen. Jag refererar därför fortlöpande till debattartiklarnas utsagor 
för att tydliggöra innehållet i inläggen, men undviker fotnoter eftersom citaten 
går att lokalisera via rubrikerna. 

                                                 
100 Berntsson, 2003, ”Ingen essä är hemlös”. 
101 Fredén, Kristian, 2003, ”Gränsdragning var ordet”. 
102 Burton, Nina, 2003, ”Om definitionen av skönlitteratur”. 
103 Björnsson m.fl., 1994, s. 51. 
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Artikel 1: Nina Burton104

P1 Argumentet är relativt hållbart. Det som talar till dess fördel är hållbarheten 
hos de argument som Burton anför för det och sättet på vilket hon bemöter 
motargumentet. Det är däremot värre med relevansen hos dessa argument av 
andra, tredje och fjärde ordningen. Vad kan till exempel C2C1P1, ”Essäformen 
har en mycket egen ämnesförgrening och stil”, sägas ha för betydelse i förhål-
lande till det påstående som det vänder sig mot: C1P1, ”Essägenren lever även 
om den återfinns på fackavdelningen i stället för inom skönlitteraturen”? En 
relevansinvändning kan tänkas vara att det på bibliotekens fackavdelningar 
återfinns många olika genrer – reseskildringar, kokböcker, avhandlingar och så 
vidare – vilka kännetecknas av sina särpräglade ämnesförgreningar och stilar. 
Dessa lever, frodas och har dessutom egna hyllor i bokhandeln, trots att de 
blandas samman på biblioteken. Angående argumentets relevans: jag tror inte 
att en genres överlevnad hänger på dess placering. De anförda argumenten är 
inte tillräckligt starka (se ovan). Argumentets sammanlagda beviskraft är där-
för inte hög i mina ögon, även om det är väl värt en tanke hos alla som står i 
kontakt med kunskapsorganisation av något slag. 

P2 Hållbarhet – argumentet tycks gå ut på att skönlitteraturen hotas av en 
kraftig försämring om inte essägenren (längre) återfinns bland skönlitteraturen 
på svenska folkbibliotek. Skälen Burton anför till argumentet P2:s fördel gör att 
det ter sig tämligen hållbart, bortsett från det tredje pro-argumentet av andra 
ordningen; att det avgörande kriteriet på skönlitteratur skulle vara språket (for-
men) och inte fiktionen (innehållet) känns relativt ohållbart. Har skönlitteratu-
ren inte alltid definierats just av dess fiktiva potentialer/kvaliteter? Samtidigt 
som jag kan ifrågasätta argumentets hållbarhet ter sig dess relevans mycket 
hög. Om det nu är så att skönlitteraturen omvärderas genom att essäer ’förflyt-
tas’ till fackavdelningen, torde det vara högst relevant att ”återupprätta essähyl-
lan”. Här kan man emellertid ställa sig frågan om inte skönlitteraturen, som 
mycket annat i samhället, borde genomgå förändringar? 

P3:s hållbarhet är rimlig. Jag kan mycket väl tänka mig att ett möte mellan 
konst och vetenskap har börjat efterlysas och att det därför är av stort intresse 
för många att bejaka detta intresse. Burton anför emellertid inga argument som 
skulle kunna styrka hållbarheten hos påståendet, varför det ter sig relativt 
ohållbart. Argumentet P3 har inte heller särskilt hög relevans – jag har därtill 
svårt att föreställa mig att en ”återinförd essähylla” skulle kunna göra så myck-

                                                 
104 Burton, 2003, ”Det grymma essämordet i biblioteket”. 
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et åt den saken. Jag har för övrigt inte hört särskilt många efterlysningar av 
möte mellan konst och vetenskap som måste äga rum inom skönlitteraturens 
domäner. Från min synpunkt kan ett sådant möte minst lika gärna uppstå på 
den fack- som på den skönlitterära avdelningen. 

Nina Burton anför tre pro-argument för tesen ”Återinför essähyllan på 
svenska bibliotek!” och bemöter tänkbara invändningar mot dessa. Argument-
ationen är klar och till en början övertygande. Tesen är dock relativt orimlig 
om man ser till det främre ledet, det vill säga ”återinför”. Jag har helt oveten-
skapligt frågat bibliotekarier på olika folkbibliotek samt via förfrågan på 
BIBLIST fått intrycket att det sällan eller aldrig funnits essähyllor på folkbibli-
oteken i Sverige. Därmed inte sagt att hela artikeln bör avfärdas. Argumenta-
tionen i Nina Burtons inledande debattartikel följer en klar struktur och om 
man godtar den första premissen, ”Essähyllan har tidigare funnits på svenska 
bibliotek men är numera borttagen”, är tesen högst rimlig. Tesen kan alltså 
sägas vara högst relevant om man instämmer med argumentationen för den. Jag 
kan av egen och andras erfarenhet sluta mig till att kunder/låntagare gärna in-
tresserar sig för böcker på hyllor som ställs på en särskild plats eller på annat 
sätt framträder i biblioteket. Förutsättningen för att en ”återinförd essähylla” 
skulle fylla sitt syfte, och alltså motverka essägenrens död, skulle därmed vara 
att den exponerades på ett tydligt sätt. 

I debattinlägget argumenterar Nina Burton för vilka två konsekvenser som 
förflyttningen av essäer från skönlitterär till facklitterär avdelning otvivelaktigt 
kommer att medföra: essägenren dör och definitionen av skönlitteraturen för-
ändras. Med utgångspunkt i argumentationen för respektive tes har jag slutit 
mig till att bägge följderna är rimliga. 

Artikel 2: Göran Berntsson105

Här argumenterar Göran Berntsson för tesen ”Något essämord har inte ägt rum 
i biblioteket”. Argumentationen bygger på ett pro-argument och ett contra-
argument. P1 ”Essäer förs till den avdelning där de innehållsmässigt hör hem-
ma” är ett hållbart och relevant argument, inte främst genom det enda argument 
som talar för det. Hållbarheten stärks snarare genom att Berntsson bemöter 
contra-argument som kan tillskrivas Nina Burton genom den förra artikeln. 
Han demonstrerar dessutom sin medvetenhet om möjligheten att alla inte blir 
nöjda, men påpekar C1C2P1 ”Ofta berör texter tydligt mer än ett fack och man 
måste då överväga vilket fack som överväger”. Berntsson bemöter också Bur-
                                                 
105 Berntsson, 2003, ”Inget essämord”. 
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tons argument för att essäerna skall föräras en egen hylla: ”annars hittar inte 
besökarna fram till essäerna”. Efter att ha läst Berntssons invändningar mot 
argumentet ter det sig ytterst ohållbart, varför det första argumentet för att det 
inte begås ett essämord på biblioteket, ”Essäer förs till den avdelning där de 
innehållsmässigt hör hemma”, blir starkare i sig. 

Argumentet P1 är dock inte helt relevant. Ett essämord kan visst ha ägt rum 
i biblioteket, även om essäerna förs ”till den avdelning där de innehållsmässigt 
hör hemma”. Ett argument med större relevans hade förslagsvis innehållit utlå-
ningsstatistik eller andra bevis på essäns levande karaktär. Argumentet hade 
passat bättre i en premissmängd, där det hade stöttat och stöttats av andra på-
ståenden.106 Här saknas argument som stöder dess relevans. P1:s relevans ökar 
eftersom Berntsson använder argumentet som bevis på att essägenren fortfa-
rande finns. Den klassificeras och förs till den avdelning där den innehållsmäs-
sigt hör hemma. Detta skulle kunna betyda att varje essä faktiskt har en egen 
plats i biblioteket och därför inte mördas på biblioteket. Beviskraften hos P1 får 
detta till trots, med tanke på dess i övrigt låga relevans och behov av fler stöd-
jande argument, betraktas som endast måttligt hög. 

I argumentationens andra del, C1, utgår Göran Berntsson från Nina Bur-
tons påpekande om att essäerna numera förs till Bb (Allmänna samlingsverk). 
C1 bemöts av två contra-argument. Berntsson menar i det första contra-
argumentet att somliga essäer, nämligen de allmänna, alltid har hamnat inom 
avdelning Bb. Han fortsätter: de blandas inte alls samman med uppslagsverken 
där, eftersom essäerna har en kod medan uppslagsverken har en annan. I den 
andra invändningen mot C1 hävdar Berntsson att ”essäer klassificeras på sam-
ma sätt sedan decennier”. C1:s hållbarhet blir därför förhållandevis låg, efter-
som Berntsson hänvisar till SAB och en – förvisso tvivelaktig (?) – ”välkänd 
praxis”. Också relevansen måste sägas sjunka med Göran Berntssons relevans-
invändning (”Det är bara essäer som behandlar olika ämnen, andra essäer som 
mer eller mindre klart tycks behandla en eller liknande företeelser, hamnar på 
respektive fack”) mot Nina Burtons premiss ”Det är inte bra”. C1:s samman-
lagda beviskraft blir därför låg. Berntssons tes är, med utgångspunkt i de an-
förda argumenten och argumenteringen för dem, rimlig. 

                                                 
106 Björnsson m.fl., 1994, s. 33 ff. 
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Artikel 3: Nina Burton107

Artikeln innehåller två teser, varav den första får mest utrymme. Jag upplever 
emellertid att bägge är av lika stort intresse för Nina Burton. Därför vill jag 
helst inte betrakta den andra tesen som en ”sidotes”, utan väljer i stället att be-
handla den som ytterligare en tes med fullvärdig argumentering i texten. 

I argumentationen för T1 (”Att ta bort essäistiken från den skönlitterära av-
delningen är ett essämord”) anförs fem pro-argument av första ordningen. P1, 
”H.04 markerar att essäistikens egentliga identitet och rubricering (underför-
stått dess tillhörighet) är skönlitterär”, är ett hållbart argument och tack vare de 
två premisserna även relevant. Burton undviker dock Berntssons relevansin-
vändning om att bibliotekens klassificering främst sker på grundval av innehåll 
och inte med avseende på språklig genre. P1:s beviskraft hade kunnat vara star-
kare om Burton anfört fler argument till dess fördel. I P2, ”Nationalencyklope-
din definierar essä bl.a. genom att beskriva genren som skönlitterär”, använder 
Burton flera ”auktoritetsknep”108 och hänvisar till Nationalencyklopedin och 
Författarförbundet (där essäisterna ingår i de skönlitterära författarnas sektion). 
Det andra pro-argumentets beviskraft beror alltså ytterst på huruvida det NE 
och Författarförbundet säger upplevs som relevant eller inte. Burton bemöter 
contra-argument (från Berntssons förra artikel) med en klarhet som gör hennes 
tes alltmer hållbar. Jag bedömer P2:s beviskraft som god. Både P3 ”Skillnaden 
ligger i den personliga synvinkelns möjlighet till förundran, frågor, formexpe-
riment och ämnesöverskridning” och P4, ”Utan sin egen plats i biblioteket är 
essän hemlös”, stödjer tesen men hade gärna kunnat få lite uppbackning av fler 
pro-argument av andra eller högre ordningar för att uppfattas som riktigt håll-
bara. Relevansen hos dem bägge är emellertid mycket hög. Beviskraften hos P3 
och P4 blir måttlig. P5, ”Författarförbundets essäister räknar sig i regel till den 
skönlitterära sektionen”, stödjer tesen, varför jag bedömer argumentet som 
högst relevant och hållbart. 

Jag har värderat beviskraften hos två pro-argument av första ordningen 
som måttlig, hos ett som god och hos ett fjärde som ganska stark. Det femte 
pro-argumentets beviskraft är hög. Tesen får därför betraktas som rimlig, men 
inte till 100 procent övertygande. 

T2, ”Om essäistiken tas bort förändras definitionen av skönlitteratur till det 
sämre”, är också en rimlig tes. De tre pro-argumenten är starka. De innehåller 
påståenden med hög både hållbarhet och relevans: ”skönlitteraturen får sin 
                                                 
107 Burton, 2003, ”Utan egen plats är essän hemlös”. 
108 Cassirer, 2003, s. 196 f. 

 35 



tyngdpunkt förskjuten mot fiktion och underhållning” förutsätter att man inte 
tycker att skönlitteraturen skall innehålla enbart fiktion och underhållning. 
Hållbarheten hade kunnat stärkas genom att Burton upprepat sina pro-argument 
från den första artikeln, men detta hade gett texten en tråkig karaktär. Här låter 
hon argumenten stå för sig själva, vilket ger dem ett större nyhetsvärde. Samti-
digt som argumenten har hög beviskraft finns en mängd tänkbara relevansin-
vändningar mot hela argumentationen. Varför skulle det främst vara genom 
essäistiken som skönlitteraturen deltar i samtalet mellan konst och vetenskap? 
Varför och hur skulle ett sådant samtal påverkas om det fördes på facklitterär 
avdelning i stället för på en enskild plats inom den skönlitterära avdelningen? 
Måste detta vara till samtalets nackdel? Skulle man inte tvärtom kunna tänka 
sig att en utplacering av essäer på fackavdelningen bidrar till att stimulera och 
utveckla samtalet? Eftersom Burton inte bemöter dessa outtalade invändningar 
upplever jag plötsligt tesen som svagare. 

Sammantaget får tesen trots alla invändningar anses som rimlig. En argu-
mentation kan inte enbart falla på att en studerande i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap ställer upp tänkbara contra-argument snart ett år efter att debat-
ten fördes och efter ett intensivt arbete med densamma. 

Artikel 4: Thomas von Vegesack109

Det här lite kortare debattinlägget publicerades i samband med artikel 3, Nina 
Burtons andra text och innehåller två teser. 

I den första argumentationen hävdar Vegesack att författarna och inte bib-
liotekarierna borde få bestämma hur verken klassificeras. Som skäl för detta 
anför han att hans egen bok klassificerades som rättshistoria när den enligt 
hans åsikt behandlade tryckfriheten. Detta ledde till att boken hamnade på en 
undanskymd plats, och när Vegesack klagade hos Bibliotekstjänst fick han 
svaret att det är bibliotekariernas uppgift att avgöra det dominerande ämnet i en 
essä. Vegesack argumenterar inte på ett övertygande sätt. Om han hade bemött 
contra-argument (exempelvis ett påstående som ”Om författarna fick bestämma 
skulle alla böcker klassificeras så att de fick en framträdande plats i såväl bib-
liotek som bokhandel”) på ett trovärdigt sätt, hade tesens rimlighet ökat. Ex-
empel på fler författare vars böcker klassificerats ”felaktigt” hade också ökat 
argumentationens hållbarhet. 

Den andra tesen är ett förslag till förbättring av det Vegesack kallar för 
sakprosans (essäistikens) låga ställning i Sverige. I stället för att, som Nina 
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Burton föreslår, (åter)ge sakprosan dess skönlitterära beteckning eller att införa 
en professur i ämnet som Sigrid Combüchen talar för i en notis110, menar Vege-
sack att ett nobelpris till ”någon som inte i första hand ägnade sig åt fiktions-
skrivande” skulle höja sakprosans status. Argumentationen är inte vidare kom-
plicerad, men erbjuder en möjlig förklaring till sakprosans låga anseende: 
P1ϕP1 Vi skiljer inte mellan ”Sachbücher” och ”Fachbücher”. Också denna 
argumentation är ytterst kortfattad och relativt bristfällig. Därför blir tesen inte 
rimlig, men ändå värd att ta i beaktande. 

De två argumentationerna är intressanta då den ena (T1) främst illustrerar 
följden av bibliotekens klassificering av essäer (det vill säga håller med Nina 
Burton) och den andra (T2) förflyttar diskussionen utanför bibliotekskontexten. 
I den första argumentationen visar Vegesack hur klassificering kan uppfattas 
som ett uttryck för bibliotekariers maktutövande i stället för en ren practice 
och i den andra lyfts en del av ansvaret för sakprosans/essäistikens låga ställ-
ning bort från bibliotekariernas axlar. 

Artikel 5: Ulf Eriksson111

Ulf Eriksson argumenterar för tre teser. I den första argumentationen anför han 
endast ett pro-argument (”Essägenren håller på att brytas ner”) för T1 ”Det på-
går strävanden att minska litteraturens betydelser på våra bibliotek”. För att 
bevisa detta hävdar han (P1P1) att man gagnar andra kategorier på bekostnad av 
essäerna och (P2P1) att den traditionella beteckningen för essäer i våra bibliotek 
försvinner. Hållbarheten hos dessa argument av andra ordningen är emellertid 
tveksam. Vad talar för att andra kategorier gagnas på biblioteken? Och för-
svinner verkligen den traditionella beteckningen för essäer? Är det inte just vad 
Göran Berntsson har dementerat? Det som verkar mest övertygande i resone-
manget är det första pro-argumentets premiss, nämligen att ”Essän är litteratu-
rens själ” och att ”Essäistiken kan mycket väl vara ett samlande namn för en 
god litterär erfarenhet”. Alla kanske inte alls håller med om detta med essän 
som litteraturens själ, men i argumentationen för premissen lyckas Eriksson 
övertyga åtminstone mig om att så kan vara fallet. 

T2 (”Det är ett specifikt svenskt problem att essägenren har njugga vill-
kor”) kan i och för sig vara ett pro-argument för en tänkt tes som ”Återupprätta 
essähyllan på svenska bibliotek!”. Eriksson säger emellertid aldrig det uttryck-
ligen och jag är osäker på om man kan tolka hans resonemang som ett brandtal 
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för essäernas plats på just svenska bibliotek. Han talar mer om essäns plats i 
det allmänna medvetandet och dess ”självklart” skönlitterära tillhörighet. Jag 
tolkar hans argumentation som att biblioteken har en liten, men inte avgörande 
roll i detta. Har till exempel biblioteken rätt att avgöra huruvida det ska delas 
ut essäpriser i ett land? Argumentationen för tesen består av tre pro-argument 
och ett contra-argument av första ordningen. De två första pro-argumenten ”I 
Sverige har detta arv fått ett smalt utrymme” och ”Vår beskurna litterära kultur 
har ingen motsvarighet i andra europeiska länders offentliga liv” är väl under-
byggda av pro-argument av både andra och tredje ordningen. Det tredje pro-
argumentet (”Problemet påtalas ofta av utrikes födda”) beläggs inte med något 
citat eller liknande, varför jag ifrågasätter dess hållbarhet. Relevansen är emel-
lertid hög – om det är sant att utrikes födda ofta påtalar att essäerna kommer i 
skymundan på den svenska litterära arenan, kan det mycket väl vara ett speci-
fikt svenskt problem. Den tänkta invändningen mot tesen att (C1) ”Några förlag 
har räddat essäistiken från kvävningsdöden” bemöts med det slagkraftiga men 
outtalade ”Men det räcker inte!”. 

T3 (”Essägenrens nedbrytning både avspeglar och påskyndar en utarmning 
av det gemensamma vetandets litterära filial”) bärs upp av två pro-argument 
(”essägenren riskerar upplösas utan den traditionella beteckningen” och ”bibli-
otekarierna förlorar i kriteriekänslighet”) vars beviskraft i sin tur stöttas av ett 
vagt påstående ”Jag har hört att man inom bibliotekarieutbildningen förminskar 
litteraturens betydelse.” Den låga trovärdigheten hos detta enda stöttande pro-
argument av andra ordningen gör att P2 inte framstår som särskilt hållbart och 
inte heller relevant. P1 måste ändå betraktas som värt att notera, särskilt med 
tanke på argumentationen i Nina Burtons båda tidigare debattinlägg, varför 
tesens rimlighet trots allt blir bekräftad. 

Jag bedömer sammanfattningsvis Ulf Erikssons tre argumentationer som 
relativt rimliga och tänkvärda. 

Artikel 6: Mats Myrstener112

Myrstener tycks argumentera för två teser. I argumentationen för den första (T1 
”De minskade anslagen för folkbiblioteken är det verkliga hotet mot den litte-
rära essän”) återfinns två pro-argument och ett contra-argument av första ord-
ningen. 

P1 (”Nedrustningen på våra bibliotek innebär snart att litterära möten blir 
alltmer sällsynta”) bemöts endast av ett contra-argument som Myrstener förut-
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sätter finns implicit i övriga debattinlägg. Detta söker han motbevisa genom att 
hävda de små landsortsbibliotekens rätt till överlevnad, varvid P1s hållbarhet 
säkras. Argumentet är vidare väl underbyggt av premissen att alla borde ha lika 
tillgång till litteraturen, oavsett bostadsort. Myrsteners premiss gör argumentet 
ytterst relevant – i alla fall för dem som anser att ”litterära möten” är något bra. 
Jag bedömer beviskraften hos P1 som god. 

Argumentet P2, ”Förvaltningscheferna uttrycker en rå inställning till bib-
lioteksarbetet”, stöds av två pro-argument, varav det andra hänvisar till en aka-
demisk avhandling. Eftersom jag inte känner till fakta som motbevisar argu-
mentet kan jag knappast ifrågasätta detta. Hållbarheten hos P2 är övertygande. 
Inte heller relevansen hos argumentet kan uppfattas som annat än hög. Biblio-
teks(förvaltnings)cheferna har det sista ordet vid beslutsprocesser i medieurva-
let, så den inställning de uttrycker inför marginaliserade genrer är så gott som 
avgörande för dessa genrers fortlevnad. 

Hållbarheten hos contra-argumentet C1 (”Politikerna talar om ’folkbildan-
de uppgifter’ och ’böcker för alla’”) ifrågasätts genast av ett contra-argument 
av andra ordningen som i sig understöds av en ”allmänt känd” premiss, nämli-
gen den att ’människor som ljuger talar ofta vagt’. Detta räcker dock inte för 
att övertyga den skeptiske läsaren, som gärna hade sett fler argument till nack-
del för C1C1. Relevansen hos C1C1 ökar tack vare premissen samt i kombina-
tion med det faktum att de som faktiskt har sista ordet i medieinköpen faktiskt 
är förvaltningscheferna. Varken hållbarhet eller relevans hos C1 är alltså över-
tygande nog för att sänka tesens rimlighet. 

T2 Rubriken för hela debattinlägget lyder ”Essäns svåra kamp”, vilket får 
mig att anta att den andra tesen är att ”Essän och övrig smal litteratur för en 
svår kamp mot marknadens osynliga hand på biblioteket”. Det står klart att 
Myrstener betraktar de båda tidigare införda inläggen (Burtons och Erikssons) 
som ytterst relevanta. Artikelförfattaren håller emellertid inte med om att klas-
sifikationen av essägenren är orsak till förskingringen av densamma.113 Han 
menar i stället att det är rationaliseringen på landets bibliotek som utgör ”det 
verkliga hotet” mot den smala litteraturen. Detta påstående bemöts endast av 
ett contra-argument (”Essän dör inte”) vars hållbarhet bryskt försvagas av 
Myrsteners argument. En kortfattad argumentation som den Myrstener här 
genomför lämnar emellertid öppet för många invändningar. Tesens beviskraft 
blir nästan helt och hållet beroende av de argument som talar till contra-

                                                 
113 jfr. Burton, 2003, ”Det grymma essämordet i biblioteket”. 
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argumentets för- eller nackdel – och till syvende och sist på relevansen hos 
dessa argument. 

Artikel 7: Kristian Fredén114

Kristian Fréden argumenterar här för en inte särskilt kontroversiell tes, vilken 
förtydligas av inläggets rubrik. Fyra pro-argument leder fram till slutsat-
sen/tesen att man kan diskutera hur klassifikationssystem ska utformas och 
efterlevas. Hållbarheten hos P1 (”Många ifrågasätter klassifikationen över en-
skilda verk”) stärks enbart av ett argument, som i sin tur inte är särskilt hållbart 
eller relevant. Trots att (P1P1) Fréden inte själv är auktoriserad klassifikatör 
och därmed kan sägas tillhöra ’vanliga’ låntagare, kan han inte stå som språk-
rör för Sveriges alla biblioteksbesökare. Dessutom är han bibliotekarie och 
medverkar i en annan diskurs än ’vanliga’ användare. Relevansen hos P1 är 
dock hög – nog bidrar påståendet att många ifrågasätter klassifikationen över 
enskilda verk till tesens rimlighet. P2 (”SAB representerar en reaktionär världs-
syn”) är ett inom biblioteks- och informationsvetenskapen välkänt ’faktum’. 
Hållbarheten hos argumentet styrks av hänvisningen till Hanssons avhandling. 
Liksom i fallet med P1 är argumentets relevans hög. 

Hållbarheten hos P3 ”Strategin att söka efter spännande (obestämda) verk 
direkt på hyllan” försvagas kraftigt av argumenteringen mot det andra pro-
argumentet av andra ordningen. Om strategin att stryka med fingret längs bok-
ryggarna inte är ett vanligt sätt att söka, får argumentet låg hållbarhet. Relevan-
sen kan däremot betraktas som hög. Om många låntagare har olika sätt att söka 
kan man absolut diskutera hur klassifikationssystemen ska efterlevas (T). Men 
detta är Kristian Frédens egna erfarenheter. Att han är verksam på ett välbesökt 
bibliotek och där kan iaktta många biblioteksbesökares sökstrategier ökar för-
stås hållbarheten hos argumentationen. Det verkar emellertid inte helt trovär-
digt att generalisera en bibliotekaries erfarenheter på ett bibliotek till att gälla 
för besökare på alla, eller ens de flesta, bibliotek. Läsesalongen på Kulturhuset 
i Stockholm kan i sig inte heller ses som ett representativt folkbibliotek efter-
som det har en tydlig inriktning mot skönlitteratur och humaniora. Samma lo-
gik som den jag anfört för P2 ovan ligger till grund för min bedömning av P3 
och dess höga beviskraft. Att Fredén bemödar sig att skriva och delta i hela 
debatten gör att inlägget blir ett bevis på att tesen är ’sann’ eller ’rimlig’: man 
kan uppenbarligen diskutera klassifikationssystemens utformning samt hur de 
tillämpas. 
                                                 
114 Fredén, 2003, ”Svårt att dela upprördheten”. 
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P4 Det fjärde pro-argumentet, ”Bibliotekarieutbildningen ger endast möj-
lighet att välja mellan eskapismens eller moralismens banér”, bemöts av kraftig 
kritik avseende såväl hållbarhet som relevans. I en helt vanlig debattartikel 
med en traditionellt utformad tes hade detta gjort att tesen försvagats. Här stär-
ker argumentet paradoxalt nog tesen – argumentet gör uppenbart att diskussio-
ner om hur systemet skall utformas och efterlevas rör upp starka känslor. Efter 
en värdering av fyra pro-argument och deras beviskraft är slutsatsen alltså att 
tesen är klart rimlig. 

Artikel 8: Göran Berntsson115

Här väljer Berntsson att argumentera emot ett av Burtons argument för tesen 
”Att ta bort essäistiken från den skönlitterära avdelningen är ett essämord”.116 
Burton påstår där att essän är hemlös utan sin egen plats i biblioteket. Bernts-
sons argumentation för tesen ”Ingen essä är hemlös” utgår från Nina Burtons 
tre contra-argument. I Berntssons inlägg bemöts dessa contra- argument av 
contra-argument av andra ordningen eller högre. 

Hållbarheten hos C1 (”Klassifikationskoderna är futtiga tecken”) försvagas 
av Berntssons argumentation emot det. Han anför ingen direkt relevansinvänd-
ning, men visar att argumentet varken är hållbart eller relevant genom sättet på 
vilket han bemöter argumentationen för C1. Berntsson får alltså sägas ha för-
svagat argumentets beviskraft rejält. Klassifikationskoderna är långt ifrån futti-
ga tecken. 

C2 (”Söker man datoriskt efter ’essäer’ i svenska biblioteks samlingar får 
man många irrelevanta träffar”) bemöts av contra-argument och en relevansin-
vändning. Trots detta, exempelvis att ”det är ett pedagogiskt problem som kan 
lösas av duktiga bibliotekarier”, kvarstår Nina Burtons konstaterande att man” 
finner ett förfärande nyckfullt och bisarrt utbud om allt från statistik till hjärn-
forskning” om man söker efter ’essäer’ i svenska biblioteks datoriserade kata-
loger. Vad händer exempelvis på de bibliotek som inte har tillräckligt många 
bibliotekarietjänster och där besökarna får vänta länge på hjälp? Vad händer 
med dem som inte ’vågar fråga’? Och är inte de datoriserade katalogsystemen i 
första hand tänkta att vara just användarvänliga? Eftersom argumentationen 
mot C2 inte övertygar mig, får C2 en relativt stark beviskraft gentemot tesen. 

Hållbarheten hos C3 (”På hyllan märkt H.04 finns inga verk av essäister”) 
försvagas effektivt av ett pro-argument. Relevansen är dock hög om man utgår 

                                                 
115 Berntsson, 2003, ”Ingen essä är hemlös”. 
116 Burton, 2003, ”Utan egen plats är essän hemlös”. 
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från att essägenren måste ha en särskild hylla för att inte vara hemlös. C3 för-
svagar i så fall tesen. Berntsson menar emellertid att essäerna visst har ett hem 
i biblioteket, trots att de inte står sammanhållna på en särskild hylla. Han häv-
dar att ”ingen essä är ’hemlös’” så länge de har en plats i biblioteket. Och det 
har de ju, som han visat. Jag har mycket svårt att bedöma argumentets sam-
manlagda beviskraft. Detsamma får lov att sägas om argumentationens överty-
gande karaktär och därmed även tesens rimlighet. Beviskraften hos C1 försva-
gas i min bedömning av Berntssons argumentation, men jag ställer mig tvek-
sam till beviskraften hos C2 och C3. De är hur som helst värda att beaktas och 
undergrävs inte av resonemanget emot dem. Tesens rimlighet är därmed inte 
säkrad – essäerna kan mycket väl vara hemlösa! 

Artikel 9: Kristian Fredén117

Kristian Fredén ställer sig den här gången helt utanför debatten och betraktar 
debattörernas olika ståndpunkter och argumenteringar. Det är svårt att göra en 
traditionell argumentationsanalys av Fredéns inlägg, eftersom det kan sägas 
vara av ”metakaraktär” och dessutom sakna någon egentlig tes. En stilanalys är 
däremot mycket belysande i min strävan att undersöka maktförhållanden mel-
lan bibliotekarier och författare, samt hur dessa maktförhållanden (i förekom-
mande fall) tar sig språkligt uttryck i just den här debatten. Se därför avsnittet 
”Analys av stilistisk påverkan och manipulation” för resonemang kring denna 
artikel. 

Artikel 10: Nina Burton118

I debattens avslutande artikel argumenterar Nina Burton för två teser. T1 kan 
förvisso sägas stödja T2, men för åskådlighetens skull låter jag dem stå separe-
rade från varandra i analysen. 

I argumenteringen för T1 (”Definitionen av skönlitteratur håller på att änd-
ras”) ingår endast ett pro-argument (vilket i sig bemöts av invändningar, men 
också av stärkande pro-argument) och ett contra-argument. Hållbarheten hos P1 

(”Essäistiken har försvunnit i det allmänna vetandet”) stärks av ett argument av 
andra ordningen, vilket inte övertygar helt. För att verkligen få hög hållbarhet 
krävs fler argument än bara det om bibliotekets roll i definitionen av skönlitte-
ratur. Relevansen hos P1 är emellertid hög eftersom premissen stärks av ett 
ytterst hållbart pro-argument (”Utan essäistikens faktaanknytning förskjuts 

                                                 
117 Fredén, 2003, ”Gränsdragning var ordet”. 
118 Burton, 2003, ”Om definitionen av skönlitteratur”. 
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kriteriet på skönlitteratur”). Om mycket av skönlitteraturens essens finns i es-
säistiken, är det mycket troligt att definitionen av skönlitteratur håller på att 
ändras när essäistiken är på väg att försvinna från det allmänna vetandet. Be-
viskraften hos P1 kan därför betraktas som relativt hög. Hållbarheten hos C1 
(”Essäistikens saknade plats på H-hyllan kompenseras av väldiga essäkatalo-
ger”) från Berntssons resonemang försvagas kraftigt av Burtons argumentation. 
Trots att relevansen är hög blir den sammanlagda beviskraften hos C1 låg. T1 
verkar därför högst rimlig. Men behöver det att definitionen på skönlitteratur 
håller på att ändras nödvändigtvis enbart vara negativt? 

T2, ”Att återupprätta essähyllan inom bibliotekens skönlitterära avdelning-
ar är en klok framtidsstrategi”, stöttas av två pro-argument: P1 (”Det kan bli ett 
mycket vitalt område”) vars hållbarhet stärks av två pro-argument av andra 
ordningen och P2 (”Att stryka essäistiken från skönlitteraturen är oklokt”) som 
stöttas av tre pro-argument och bemöts av en invändning. Ett vitalt område 
stämmer mycket väl överens med ”hybridiska kopplingar” och ”oskarpa grän-
ser” – åtminstone enligt mina värderingar. Argumentet är högst relevant, men 
jag tycker att Burtons resonemang är mycket bakåtsträvande varför hållbarhe-
ten blir låg. Vad är det som ger skönlitteraturen ensamrätt på ”hybridiska 
kopplingar” och ”oskarpa gränser”? Och varför kan det som tidigare i debatten 
avfärdats som eskapism och moralism inte äga just dessa kvaliteter? Hållbar-
heten är hög hos P2 tack vare tre argument för och invändningarna mot contra-
argumentet. Även relevansen är hög, eftersom premissen är att definitionen på 
skönlitteraturen annars ändras. Jag bedömer tesen som rimlig, men inte helt 
övertygande. 

Sammanfattande kommentar 
Debatten som fördes i Dagens Nyheter i maj 2003 rymmer många olika tankar 
om essägenren. En beskrivande argumentationsanalys av debattartiklarna visar 
att såväl författare som bibliotekarier argumenterat mer eller mindre väl för 
sina respektive ståndpunkter, men ändå – eller kanske just därför – ’talat förbi’ 
varandra och på så sätt undgått att se det som är relevant för motparten. 

Varje argumentations beviskraft förefaller någorlunda stark. Artiklarna bi-
drar i vilket fall som helst till nya synvinklar på essäistiken. I de två första de-
battinläggen argumenterar Nina Burton och Göran Berntsson för respektive 
emot två väsensskilda teser i debattinläggen. Medan Burtons intresse främst 
tycks ligga i att starta en debatt om dagens syn på skönlitteraturen och dess 
brist på anknytning till vetenskapen, väljer Berntsson att förklara varför essäer 
placeras på fack- i stället för skönlitterär avdelning på biblioteken. Detta senare 
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är nu inte särskilt märkligt, eftersom Burtons första inlägg gör gällande att det 
till stor del är just detta undanskuffande av essäerna som är roten till omdefini-
eringen av skönlitteraturen. Thomas von Vegesacks text fungerar främst som 
en illustration till Nina Burtons argumentation om vad som händer när biblio-
teken klassificerar essäer. Debatten kan därför med John M. Budds ord sägas 
bestå av inlägg som antingen argumenterar om klassificering som practice 
(Berntsson) eller om klassificering som praxis (Burton). Detta tema återkom-
mer i en utförligare diskussion i det avslutande kapitlet. 

Mina frågeställningar kring essägenren är långt ifrån besvarade. Essäisti-
ken har visat sig vara ett ytterst kontroversiellt område som ger utrymme för 
många tolkningar. Då jag misstänker att debatten är en del av en större symbo-
lisk maktkamp, går jag nu över till att analysera med vilka stilmedel skriben-
terna utsmyckade sina texter. 

Analys av stilistisk påverkan och manipulation 
Cassirer talar om perspektivmarkörer, presuppositioner och övriga värdeladda-
de ord. Dessa kan tillsammans med klassiska retoriska stilmedel göra att läsa-
ren blir mer övertygad av argumenteringen i texten. I debattartiklar förekom-
mer ”stilknepen” i syfte att lätta upp texten, roa läsaren, kittla dennes nyfiken-
het och – framför allt – börja tycka som författaren! Faran med att ofta använda 
de retoriska knepen kan vara att resultatet inte blir som man önskar, utan snara-
re det motsatta: troperna (variationerna i texten) kan exempelvis mycket väl 
upplevas som slitna klyschor varför texten kanske förkastas – trots att argu-
menteringen i sig är mycket god. Att här införa så kallade ”auktoritetsknep” 
hjälper då till att säkra argumentationens giltighet. I det här avsnittet visar jag 
hur artikelförfattarna använt retoriska knep för att roa och övertyga debattens 
alla läsare om att deras teser är sanna. 

Retoriska termer 

Värdeladdade ord119

Presuppositioner, ”försanthållanden”, semantikens premisser. 

Perspektivmarkörer, olika ord, anger hur författaren ställer sig i frågor. 

                                                 
119 Cassirer, 2003, s. 195 ff. 
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Auktoritetsknep, explicit eller mindre tydlig hänvisning till annan källa. 

Troper (ord- och tankefigurer)120

Alitteration, upprepning av samma konsonant + vokal eller kon-
sonantförbindelse i början av betonade ord i samma sammanhang. 

Allusion, anspelning på händelser, personer och inte minst kända retoriska och 
litterära formuleringar. 

Anafor, upprepning av samma ord i början av två eller flera satser, led eller 
verser. 

Ironi, den figur där man säger något men samtidigt gör klart för åhörarna att 
man menar något helt annat eller motsatsen. 

Metafor, en figur där ett ord ”överförs” till något som det naturligen inte hör 
samman med och därför måste förstås som en bild. 

Sarkasm, hånfull ironi. 

Grepp121

Clausula, rytmiskt mönster för en periods avslutning eller ”fall”. 

Docere, talarens strävan att ”undervisa”, upplysa, informera sina åhörare med 
fakta och argument och genom dessa vädja till deras förnuft, erfarenhet och 
kritiska sinne. 

Exclamatio, den figur där talaren gör ett ”utrop” för att visa hur han på denna 
punkt överväldigas av starka känslor. 

Artikel 1; Nina Burton: ”Det grymma essämordet i biblioteket” 
I Burtons text ryms många värdeladdade ord: bland annat presuppositioner och 
perspektiv-markörer. Exempel på dessa är: ”grymma”, ”faktiskt”, ”oroande”, 
”inte bara”, ”eskapister”, ”strunt”, ”duger”, ”som om de vore”, ”allvarliga”, 
”styr”, ”upplevelseindustrin”, ”frivol”, ”sin verklighetsanknutna sida”, ”givet 
sätt”, ”ytterst nyckfullt”, ”självklart”, ”inte längre” etc. Presuppositionerna 
fungerar; läsaren får intrycket att något essentiellt och faktiskt håller på att för-
svinna. De värdeladdade orden bidrar i hög grad till känslan av att försvinnan-
det inte är bra. Många av dessa värdeladdade ord är också perspektivmarkörer. 

                                                 
120 Johannesson, 1998, s. 277 ff och Cassirer, 2003, passim. 
121 Johannesson, 1998, s. 151 ff. 
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Genom att skriva ”självklart”, ”strunt”, ”eskapister” och så vidare positionerar 
sig Nina Burton som en skönlitterär författare med faktaanknytning till skillnad 
från andra, ’mindre seriösa’, författare av fiktiva verk. Hon använder dessutom 
ett antal mer klassiskt retoriska medel såsom troper, ofta metaforer. Skönlitte-
raturen ersätts exempelvis av ”lyriska utflykter”, ”juveler” och ”strunt” (samt 
personifieras: ”mantalsskrivning”, ”mördas”) medan SAB:s förfarande känne-
tecknas som (nyckfullt) kallt kalkylerande och brutalt bestialiskt: ”nedmonte-
ring”, ”rockad”, ”förskingring”, ”styckmord” och ”mordet”. Bland ordfigurer-
na återfinns bland annat en anafor (tre meningar i samma stycke inleds med 
”essän”) och en tänkt allitteration (”brokig blandning”). 

Slutligen tankefigurerna; i sitt inledande stycke visar Burton med en stark 
antites på det motsatta förhållande som enligt henne råder mellan konst och 
vetenskap. Ett ironiskt, för att inte säga sarkastiskt, stycke parodierar också 
SAB:s klassifikationskommitté. Detta stycke är därtill en klar allusion på tio 
Guds bud: 

SAB:s budord för skönlitteratur tycks tydliga: 

Du skall icke tala allvar. 

Du skall icke veta för mycket om det du talar om. 

Du skall icke bruka fakta och verkliga namn. 

Du skall icke hava begär till att förstå; ej heller till att se samband eller överblicka. 

Du skall icke hava tankar om något särskilt ämne; ej heller om flera.122

Burtons stil är dels uppbragt, dels tillbakalutat raljerande och hon driver tesen 
från början till slut genom ett antal outtalade premisser och explicita presuppo-
sitioner. Artikelförfattaren använder med andra ord många klassiska retoriska 
grepp för att vädja till läsarnas känslor. Det är tydligt att hon är en van skribent 
– det metaforiska mordet framstår verkligen som bestialiskt! Burton hänvisar 
till sig själv och hur hon har känt sig när hennes böcker med essäer placerats på 
olika hyllor för facklitteratur i stället för på en hylla märkt H.04. I den beskri-
vande och värderande argumentationsanalysen är detta inte särkilt gångbart. 
Det fungerar däremot ypperligt som ett stilistiskt manipulativt grepp: Om Nina 

                                                 
122 Burton, 2003, ”Det grymma essämordet i biblioteket”. 
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Burton känner sig främmande och halv – visst är det då ett styckmord som be-
gåtts? 

Artikel 2; Göran Berntsson: ”Inget essämord” 
Vid en första genomläsning ger Göran Berntssons debattinlägg intryck av att 
vara skrivet av en trött pappa som tillrättavisar sitt upproriska barn. Artikeln 
inleds med direkt tilltal: ”Nej, Nina Burton, något essämord har inte ägt rum i 
biblioteket” och fortsätter i ett slags förevisande ton, där Berntsson vänder sig 
till alla tänkbara läsare. Här påminner han om en lärare (som äger konsten att 
docere123) som demonstrerar för klassen hur Nina Burton har tänkt och sedan 
”ger facit” och förtydligar hur ”vi” (kommittén för klassifikationssystem på 
svenska bibliotek) arbetar. Den gode fadern vänder sig avslutningsvis till bar-
net med orden: ”[d]et är så vi arbetar med essäerna. Det sker på både gott och 
ont. Säkert inte bara på gott, vilket du träffsäkert noterat.” 

Inlägget i sin helhet förmedlar till en början ödmjukhet och viss självironi 
(”trånga kretsen av katalogisatörer”, ”oklara formulering […] subjektivism och 
godtycke”). Samtidigt åstadkommer artikelförfattaren en känsla av överlägsen-
het genom ett antal värdeladdade ord, presuppositioner (”utvecklad och väl-
känd praxis”) och andra perspektivmarkörer, exempelvis avsiktliga felcitering-
ar (”mantalsföras”). I den fortsatta texten ersätter en markant frånvaro av blyg-
samhet den initiala självkritiken. Fraser som ”SAB-systemet […] avspeglar i 
hög grad gängse, samtida verklighetsuppfattningar”, ”visserligen”, ”som fram-
gått”, ”alltså”, ”inga större svårigheter” och ”[M]en uppslagsverk och essäer 
blandas inte – som Nina Burton säger” gör att Berntsson verkar helt säker på 
sin sak och lämnar dessutom inte öppet för andra möjligheter. 

Av troperna märks framför allt metaforer (”Visst siktar vi mot stjärnorna 
och visst får vi ibland vara glada om vi hamnar i trädtoppen”) och ironin (”med 
allt det skönlitterära värde de må äga”). Här finns också ordfigurer: anaforer 
som i exemplet ovan (”visst… och visst”), variation mellan långa, utbroderade 
fraser och korthuggna satser samt figuren clausula, där rytmen klart anger tex-
tens fullbordan. Efter ett stycke längre fraser avslutar Berntsson sin text med 
meningen: 

[n]ågot essämord har alltså inte skett i biblioteket. Essäerna finns kvar och det är heller 
inga större svårigheter att finna dem. Dock gäller att inte alla är placerade tillsammans. 
Det är så vi arbetar med essäerna. 

                                                 
123 Johannesson, 1998, s. 159, 280. 
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Bland tankefigurerna förekommer exempelvis retoriska frågor (”Om vi lyckas 
eller ej?”, ”Hur hittar då våra besökare fram till essäerna?”) samt ett utrop, 
exclamatio: (”De behandlar filosofiska frågor!”). 

Artikel 3; Nina Burton: ”Utan egen plats är essän hemlös” 
Den här texten är av en annan prägel än Nina Burtons första inlägg. Författa-
rens retoriska stil påminner om Berntssons lite tillrättavisande ironi och i övrigt 
raljerande tonfall – hon citerar bland annat (avsiktligt?) fel ur Berntssons de-
battinlägg och använder långt fler troper samt ord- och tankefigurer än i sin 
första debattartikel. En mängd perspektivmarkörer, presuppositioner och andra 
värdeladdade ord förekommer i artikeln: ”sägs”, ”ju”, ”förlorat”, ”möjlighet”, 
”hänskjuts”, ”säkerligen”, ”förtvinar”, ”kanske”, ”ändå”, ”inte ens”, ”förfäran-
de nyckfullt och bisarrt”, ”essämord”. Av troperna kan nämnas liknelser (”För 
essäns del påminner den [SAB:s fackklassificering, min anm.] om rövaren Pro-
krustes lilla säng, där alla utskjutande delar på offret höggs av tills hon för-
blödde”, ”Att hänvisa essäer till facklitteraturen är alltså att rasera ett fäste i 
bron mellan de två kulturerna”) och ironier (”För enligt SAB hör kvinnor lik-
som flyktingar hemma under O, medan konstnärer står under I och naturforska-
re under U”). 

Bland ordfigurerna utmärker sig variationen av upprepningsstilar. Burton 
inleder tre stycken i debattinläggets mitt genom att explicit hänvisa till Göran 
Berntsson. Det avslutande stycket, som väl med rätta får kallas clausula, inne-
håller en anafor: ”När läsare inte vet vad essäer är; när skönlitterära essäister 
tröttnat på att fackklassificeras och byter genre; när de skönlitterära essäpris 
som finns får svårare att hitta till de skingrade essäisterna – då håller något 
oroande på att ske” [min kursivering]. Slutligen återfinns även tankefigurer: 
antitesen (’kvinnor liksom flyktingar – konstnärer och naturforskare’), och den 
retoriska frågan (”Vad betyder några futtiga tecken som H.04, Hc.04, och 
Hce.04?”). 

Nina Burton har alltså höjt rösten, men också stilnivån. Om den första arti-
keln var ett rop är denna mer att likna vid en ironisk, men starkt engagerad, 
fnysning. 

Artikel 4; Thomas von Vegesack: ”Vem bestämmer vilket ämne som är det vik-
tigaste i en essä?” 

Tomas von Vegesacks relativt korta debattinlägg innehåller somliga perspek-
tivmarkörer (”Något som jag finner mycket anmärkningsvärt”, ”tror jag”, 
”svårt att tro”, ”viktigare vore det”, ”radikalt förändra sakprosans status”) Där 
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figurerar även andra värdeladdade fraser, exempelvis ”[F]ick jag beskedet 
att…”. Också klassiska knep förekommer i hög grad, exempelvis den retoriska 
frågan ”Men vem bestämmer vilket ämne som är det viktigaste när en essä be-
handlar flera ämnesområden? Är det författaren eller bibliotekarien?”. 

Trots artikelns begränsade omfattning lyckas den med att syrligt visa på 
konsekvenserna av att bibliotekarier klassificerar verk och knyter samtidigt an 
till en ständigt pågående debatt om nobelpriset i litteratur. 

Artikel 5; Ulf Eriksson: ”Essän är litteraturens själ” 
I sin paradoxalt nog relativt demagogiska artikel argumenterar Ulf Eriksson 
enligt traditionell retorisk logik. Texten följer ett slags böljande rytm där an-
tydningar om ovisshet kontras med säkra påståenden om sakers förhållanden. 
Erikssons debattinlägg byggs upp av en tydlig argumentationsstruktur som 
smyckas med en mängd perspektivmarkörer, exempelvis ”riskerar”, ”kriterie-
känslighet”, ”oroas”, ”njugga villkor”, ”utarmning”, ”är”, ”medger”, ”måste”, 
”konstatera”, ”smalt utrymme”, ”räddat”, ”arenan”, ”dominerats”, ”förvräng-
ning”, ”åskådliga”, ”en moralist talar bara”, ”attrahera”, ”stereotypa varianter 
av”, ”duktiga”, ”dum”, ”skall”, ”återupprätta/introducera”, ”visserligen”, 
”blottlägger en alarmerande fattigdom”. Stilmedlen förekommer överallt i tex-
ten. Av dem som räknas upp ovan utgör ett stort antal exempel på diverse tro-
per, ord- och tankefigurer. 

Bland troperna märks framför allt en explicit besjälning. Att – som Eriks-
son gör i rubriken – ge litteraturen en själ är ett kraftfullt grepp. Här för Ulf 
Eriksson Nina Burtons betraktelse vidare och får med ett antal stilmedel ”det 
grymma essämordet” att verka än mer bestialiskt. Essän är inte längre ’bara’ 
litteraturens ’själ’ eller ”en essentiell aminosyra i den litterära kroppen” som 
”tänjer” eller ”medger”; den ”fostrade” också bibliotekarierna till en ”kriterie-
känslighet” som de inte förvaltar på ett önskvärt sätt. Metaforerna ovan stöttas 
av illa förtäckta anklagelser mot det som bortsett från essäistiken brukar gå 
under skönlitterär beteckning: ”den automatiserade fiktionens, det triviala ställ-
företrädarskapets och den gråtmilda identifikationens retoriska hantverk”, 
”Ingen gagnas av att snabböversatta avarter av moralism och eskapism tränger 
ut den litteratur som har reflexionen och meditationen till källa.” Texten är 
dessutom full av presuppositioner – Eriksson förutsätter att vi alla är överens 
om att anklagelserna är sanna. 

Debattartikeln är rikt utsmyckad vilket bidrar till att argumentationen lätt 
kan övertyga läsaren om att de tre teserna är fullt rimliga och därtill allvarliga 
och tänkvärda. 

 49 



Artikel 6; Mats Myrstener: ”Essäns svåra kamp” 
Genom att sälla sig till Erikssons dystra utsaga om bibliotekarieutbildningens 
förfall markerar Mats Myrstener tydligt var han väljer att positionera sig i 
”kampen” mellan författarna och bibliotekarierna: ”Jag skulle tro att en rätt 
stor procent av nyutexaminerade bibliotekarier i dag inte ens vet vad en essä är 
för något. De vet över huvud taget inte på vilken hylla de ska placeras”. Detta 
grepp – att direkt peka ut en stor grupp (studenter) och därmed även minst en 
till grupp (ansvariga för bibliotekarieutbildningar i Sverige) – visar sig senare 
få stor verkan i debatten. Texten fortsätter med fler värdeladdade ord: ”fortfa-
rande”, ”i bästa fall”, ”det riktigt allvarliga”, ”betydligt råare” etc. Även subti-
lare presuppositioner döljer sig bakom till synes oskyldiga fraser: ”sätter fing-
ret på en öm punkt”, ”litterära ’möten’ [...] blir allt mer sällsynta i framtiden”. 
Myrstener intar därmed ett slags mellanposition. Detta gäller inte bara de dela-
de åsikterna; mellanpositionen framträder också vid betraktelse av artikeln ur 
ett språkligt perspektiv. I en rätt syrlig ton parodierar Myrstener de som inte 
vill hålla med om att essän och övrig smal litteratur faktiskt är utdöende. Av 
troperna är alltså ironin starkt framträdande, men också metaforerna, exempel-
vis (”finsmakare kring bibliotekets stora smörgåsbord” och ”hyllvärmare”). 
Artikelförfattaren anför också ett antal auktoritetsknep. 

Den klassiska retoriken och det författarna hittills fått representera (de star-
ka ord- och tankefigurerna) framträder ofta i texten. Ordfigurerna, som an-
vänds när författare avser att utveckla satser till en konstfull form, förekommer 
framför allt i artikelns andra stycke. Här möts längre satser av de två mycket 
korthuggna fraserna ”Inget att orda om alltså” och ”Det är vackert så”, vilka 
ställda i kontrast till längre satser ökar textens dramatiska rytm. Den avslutande 
delen, clausula, med den retoriska frågan ”är det så vi vill ha det?” bidrar till 
debattinläggets effektiva verkan på läsaren. Tankefiguren understöds av det 
föregående ”Take it or leave it”. Här anför Myrstener ett engelskt citat som för 
tankarna till en rationell, kompromisslös värld, där bibliotekarierna inte kan stå 
emot vare sig politiker eller ”marknadens osynliga hand”. 

Att inte ens anföra ett pro-argument för sin tes (T2) utan i stället gå rakt på 
kritiken kan vara effektfullt men också ge ett svagt intryck. I Myrsteners artikel 
verkar greppet effektivt. Den genomgående stilen är utpräglat genomarbetad 
och innehåller många effektivt använda stilmedel. Texten får en mycket över-
tygande karaktär, inte bara tack vare en tydligt genomförd argumentation, utan 
också genom retoriska knep. 
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Artikel 7; Kristian Fredén: ”Svårt att dela upprördheten” 
I Kristian Frédens text åskådliggör diverse perspektivmarkörer hur Fréden föl-
jer Göran Berntssons strategi att undervisa (docere) i kunskapsorganisation och 
förevisa olika aspekter av debatten. Debattinlägget är annars nästan helt avska-
lat på de klassisk-retoriska stilmedel som flitigt brukas i debattens övriga in-
lägg. Det som ändock framträder tydligast är ironin (”kanske har jag, trots den-
na läsning, inte lyckats frigöra mig från systemets bojor”, ”redan innan jag föll 
offer för bibliotekarieutbildningen”, ”förödda som vi är av en utbildning” och 
så vidare). Av troperna, exempelvis metaforer, liknelser, allegorier, hyperboler 
och litoteser, märks i texten nästan inga (förutom ”systemets bojor”). 

Artikelförfattaren argumenterar för något som kanske kan tyckas självklart 
för de flesta: ”Man kan diskutera hur klassifikationssystemen ska utformas och 
efterlevas”. Det ’självklara’ intrycket förstärks av debattinläggets lätt raljanta 
ton, genom vilken Fredén söker förtydliga/åskådliggöra debatten och dess 
punkter. Genom att tala dels till det nuvarande systemets fördel (essäer place-
ras bland annan litteratur om exempelvis teater) och dels till ’författarfraktio-
nens’ (”Jag har själv ofta ställt mig frågande inför klassifikationen av enskilda 
verk”) lyckas Fredén demonstrera den komplexitet som medföljer klassifika-
tionsfrågor. 

Den genomgående språkliga stilen i texten är intressant eftersom artikelför-
fattaren företräder ’bibliotekariefalangen’, vars yrkesuppgift är att tillhandahål-
la och systematisera information på ett sätt som gör det så lätt som möjligt för 
användarna att hitta den information de vill ha. Om en bibliotekarie skulle skri-
va på ett ’otydligt’ sätt (det vill säga om en bibliotekarie skulle använda intri-
kata retoriska stilmedel) i en debatt om just bibliotekens klassifikationssystem, 
skulle det förmodligen bidra till ytterligare förvirring. Genom att skriva på det 
här sättet, som om det han säger är självklart, ökar Fredén intrycket av biblio-
tekariernas ”naturliga” auktoritet. 

Artikel 8; Göran Berntsson: ”Ingen essä är ’hemlös’” 
I debattens åttonde artikel som var Göran Berntssons andra inlägg behöver 
debattören inte längre positionera sig med perspektivmarkörer i samma ut-
sträckning som förut. Redan värdeladdade ord (exempelvis ”beskärmar”, för-
vånar föga”, ”enklare”, ”inte sällan”, ”kanske”, ”önska”, ”någon som helst be-
tydelse”) får större betydelse i förhållande till den kontextkännedom läsaren 
tillgodogjort sig i analysen av Berntssons tidigare inlägg. Den retoriska färdig-
heten kommer även till god användning genom troper som exempelvis metafo-
rer (”navigera i bibliotekens väldiga dokumenthav”) och sarkasmer (”Kunska-
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pen om sökmetoderna tycks inte vara allt för stor, inte ens bland dem som ytt-
rar sig i ämnet”). Berntsson använder också samma grepp som i sin första arti-
kel för att undervisa (docere). Ett direkt tilltal till Burton (”Och i katalogen, 
Nina Burton, återfinns poster över hundratals och åter hundratals böcker klassi-
ficerade med H […] samt tillägget ’.04’, dvs ’essäer’”) följs av ett stycke där 
läraren vänder sig till klassen (”När Nina Burton slår på stort om den ’försvun-
na’ avdelningen Hce.04, så talar Ulf Eriksson om en väsentlig ’klassifikatorisk 
iakttagelse’. Och saken föranleder såväl spaning som kulturinlägg i riksradion. 
Men faktum är…”). Ett tredje exempel på den ironiska undervisningen är 
stycket där Berntsson invänder mot föregående artikelförfattaren Myrsteners 
inlägg: ”Det är för övrigt mer än tio år sedan bibliotekarieexamen avskaffades i 
landet, så frågan är vad ’nyutexaminerade’ betyder”. Att gå rakt emot en tidi-
gare talare genom en sats som till synes endast är ett tillägg till ett argument 
verkar här ytterst effektivt. 

Efter en både upprörd och nykter redogörelse för hur man faktiskt kan hitta 
essäerna i biblioteken, kommer så ett metastycke. Här ställer sig Berntsson 
utanför debatten och betraktar den med ett roat leende. Han skriver ”Det är 
intressant hur frågor med biblioteksanknytning kan få känslor att svalla. Åsik-
terna är stridiga, farhågor blandas med lömska angrepp”, men han återvänder 
dock snart till den direkta argumentationen och refererar där till anklagelsen 
om att SAB-systemet avspeglar ’nöjesindustrins verklighetssyn’. 

Artikel 9; Kristian Fredén: ”Gränsdragning var ordet” 
Kristian Fredéns andra inlägg i debatten tillåter att han utvecklar den stil han 
begagnat i sin tidigare artikel och använder temat från Berntssons ’metastycke’ 
i texten. I det här fallet ställer sig artikelförfattaren helt utanför och intar en 
ställning från vilken han kan kommentera hela debatten. 

Detta sker i en allmänt ironiskt hållen ton varvad med stilbrott som kryd-
das av ett exclamatio (”grattis till folkpartiet!), några metaforer (”anses tagna 
med brallorna nere”, ”för att hugga ett exempel”) samt en mängd värdeladdade 
ord (”gång efter annan”, ”rafsas in”, ”allt möjligt”, ”inte ens”, ”gärna” och så 
vidare). Effekten av den här sortens framställning kan bli att läsaren antingen 
avfärdar den som trams eller (med ett roat leende i mungipan) anser den vara 
mycket klargörande. Detta senare än nu också vanligen det som utmärker bib-
liotekariernas yrkesroll – att klargöra, dvs. kommentera, kategorisera och klas-
sificera. 
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Artikel 10; Nina Burton: ”Om definitionen av skönlitteratur” 
Till skillnad från Fredén använder Nina Burton även i sin sista debattartikel 
många stilmedel för att levandegöra texten. Detta fungerar mycket effektivt. 
Med ett sakligt allvar och vissa auktoritetsknep som kontrasteras mot klassiska 
retoriska figurer lyckas författaren visa att hon och Göran Berntsson argumen-
terat för diametralt olika teser. Bland de sakligare inslagen i artikelns början 
återfinns en antites (innehållande en anafor): 

Medan jag talar om essän som genre talar Göran Berntsson om den enskilda essän. Medan 
jag talar om essägenrens hemlöshet talar Göran Berntsson om essäböckernas utplacering 
på skilda ställen. 

Här ställer sig Burton utanför debatten på samma ”metamanér” som Berntsson 
och Fredén gjort tidigare, men återgår snart till det mer direkta polemiserandet. 
Direkt efter konstaterandet ovan följer en ironisk (men logisk) konsekvens: 

Om ordet ”essän” i hans resonemang byttes ut mot ”romanen” skulle varje roman ha sin 
egen plats, så att ”Romanen om rosen” stod under Biologi, ”Krig och fred” under ”Mili-
tärväsen” och ”Madame Bovary” under Biografier. 

Texten fortsätter sedan med metaforer (”bov i dramat”, ”den vildvuxna och 
svårbestämda essägenren”, ”essäistiska strövtåg”, ”litteraturens horisont”, ”ga-
pet mellan vetenskap och konst” och så vidare) och liknelser (”Försök att ta 
bort en hörnsten under ett hus och se vad som händer”). Värdeladdade ord och 
perspektivmarkörer som ”givetvis”, ”absurt”, ”de enda”, ”ju”, ”allmänna med-
vetandet”, ”förskjuts – försåtligt”, ”fördolt”, ”klok”, ”framtidsstrategi” kryddar 
debattartikeln ytterligare. Burtons stil får nog klassificeras som essäistisk – hon 
förhåller sig på ett mycket personligt sätt till fakta! Och en avslutande clausula 
lämnar verkligen det eko som avses: 

Hc(e).04-debatten bottnar i den viktiga, ja, nästan avgörande roll som biblioteken har i lit-
teraturens förmedling och klassificering. Men debattens kärnpunkt rör inte bara bibliote-
ken. Därför hoppas jag att debatten fortsätter på andra håll, och breddas till en fråga för 
hela bokbranschen. Den handlar om definitionen av skönlitteratur. 

Debatten väckte åtminstone intresset hos en student i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap – och visst övertygar Burtons sista rader läsaren om debattens 
relevans för fler än bibliotekarier? 
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Avslutande kommentar 
I det här kapitlet har jag redovisat resultaten av min undersökning. Jag har med 
hjälp av argumentationsanalys undersökt vad som kännetecknar essägenren 
och vilka språkliga tekniker som kan användas av bibliotekarier och författare i 
syfte att påverka motståndare och andra läsare av artiklarna. 

Att divergenta uppfattningar råder om essäistiken har tydligt framgått i 
analysen av debattinläggen. Essägenren är alltså lika omtvistad som någonsin 
förr –vad det gäller både definition och klassifikation. Trots att abstraktioner 
och generaliseringar inte är helt okomplicerade hjälper de oss att hantera tillva-
rons komplexitet och variation.124 Därför kan man tala om författare och biblio-
tekarier som två olika kollektiv. Författarna tenderade att skriva om en sak på 
ett sätt, medan bibliotekarierna brukade ett annat språk för att skriva om en 
annan sak. Det verkar som om författarna ansåg att det är språket och inte in-
nehållet som bör avgöra essäistikens placering. Bibliotekarierna tycks å andra 
sidan argumenterat för att vissa essäer är skönlitterära men att det också finns 
essäer som hör hemma bland facklitteraturen. 

Åsikterna varierar även inom dessa två övergripande kategorier. Thomas 
von Vegesack skiljer sig från övriga författare genom att hävda att essäistiken 
är sakprosa och kan (eller rentav bör) klassificeras efter ämne. Därmed inte 
sagt att von Vegesack står på bibliotekariernas sida i debatten. Det är, enligt 
honom, författaren själv som bäst kan bedöma hur det essäistiska verket ska 
klassificeras. Bibliotekarien och skribenten Mats Myrsteners text är intressant 
både avseende innehållsliga och stilmässiga aspekter. Den värderande argu-
mentationsanalysen visade att han ställer sig på ”författarnas sida” mer än hål-
ler med övriga bibliotekarier. Myrsteners analys ser dock lite annorlunda ut än 
författarnas. Där Ulf Eriksson ser orsakerna till essägenrens förskingring i 
’okunniga bibliotekarier’, menar Myrstener att det är ”de minskade anslagen 
för folkbiblioteken” som utgör ”det verkliga hotet mot den litterära essän, inte 
hyllplaceringen”. Det är här Myrsteners något anomala position i debatten blir 
klarast: de andra debattinläggen tar klart ställning för eller emot Burtons ”iakt-
tagelse”, medan Myrstener kan ses som en ’trickster i den stora essädebatten’ 
för att parafrasera Cullhed.125 I analysen av stilistisk påverkan och manipulation 
konstaterade jag dessutom att han använde de klassiskt retoriska stilmedlen i 
större utsträckning än de andra bibliotekarier som uttalat sig i debatten. 

                                                 
124 Danermark, 2003, s. 79. 
125 Cullhed, 2001, s. 13. 
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De ståndpunkter som kom till uttryck i essädebatten speglar just de förhål-
landen som John M. Budd talar om. Författarna intresserar sig för praxis, det 
vill säga sociala och etiska följder av klassificering som practice. Bibliotekari-
ernas debattinlägg vittnar om en tydligare inriktning mot den senare betydel-
sen, det vill säga att de mest fokuserar på principer för klassificering och till-
lämpandet av sådana. Det kan också konstateras att det – än så länge – är bibli-
otekarierna som avgör hur dokument klassificeras, indexeras och placeras i 
bibliotekens samlingar. De utövar därmed symbolisk makt över författarna. I 
nästa kapitel visar jag mer ingående hur man kan läsa debatten ur ett maktper-
spektiv. 
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Slutanalys 

På Dagens Nyheters kultursidor förekommer då och då debatter som berör 
mycket varierande ämnen. Det kan handla om så olika företeelser som teater-
pjäser, konstutställningar, innehållet i litterära verk, public service/SVT:s spar-
planer, tryckfriheten och debatterna själva. De ämnen som lockar skribenter till 
debatt kan alltså beröra kultur både ur ett estetiskt perspektiv och i en vidare 
antropologisk bemärkelse. 

I essädebatten för snart ett år sedan (där sakfrågan var essäistikens skön- 
eller facklitterära tillhörighet) intresserade sig skribenterna mer för det estetis-
ka kulturbegreppet än för det antropologiska. En författare menade att essägen-
rens undanskymda roll i dagens Sverige berodde på att den inte längre klassifi-
cerades som skönlitteratur av biblioteken. Vidare skulle denna ändring i Klas-
sifikationssystem för svenska bibliotek innebära att definitionen av skönlittera-
tur skulle förskjutas och ersättas av en mindre seriös stomme. Jag blev nyfiken 
eftersom utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap till viss del 
berört kunskapsorganisation och den problematik som hänger samman med 
denna verksamhet. Därför har jag i denna framställning ägnat mig åt klassifice-
ring med särskilt fokus på klassifikation av verk i den anomala essägenren. Jag 
har utgått från följande tre frågeställningar: 

Vad kännetecknar essägenren? 

Hur avgörs vilka dokument som ska föras till vilka kategorier? 

Hur förvaltar bibliotekarier hon den makt den innebär att klassificera doku-
ment? Hur förhåller de sig till författare? Vilken roll spelar en debatt som 
startas av en författare? På vilket sätt manifesterar bibliotekarier sin makt? 

För att förtydliga mina tankar kring de två företeelserna essäistik och kun-
skapsorganisation har litteraturstudier samt argumentationsanalys av essäde-
batten varit nyttiga redskap. Tack vare argumentationsanalysen har jag också 
kunnat betrakta replikskiftena med avseende på makt. Ur detta perspektiv kan 
de tio artiklar som skrevs under maj 2003 beskrivas som en av många diskursi-
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va praktiker, det vill säga de makttekniker som används i den symboliska makt-
kampen mellan två (eller flera) grupper.126 I en debatt kommer värderingar och 
livsåskådningar till uttryck – både implicit och explicit. 

Det är intressant att bibliotekens klassificering av essägenren kan ge upp-
hov till en debatt av den omfattning och räckvidd som essädebatten faktiskt 
fick. Vid en ytlig betraktelse ter sig debatten och därför också uppsatsens ämne 
som tämligen smala och ”nischade” företeelser. Vem bryr sig egentligen om 
var essäerna går att hitta så länge de finns kvar på biblioteken? Varför skulle 
just essägenren stå på ett särskilt ställe när inte reseskildringar och noveller 
föräras egna hyllor? Och får placeringen några faktiska konsekvenser för besö-
karna? Trots dessa och andra möjliga invändningar vill jag hävda debattens 
och därmed också uppsatsens giltighet för dem som rör sig utanför biblioteka-
rieyrket och även för dem som inte definierar sig som läsande människor eller 
biblioteksbesökare. 

Debatten handlade, som Nina Burton påpekade i en av sina artiklar, om lit-
teraturens plats i samhället samt hur vi väljer att betrakta, kategorisera och 
klassificera litteratur. Vidare fördes den i ett forum för intellektuellt utbyte 
mellan akademiker och en annan intellektuell grupp. Trots dessa gruppers ge-
mensamma akademiska diskurs vill jag hävda att Nina Burtons första artikel 
inledde en del i en författarnas diskursiva kamp mot bibliotekarierna. Diskurser 
omformas ständigt ”i kontakten med andra diskurser”127 och författarna och 
bibliotekarierna kan därmed sägas ingå i och ge uttryck för två separata diskur-
ser. Det råder förvisso misstänksamhet mot generaliseringar från enskilda före-
teelser till större begreppsliga kategorier, men abstraktionerna hjälper oss trots 
allt att hantera komplexitet och variation i tillvaron.128

Essädebatten väckte alltså inte bara frågor om essän, skönlitteraturen och 
bibliotekariers sätt att tillämpa kunskapsorganisation. Argumentationsanalysen 
har också visat att en debatt om essäernas hemvist dessutom fungerade som ett 
temporärt fält där en symbolisk maktkamp mellan författare och bibliotekarier 
kunde utspela sig. Klassificeringens praktiska aspekter (practice) och sociala 
konsekvenser (praxis) ges därmed ett utmärkt exempel i den analyserade de-
batten. Där framträder det tydligt hur practice uppfattas som en väsentlig grund 
för praxis samt hur ett uppmärksammande av denna praxis kan alstra nya prac-
tices inom kunskapsorganisation. 

                                                 
126 Tuominen, 1997, s. 364 f. 
127 Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 13. 
128 Danermark, 2003, s. 79. 
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Vad är en essä? 
I uppsatsen har jag konstaterat att man talat om essägenrens oskarpa gränser 
samt om dess i allmänhet mångfacetterade karaktär. Essäistiken har av diverse 
skribenter beskrivits både som ”litteraturens själ” och som ”en katt bland pro-
sans, dramatikens och lyrikens hermeliner”. Essän har därtill sagts befinna sig 
någonstans mellan fiktion och fakta, kategorier som väl får sägas motsvara 
folkbibliotekens skön- respektive facklitterära avdelningar. Inte bara essägen-
ren, utan också synen på kunskap samt vad som faktiskt är ett ämne har föränd-
rats under de snart 500 år som gått sedan Michel de Montaigne skrev sina essä-
er. Idag förhåller sig inte kunskap längre till fakta som om dessa fakta vore 
säkra konstaterade sakförhållanden, utan kan närmare betraktas som en stän-
digt pågående kulturell process.129 Det är därför inte särskilt förvånande att man 
numera kan frambringa, redovisa och organisera kunskap i så olika forum som 
doktorsavhandlingar och spelfilmer. Det som under Montaignes tid kanske 
betraktades som ”osammanhängande prosa”130 ses idag som en lika god källa 
till kunskap som någon annan. 

I debatten menade författaren Thomas von Vegesack att essäistiken tillhör 
kategorin sakprosa131, medan författaren Nina Burton ansåg att ansåg den vara 
ett slags reflektionsprosa (och därför borde placeras på den skönlitterära avdel-
ningen). Bibliotekarien Göran Berntsson betraktade å sin sida genren som 
hemmahörande bland både sak- och reflektionsprosan. Ytterligare en variant, 
vilken påminner om Berntssons uppfattning, förespråkas av montaignekänna-
ren Melberg som talar om ”vår egen tid, då inga klassiska modeller finns kvar 
och alla litterära genrer verkar mer eller mindre essäistiska”.132 Melberg anser 
alltså att essägenren inte längre är särskilt särpräglad, utan att den i stället har 
angivit tonen för många av dagens skribenter. Nina Burtons upptäckt ter sig i 
så fall relativt sent gjord, eftersom essägenrens förskingringsprocess enligt 
Melberg började långt innan en eventuell ändring i Klassifikationssystem för 
svenska bibliotek kom till stånd. 

Essäistikens kännetecknande karakteristika förblir en gåta oavsett om gen-
ren skall betraktas som sak- eller reflektionsprosa; som förskingrad (och därför 
död) eller som levande eftersom den kan sägas genomsyra alla sorters fram-
ställningar. Och för att använda en sliten fras: det finns antagligen lika många 

                                                 
129 jfr. McCarthy, 1996, passim. 
130 Melberg, 2000, s. 133. 
131 jfr. Pettersson, 2003, passim. 
132 Melberg, 2000, s. 61. 
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definitioner av ”essä” som det finns essäister, bibliotekarier och läsare av essä-
er. Det vore därför förmätet att som student i biblioteks- och informationsve-
tenskap avgöra vilken klassificering och placering i biblioteken som vore det 
bästa för essägenren. 

Essäernas villkor 
Burtons iakttagelse är, som Ulf Eriksson påpekar, intressant.133 Trots att essäer-
na kanske befinner sig ”i orubbat bo”134 i biblioteket, är inte essäistikens plats i 
samhället densamma idag som tidigare. 

Essäistiken kan mycket väl sägas ha blivit en nästan osynlig företeelse i det 
svenska kulturlivet. Både litteraturstudier och en argumentationsanalys av de-
batten har visat att essägenren är oerhört disparat och svårdefinierad. Många 
har endast vaga föreställningar om vad en essä faktiskt är. Andra anser att essä-
istiken är en speciell typ av skriftlig framställning som är förlegad och vars död 
inte skadar någon. Men de flesta är i alla fall eniga om att villkoren för essäer-
na i dag, oavsett orsak, är dåliga. Ulf Eriksson talade i maj 2003 om att enbart 
några få förlag ”räddat essäistiken från kvävningsdöden”. Denna dystra syn på 
förhållandena för essän i dagens Sverige mörknade ytterligare när Jonas Thente 
ett fåtal månader därpå vittnade om nedläggningen av Bonnier Essä.135

Kunskapsorganisation som maktmedel 
Kunskapsorganisation är ett övergripande begrepp för ämnesanalys, katalogise-
ring, klassificering och indexering. I uppsatsen har jag visat hur kunskapsorga-
nisatoriska verksamheter också kan betraktas som både practice och praxis. 
Dessa begrepp för tankarna till Joacim Hanssons distinktion mellan systemteo-
retisk och metateoretisk forskning, där den förra inriktningen är mer intresse-
rad av att utveckla informationssystem och den andra lägger större vikt vid 
exempelvis de sociala aspekter som präglar klassifikationssystemen.136

Klassifikationssystemen har ofta utsatts för kritik angående deras medver-
kan i gruppers maktutövande över andra människor. Normen (den vite, väster-
ländske och heterosexuelle mannen) behöver ingen kategori, medan både ”in-
vandrare” (Ohdi), ”homosexuella” (Ohjh) och ”Kvinnofrågor” (Ohjh) har klas-
sificerats under ”Oh”, Sociala frågor. Genom att klassificera dessa som sär-
skilda kategorier har man synliggjort och marginaliserat dem på samma gång. 
                                                 
133 Eriksson, 2003, ”Essän är litteraturens själ”. 
134 Berntsson, 2003, ”Ingen essä är hemlös”. 
135 Thente, 2003, ”Essän är död – länge leve essän!”. 
136 jfr. Hansson, 1999, s. 21. 
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De har dessutom berövats de övriga egenskaper som gör dem till människor. 
Man har exempelvis jämfört klassifikationssystemen med ”rövaren Prokrustes 
lilla säng, där alla utskjutande delar på offret höggs av tills hon förblödde”.137 
Samtidigt är dessa system också en ’samhällets spegel’, och kan naturligtvis 
inte ensamma beskyllas för hur människor och dokument kategoriseras.138 De 
kan däremot med rätta sägas vara en bidragande orsak till att en rasistisk och 
sexistisk världssyn till stora delar har normaliserats. Detta hänger samman med 
bibliotekens roll som demokratisk och funktion som social institution, vilket 
innebär att den syn på samhället som representeras i bibliotekens klassifika-
tionssystem och placeringslogik fortplantas till en större allmänhet. Eftersom 
de flesta bokhandlar sorterar sitt utbud i enlighet med bibliotekens klassifika-
tionssystem berörs inte bara biblioteksbesökare utan också de flesta läsande 
människor av bibliotekariernas inflytande. 

I argumentationsanalysen av essädebatten påvisade jag att ovanstående re-
sonemang inte bara behöver avse innehållet i facklitterära framställningar utan 
att klassificeringen också påverkar människors syn på olika sorters litterära 
genrer. Här är frågan alltså av annan art: det gäller fortfarande det klassificera-
de men inte företrädesvis ämnet utan formen. I essädebatten utgjorde en litterär 
form (och i förlängningen dess företrädare, författarna) en klassificerad och 
därför omdiskuterad företeelse. När Nina Burton anklagade bibliotekarier för 
att marginalisera essäistiken talade hon i mångt och mycket om formen och 
dess betydelse för skönlitteraturen. Upprördheten över bibliotekens klassifice-
ring av essägenren kretsade dels kring essäistikens roll som upprätthållare av 
skönlitteraturens seriösa identitet; dels kring essäistikens språkliga beroende av 
skönlitteraturen. 

Nina Burton argumenterade för essäistikens skönlitterära hemvist och pa-
rodierade klassifikationssystemens innehållsorienterade logik: 

Om ordet ”essän” i hans resonemang byttes ut mot ”romanen” skulle varje roman ha sin 
egen plats, så att ”Romanen om rosen” stod under Biologi, ”Krig och fred” under ”Mili-
tärväsen” och ”Madame Bovary” under Biografier.139

Burton raljerade genom att beskriva en placeringslogik som är annorlunda i 
jämförelse med det vanligaste sättet att placera dokument i ett bibliotek (i både 

                                                 
137 jfr. t.ex. Burton, 2003, ”Utan egen plats är essän hemlös”, och Olson, s. 19. 
138 jfr. Klasson, 1994, passim. 
139 Burton, 2003, ”Om definitionen av skönlitteratur”. 
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Sverige och USA).140 Samtidigt påminner parodin om något som faktiskt redan 
har prövats. Det enda som skiljer det ironiska förslaget från ”Huvudstaupps-
tällningen” är att man bara placerade facklitteratur om ’samma ämnen’ intill 
varandra i Huvudsta. Bibliotekarier kan alltså ändra om i bibliotekens placer-
ing och har bevisligen gjort det i relativt hög grad.141

En närläsning visar att det inte bara var estetiska definitioner som stod på 
spel i debatten. Ytterligare en komponent var det kulturella kapital som essäis-
tikens placering innebar för författarna, eftersom skönlitterärt skrivande till-
mäts en högre status i många kretsar. Även ett ekonomiskt intresse torde ha 
legat till grund för författarnas upprördhet – klassificeringen styr ju i viss mån 
placeringen även i bokhandlarna, där skönlitteraturen säljer bättre än facklitte-
rära framställningar.142 Bibliotekarier kan alltså inte bara utöva makt över an-
vändarna i det direkta mötet eller ens i sin diskurs om dem.143 Det största orga-
net för bibliotekariernas makt är rollen som kunskapsorganisatörer. Sättet på 
vilket dessa katalogiserar, indexerar och klassificerar dokument får, som fram-
gått av undersökningen, stora konsekvenser för både människors världssyn och 
dokumentens författare. Debatten om klassifikation med avseende på definitio-
nen av skönlitteratur blir därför ett fält som illustrerar hela den symboliska 
maktkamp som råder mellan författarna och bibliotekarierna. 

Språk som maktmedel 
Debattinläggens karaktär skiljer sig åt på många sätt. Detta gäller även för de 
språkliga variationer som framträtt tydligt i min analys av stilistisk påverkan 
och manipulation. Det handlar givetvis om raffinerade skillnader, men i enlig-
het med avsnittet ovan tillåter jag mig att generalisera: Författarna skrev sina 
debattartiklar med en uppsättning verktyg och bibliotekarierna skrev sina in-
lägg med en annan sorts instrument. Dessa redskap är sprungna ur och samver-
kar med två markant olika diskurser vilka alltså tog sig direkta uttryck i artikel-
författarnas språk. Nina Burton och andra författare demonstrerade med hjälp 
av språkets kraft mot att bibliotekarievärlden styr essäers (och i överförd be-
märkelse även essäisters) livsvillkor. Vanliga redskap för detta var exempelvis 
metaforer som förskingring, stympning och till och med mord. De arbetade 
också med texternas rytm, vilket bland annat syns i den relativt stora andelen 

                                                 
140 jfr. t.ex. Olson, 2002, s. 120. 
141 Blomberg, 1999, passim. 
142 På Förläggareföreningens hemsida, http://16.temp.dynamiccms.net/files/0/20/SvF2002.pdf, kan man 
läsa att skönlitteraturen stod för 48 % av bokförsäljningen år 2002. Facklitteraturen svarade för 38 %. 
143 jfr. Tuominen, 1997, passim. 
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anaforer och retoriska stilfigurer som exempelvis clausula. Det är alltså tydligt 
att författarna vars yrkesredskap vanligtvis är språket hade det språkmässiga 
övertaget i debatten. 

Bibliotekariernas språkbruk var tvärtom ytterst nyktert och saknade reto-
riska stilgrepp – bortsett från ironin och docere, skribentens strävan att ”under-
visa”. Bibliotekarierna som i sin dagliga verksamhet använder klassifikations-
system för att beskriva språkliga framställningar skrev (till synes) mer deskrip-
tivt än författarna. Särskilt tydligt framgick detta i argumentationsanalysen av 
Kristian Fredéns bägge inlägg i vilka han hade ”svårt att dela upprördheten” 
samt drog en slutsats av debatten: ”Det finns två sorters essäer”. Fredén och 
Göran Berntsson befäste alltså sin maktposition genom att skriva ”objektivt” 
om bibliotekens klassifikationssystem och tillämpningen av dessa. Detta gjorde 
de emellertid, anser jag, lika lite för att ”slå författarna på fingrarna” som Loui-
se Limberg skrev om informationssökning för att bevisa hur användares sök-
strategier ser ut.144 De tre bibliotekariernas språkbruk bör i stället ses som ut-
tryck för en biblioteks- och informationsvetenskaplig diskurs om kunskapsor-
ganisation och informationssökning. Sättet på vilket bibliotekarierna uttryckte 
sig i essädebatten kan alltså snarare ses som en följd av ”institutional power 
over material individuals”145 än som beräknande elakhet. 

När Tuominen beskriver en användardiskurs i vilken bibliotekarien liknas 
vid läkare och användaren vid patient, vill jag tala om en diskurs där bibliote-
kariernas förhållande till författarna går att likna vid en förälder – barnrelation 
eller förhållandet mellan lärare och elev. Den biblioteks- och informationsve-
tenskapliga diskursen inkluderar alltså inte bara sättet på vilket bibliotekarier 
talar om sina användare utan också hur man talar till såväl användare som för-
fattare. 

Förslag till fortsatt forskning 
Arbetet med uppsatsen har gett upphov till nya frågor som inte fått rum inom 
ramen för ämnet. Jag hade kunnat välja att belysa många intressanta maktrela-
terade förhållanden utöver det yrkesbetonade. Av debattörerna var exempelvis 
endast en kvinna och en närläsning ur ett genusperspektiv hade kunnat bidra 
till vidare reflexioner kring andelen kvinnliga debattörer som spegelbild av 
andra i Dagens Nyheter förekommande debatter. Ingen deltagare i debatten 
hade utomeuropeisk bakgrund och jag hade i en annan uppsats kunnat diskute-
                                                 
144 jfr. Tuominen, 1997, passim. 
145 Tuominen, 1997, s. 351. 
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ra huruvida dessa debattörer verkligen var representativa för dagens svenska 
bibliotekarie- respektive författarkår. 

Att argumentera för att essäistiska verk skall klassificeras som essäistiken 
alltid klassificerats kan tyckas synnerligen motsägelsefullt med tanke på att 
genren ofta beskrivs med hänvisning till dess mångfacetterade karaktär och 
ständiga förändring. Bör litteratur och andra informationsbärande dokument 
klassificeras på samma sätt som alltid? Vill vi se skönlitteraturen som en stel-
nad (fast paradoxalt nog i sig själv ”banbrytande”) kategori dokument? Det 
skulle också vara intressant att undersöka om det existerar ett tydligt samband 
mellan essäernas klassifikationssignum, placering och ställning i det övriga 
kulturlivet i de länder som Eriksson bedömde vara gynnsamma för essäistiken 
(Spanien och Frankrike). Hur hanterar olika klassifikationssystem relationen 
mellan fakta och fiktion alternativt mellan sakprosa och reflektionsprosa? 

Det görs många försök att ändra klassifikationssystemen i takt med att 
samhället och sätten att skriva förändras. Francis L. Miksa, Birger Hjørland 
och Hope A. Olson är bara några få som arbetat fram förslag till nya (och kan-
ske mer samtidsenliga) sätt att organisera kunskap. Kanske indikerar den in-
dexering av skönlitteratur som är aktuell i dagarna146 tillsammans med det rela-
tivt nya formämnesordet ”essäer” i facklitterära databasen Svenska Ämnesord 
att de universella klassifikationssystemens betydelse håller på att avta? En 
följdfråga infinner sig: skulle definitionen av skönlitteratur förskjutas mot fik-
tion och underhållning vid en extrem ”Huvudstauppställning”?147 Det vore in-
tressant att använda temauppställning för hela beståndet, det vill säga att inklu-
dera också skönlitteraturen i uppställningen. Nästa steg vore därmed att göra 
just som Nina Burton skriver: att placera ”Krig och fred” under Militärväsen 
(eller motsvarande avdelning i ”Huvudstauppställningens” modernare tolkning 
av SAB). Detta, menar Burton, skulle emellertid främja en av henne oönskad 
fackindelning av världen. 

Kanske skulle detta sätt att placera bibliotekens bestånd tvärtom förminska 
den fackindelning av världen som Burton motsätter sig. En ’temauppställning’ 
av bibliotekens fulla bestånd skulle kanske till och med fungera som ett bra 
hjälpmedel för de biblioteksbesökare som läser skönlitteratur för att fylla sitt 
informationsbehov (se även diskussionen om hur skönlitteraturen allt oftare 

                                                 
146 Johansson Räms, Mattias, 2004, Skönlitteraturen och användarna. En användarstudie av indexering, 
informationsåtervinning och skönlitteratur ur ett Sense-Makingperspektiv, Magisteruppsats i biblioteks- 
och informationsvetenskap framlagd vid institutionen för ABM, Uppsala universitet. 
147 jfr. Eriksson, 2003, ”Essän är litteraturens själ”. 
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betraktas som en ”legitim väg till att skaffa sig information och fakta”)?148 Om 
en sådan uppställning var vedertagen, skulle essädebatten då ha uppstått över-
huvudtaget? 

Slutligen vore det mycket givande att få ta del av flera diskussioner om 
klassificering som praxis. En sådan kunde exempelvis ta sin utgångspunkt i en 
jämförelse med villkoren för en litterär genre och villkoren för en faktiskt exi-
sterande kategori människor. Burton och andra författare förespråkade i debat-
ten att essäistiken skulle klassificeras och därför marginaliseras och syn-
liggöras. Det handlar alltså om att bevara essäistikens särart i stället för att 
normalisera genren. Detta är intressant eftersom man i andra diskussioner om 
klassifikationssystem och makt snarare velat åstadkomma det motsatta. 

Avslutande kommentar 
En debattartikel som i sak intresserade sig för det estetiska kulturbegreppet 
åtföljdes av nio repliker (och kommenterades även på andra håll). Innehållet 
berörde omväxlande både estetiska och antropologiska aspekter av bibliotekens 
klassificering av essäer. Essädebatten handlade alltså inte bara om essäers rätt 
att överleva och definitionen av skönlitteratur. Värda att notera är också de 
övriga konsekvenser som klassificeringen av essäer medför enligt författarna. 
Det handlar om två sorters följder: de som rör en större allmänhet och de som 
har betydelse för författarna själva. 

Thomas von Vegesack påtalade det enligt honom orättvisa i att biblioteka-
rierna bestämmer olika verks klassifikation, då ett missgynnsamt klassifika-
tionssignum skulle medföra sämre publicitet i bokhandlarna. Det vore kanske 
mer rättvist om författarna själva fick klassificera sina verk. Samtidigt skulle 
ett idealiskt klassifikationssystem innehålla lika många sökvägar som potenti-
ella användare, vilket gör att ett sådant blir omöjligt att inrätta. Trots att kun-
skapsorganisatoriska verksamheter kan anklagas för orättvist behandlande av 
verkligheten är någon form av indelning nödvändig för att användare överhu-
vudtaget ska kunna hitta vad de söker. Detta innebär att varje klassifikationssy-
stem har en tyst dimension149 och det är, som Hope A. Olson skriver, i stort sett 
omöjligt – och dessutom dumt – att försöka utforma ”some universal truth-
producing presumption”.150

                                                 
148 Johansson Räms, 2004. 
149 jfr. Blomberg, 1999, s. 44. 
150 Olson, 2002, s. 224. 
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Att vara pedagog och hjälpa människor att hitta rätt i bibliotekens bestånd 
innebär ett stort samhällsansvar eftersom bibliotekens roll som demokratiska 
institutioner innebär att de förmedlar en specifik världsbild till användare och i 
förlängningen även människor utanför bibliotekets väggar. Samtidigt fungerar 
biblioteken som en social institution där kunskap genereras i möten mellan 
människor samt mellan människor och dokument. Denna sociala institution 
utgör också ett symboliskt maktfält. Jag instämmer till fullo med John M. Budd 
som hävdar att bibliotekarier måste göras medvetna om att de förfogar över 
stor makt i förhållande till såväl användare som författare. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka essäbegreppet och olika aspekter av kun-
skapsorganisation. Efter litteraturstudier och argumentationsanalys av en debatt 
om bibliotekens sätt att klassificera essäer har jag kunnat konstatera att essä-
genren utvecklats kraftigt sedan Montaigne skrev sina första försök (essais) i 
1500-talets Frankrike. Både människors uppfattningar om världen och deras 
sätt att beskriva den har genomgått monumentala förändringar till följd av om-
fångsrika samhällsomvandlingar. Idag betraktas essäistiken som en skönlitterär 
genre av både Nationalencyklopedin och Klassifikationssystem för svenska 
bibliotek. Samtidigt skriver allt fler fackskribenter på ett essäistiskt sätt, varför 
genrebegreppet kan sägas omfatta mer än endast språkliga aspekter. Det råder 
med andra ord stor tveksamhet angående huruvida essäistiken skall betecknas 
som sak- eller reflektionsprosa alternativt fack- eller skönlitteratur – eller kan-
ske alla fyra. Villkoren för renodlade essäer är svåra i dagens Sverige. Essäerna 
står inte samlade på en plats i folkbiblioteken och många av bokförlagen har 
fått lägga ner sina essäserier. 

Klassificering, indexering och katalogisering samlas under den gemen-
samma termen kunskapsorganisation, vilken idkas av biblioteken i syfte att 
göra information sök- och finnbar. Uttrycken för denna practice är många, men 
påminner om varandra i stora delar av västvärlden. Kunskapsorganisation kan 
emellertid också betraktas som ett sätt att skapa, uttrycka och bibehålla makt. I 
uppsatsen betonar jag därför att klassificering, indexering och katalogisering 
bör betraktas som praxis, det vill säga att man måste ta hänsyn till vilka sociala 
och etiska konsekvenser som följer av kunskapsorganisation. Det är välkänt att 
bibliotekens klassificering av facklitteratur resulterar i betydande följder dels 
för de som blir klassificerade (exempelvis invandrare) och dels för de som sö-
ker i bibliotekens bestånd med hjälp av klassifikationssystemen. Mindre omta-
lat är att även skönlitterära genrer påverkas av bibliotekens kunskapsorganisa-
tion, vilket var en central fråga i dispyten om essäerna. 

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga diskursen ger omedvetet 
bibliotekarier hög status och en debatt utgör ett utmärkt forum för auktoriteter 
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på området att manifestera sin ställning. Författarna i den analyserade debatten 
aspirerade på makt genom att använda sina vanliga yrkesredskap, exempelvis 
retoriska stilfigurer. Genom att skriva debattartiklar på ett ”deskriptivt” sätt 
kunde bibliotekarierna emellertid ytterligare befästa sin maktposition gentemot 
författarna. 
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Käll- och litteraturförteckning 

Otryckt material – i uppsatsförfattarens ägo 

Debattartiklar (nedladdade via databasen Presstext 2004-04-25) 
Burton, Nina, “Det grymma essämordet i biblioteket” Dagens Nyhe-

ter. (Stockholm 7/5-03). 
– ”Utan egen plats är essän hemlös” Dagens Nyheter. (Stockholm 

14/5-03). 
– ”Om definitionen av skönlitteratur” Dagens Nyheter. (Stockholm 

28/5-03). 
Berntsson, Göran, ”Inget essämord” Dagens Nyheter. (Stockholm 

10/5-03). 
– ”Ingen essä är hemlös” Dagens Nyheter. (Stockholm 28/5-03). 

Eriksson, Ulf, ”Essän är litteraturens själ” Dagens Nyheter. (Stock-
holm 17/5-03). 

Fredén, Kristian, ”Svårt att dela upprördheten” Dagens Nyheter. 
(Stockholm 21/5-03). 
– ”Gränsdragning var ordet” Dagens Nyheter. (Stockholm 28/5-

03). 
Myrstener, Mats, ”Essäns svåra kamp” Dagens Nyheter. (Stockholm 

21/5-03). 
von Vegesack, Thomas, ”Vem bestämmer vilket ämne som är det 

viktigaste i en essä?” Dagens Nyheter. (Stockholm 14/5-03). 

E-post 
Avsändare: Miriam Nauri,  20/11-03. 
Bibliotekarie anställd vid BUS,  21/11-03, 
Enheten för bibliografisk samordning 26/11-03. 
och utveckling; 
Mottagare: Karin Lögdberg. 

 68 



Tryckt material 
Ariel. Tidskrift för litteratur nr. 6, Dubbeltema Andrej Belyj/Om es-

säkonsten (Tollarp 2001). 
Auerbach, Erich, Mimesis (Stockholm 1998) 
Bergström, Göran & Kristina Boréus, Textens mening och makt. Me-

todbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund 2000). 
Blomberg, Christina, Att bryta sig loss från SAB-klassifikationen 

Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap fram-
lagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr 1999:12. 

Björnsson, Gunnar, m.fl., Argumentationsanalys (Stockholm 1994). 
Bourdieu, Pierre, Homo Academicus (Cambridge 1988). 
– Kultursociologiska texter (Stockholm 1994). 
– Om televisionen (Stockholm 1998). 
Bowker, Geoffrey C.  & Leigh Star, Susan, Sorting things out. Clas-

sification and its consequences (Cambridge 1999). 
Broady, Donald, Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus 

författarskap och den historiska epistemologin. 2 uppl. (Stock-
holm 1991). 

Buckland, Michael, Information and information systems (New York 
1991). 

Budd, John M., ”The library, praxis, and symbolic power”, The Li-
brary Quarterly, vol. 73, no.1, s. 19-32 (Chicago 2003). 

Combüchen, Sigrid, 2003, ”Inrätta professur i sakprosa”, Dagens 
Nyheter. (Stockholm 10/5-03). 

Cassirer, Peter, Stil, stilistik och stilanalys. 3 omarb. uppl. (Stock-
holm 2003). 

Cullhed, Anders, “På försök” Ariel, nr. 6, s. 13-18 (Tollarp 2001). 
Danermark, Berth, m.fl., Att förklara samhället 2 uppl. (Lund 2003). 
Foucault, Michel, Vetandets arkeologi (Lund 2002) 
Förläggareföreningens Branschstatistik 2002, 

http://16.temp.dynamiccms.net/files/0/20/SvF2002.pdf  
(2004-05-24). 
Hallberg, Peter, Litterär teori och stilistik (Stockholm 1983). 
Hallqvist, Christer, Essä, http://komvuxnet.gotland.se/svenska/essa. 

htm (7/5-03). 
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Hansson, Joacim, Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk 
hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska biblio-
tek” (Borås 1999). 

Hedemark, Åse & Hedman, Jenny, Vad sägs om användare? Folkbib-
liotekens användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Magis-
teruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, nr 2002:61. 

Hjørland, Birger, Informationsvidenskabelige grundbegreber 
(København 1992). 

– ”Nine principles” i Albrechtsen, Hanne & Oernager, Susanne, 
Knowledge organization and quality management. Proceedings of 
the Third International ISKO Conference 20-24 June 1994, Co-
penhagen, Denmark (Frankfurt/Main 1994), s. 91-100. 

Jarrick, Arne & Josephson, Olle, Från tanke till text. En språkhand-
bok för uppsatsskrivande studenter, 2 uppl. (Lund 1996). 

Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, 2 uppl. 
(Stockholm 1998). 

Johansson Räms, Mattias, Skönlitteraturen och användarna. En an-
vändarstudie av indexering, informationsåtervinning och skönlit-
teratur ur ett Sense-Makingperspektiv, Magisteruppsats i biblio-
teks- och informationsvetenskap framlagd vid institutionen för 
ABM, Uppsala universitet, nr 2004: […]. (Uppsatsen har ej ännu 
fått ett nummer, men kommer inom kort att vara sökbar på adres-
sen http://www.abm.uu.se/index.php?sida=9.) 

Klassifikationssystem för svenska bibliotek 7 omarb. uppl. (Lund 
1997). 

Klasson, Maj, “Knowledge organisation as a Mirror of society” So-
cial change and adult education research. Adult education re-
search in Nordic countries, s. 19-32 (Linköping 1994). 

Ledin, Per, Genrebegreppet. En forskningsöversikt. Svensk sakprosa, 
nr 2 (Lund 1996). 

– Texter och textslag. En teoretisk diskussion. Svensk sakprosa, nr. 
27 (Lund 1999). 

McCarthy, E. Doyle, Knowledge as culture. The new sociology of 
knowledge (London and New York 1996). 

Melberg, Arne, Försök att läsa Montaigne (Eslöv 2000). 
Miksa, Francis L., The DDC, the Universe of Knowledge, and the 

Post-Modern Library (New York 1998). 
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Montaigne, Michel de, Essayer. Bok 1 (Stockholm 1986). 
– Essayer. Bok 2 (Stockholm 1990). 
– Essayer. Bok 3 (Stockholm 1992). 

Nationalencyklopedin online http://ne.se/jsp/notice board.jsp?i_ type 
=1 (vid ett flertal tillfällen). 

Olson, Hope A., The power to name. Locating the limits of subject 
representation in libraries (Dordrecht 2002). 

Ottesen, Christian, ”En inspirerande brist på utförlighet” Ariel, nr. 6, 
s. 23-25 (Tollarp 2001). 

Pettersson, Jesper, Sakprosans genrer. En analys av fyra universella 
klassifikationssystem. Magisteruppsats i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap framlagd vid Bibliotekshögskolan i Borås, nr. 
2002:64. http://www.hb.se/bhs/slutversioner/2002/02-64.pdf 
(25/2-04). 

Rowley, Jennifer & Farrow, John, Organizing knowledge. An Intro-
duction to Managing Access to Information. 3rd ed. (Aldershot 
2000).

Rydén, Per, ”Essä” Nationalencyklopedin online: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=164653, 30/10-03. 
Stolpe, Jan, ”Inledning”, s. 10, i Montaigne, Michel de, Essayer. Bok 

3 (Stockholm 1992). 
Sundin, Olof, Informationsstrategier och yrkesidentiteter. En studie 

av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen 
(Borås 2003). 

Svenska akademins ordlista http://www.saol.nu/startpage.html (vid 
ett flertal tillfällen). 

Svenska skrivregler. (Stockholm 1991). 
Thente, Jonas, ”Essän är död – länge leve essän” Dagens Nyheter 

27/9-03. 
Tuominen, Kimmo, ”User centered discourse: an analysis of the sub-

ject positions of the user and the librarian” Library Quarterly, 
vol. 67, no. 4, s. 350-371 (Chicago 1997). 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som 
teori och metod (Lund 2000). 
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