
 

 

 

 

 

Queer som doujinshi 

En fallstudie av Yonezawa Yoshihiro Memorial Library 
 

 

 

 

Yukina Watanabe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 

Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2017, nr 718 



 2 

Författare/Author  
Yukina Watanabe 

Svensk titel 
Queer som doujinshi: En fallstudie av Yonezawa Yoshihiro Memorial Library 

English Title 
Queer as doujinshi: A case study of Yonezawa Yoshihiro Memorial Library 

Handledare/Supervisor 
Bertil Wergellius 

Abstract 
This thesis investigates how libraries can build a collection of doujinshi – Japanese fanzines – with a focus on the 
problematic connection between doujinshi, queer sexualities and pornography. Yonezawa Yoshihiro Memorial 
Library is one of the few libraries collecting and providing access to doujinshi, including those with extreme 
pornographic imagery. I conducted qualitative interviews with four library employees to study their views and 
attitudes towards collection, age regulations, shelving and classification of doujinshi. In addition, I apply queer 
theory to elucidate how sexual norms are reflected in the library's classification system. Findings show that in-
formants consider the preservation of manga culture as the most important reason to collect doujinshi. Other func-
tions of doujinshi, such as being a way for self-expression without social restrains, are also appreciated. Inform-
ants’ attitudes towards collecting and providing access to extreme pornographic doujinshi are not particularly neg-
ative, instead resisting censorship, but the fact that the library has extreme pornographic doujinshi is taken up as a 
reason for the library' s age limit. Moreover, I observe sexual norms surrounding women’s consumption of por-
nography and that women should link sex and love, and a lack of critical perspectives on such issues. Lastly, 
informants were open for changes of the library’s classification system for doujinshi, but showed reluctance toward 
user influence, such as social tagging. This is a two years master’s thesis in library and information science. 

Ämnesord 
Doujinshi, Fanzines, Manga, Otaku, Nördkultur, Japan, Sexualitet, Queerteori 

Key words 
Doujinshi, Fanzines, Manga, Otaku, Nerd culture, Japan, Sexuality, Queer theory  

 



 3 

Innehållsförteckning 

 

Inledning .............................................................................................. 5 

Bakgrund och begrepp ....................................................................... 6 

Doujinshi – definition och historia....................................................................... 6 

Doujinshi, otaku och sexualitet ............................................................................ 8 

Yonezawa Yoshihiro Memorial Library ............................................................ 10 

Syfte och frågeställningar ................................................................. 12 

Metod och material ........................................................................... 13 

Kvalitativa intervjuer ......................................................................................... 13 

Urval................................................................................................................... 13 

Tillvägagångssätt ............................................................................................... 14 

Tidigare forskning ............................................................................. 16 

Mangaserier och doujinshi på bibliotek ............................................................. 16 

Fanzines på bibliotek ......................................................................................... 19 

Bibliotek, sex och självcensur ............................................................................ 21 

Teori .................................................................................................... 24 

Queerteori........................................................................................................... 24 

Sexualitet ............................................................................................................ 25 
Rubins sexuella värdehierarki ................................................................................... 25 
Fantasi, representation och censur ............................................................................ 28 

Klassifikationssystem ur ett queerperspektiv ..................................................... 30 

Analys ................................................................................................. 33 

Doujinshis värde ................................................................................................ 33 

Bibliotekspersonalens attityd mot pornografiska doujinshi ............................... 34 

Hur bör doujinshi tillgängliggöras? ................................................................... 37 
Bibliotekets åldersgräns och barns tillgång till material ........................................... 39 
Doujinshis placering ................................................................................................. 42 

Klassifikation ..................................................................................................... 44 
Tankar kring kategorin ”För män” ............................................................................ 44 
Tankar kring kategorierna Spel - unga vackra flickor och Spel - kärlek .................. 49 
Tankar kring utvecklingen av bibliotekets klassifikationssystem ............................. 50 

Slutdiskussion .................................................................................... 55 

Sammanfattning ................................................................................ 63 

Käll- och litteraturförteckning (Rubrik 1) ..................................... 64 
I uppsatsförfattarens ägo ........................................................................................... 64 

Tryckt material ................................................................................................... 64 

Bilaga 1: Ordlista .............................................................................. 68 



 4 

Bilaga 2: Intervjuguide ..................................................................... 69 

Bilaga 3: Yonezawa-bibliotekets klassifikationssystem ................. 70 

 



 5 

Inledning  

Doujinshi (同人誌) är en japansk benämning för självfinansierade och -publicerade 

verk gjorda av en individ eller grupp (se bilaga 1). Det är ofta amatörer som skapar 

doujinshi, men även professionella mangatecknare eller författare gör det, då 

doujinshi möjliggör att man kan uttrycka sig på ett friare sätt. Comic Market, värl-

dens största doujinshi-konvent, har parollen ”alla sorters uttryck ska respekteras”, 

vilket uppmuntrar till mångfald. Innehållsmässigt kan det till exempel vara porno-

grafi, reseberättelser, recept och historieforskning. En stor del av doujinshi utgörs 

dock av parodi och pornografi. En sökning på ordet doujinshi med hjälp av sökmo-

torer på Internet leder snabbt till webbsidor med inskannade pornografiska 

doujinshi. I pornografiska doujinshi är mångfalden av sexualitet tydlig och även 

kvinnor är delaktiga i att producera pornografiska doujinshi. 

Trots att doujinshi är en populär typ av litteratur bland otaku i Japan finns det 

ytterst få bibliotek som har doujinshi i samlingarna. Yonezawa Yoshihiro Memorial 

Library (härnedan Yonezawa-biblioteket), där jag praktiserade i anslutning till mina 

studier i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I), är ett av få bibliotek som 

tillgängliggör doujinshi. Biblioteket tillgängliggör doujinshi på följande två sätt: (1) 

genom sin egen doujinshi-samling och (2) genom att låna de exemplar som såldes 

på den senaste Comic Market. Jag fick under min praktikperiod gå igenom hundra-

tals doujinshi som biblioteket hade lånat från Comic Market och kände då förakt 

för vissa doujinshi på grund av extrema skildringar, till exempel att man öppnar en 

liten flickas mage och utför sexuella handlingar med hennes inre organ. 

Under ett samtal med en tillfälligt anställd man vid Yonezawa-biblioteket fick 

jag höra att doujinshi inte endast är pornografi utan att det kan vara mycket mer. 

Jag tänkte då att han kanske betraktade kopplingen mellan doujinshi och pornografi 

som dålig och tyckte att andra aspekter av doujinshi bör uppmärksammas. Jag frå-

gade mig varför doujinshis koppling till pornografi betraktas som dålig och varför 

jag kände förakt för vissa sexuella uttryck och pornografiska skildringar. Varför 

känner jag att vissa typer av sexualitet är bättre än andra? Ska bibliotek endast ac-

ceptera god sexualitet? Hur ska bibliotek ställa sig till mångfalden av sexualitet som 

frodas i doujinshi? 

I denna studie ligger fokus främst på att undersöka hur bibliotekspersonal stäl-

ler sig till manga-doujinshi med kontroversiella sexuella skildringar, samt tillgäng-

liggörandet av sådana doujinshi. Genom att utföra en intervjuundersökning med 

fyra anställda vid Yonezawa-biblioteket har jag undersökt hur uppfattningen att 

doujinshi och vissa typer av avvikande sexualitet som uttrycks i doujinshi förhåller 

sig till deras tillgängliggörande. I min undersökning utgår jag från queerteori som 

betraktar gränsen mellan normal och avvikande som något föränderligt samt som 

skapas genom representation och diskurs. 
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Bakgrund och begrepp 

Doujinshi – definition och historia 

 

Doujinshi innebär självfinansierade och -publicerade publikationer. Doujin (同人) 

betyder en grupp av människor med samma intresse och shi (誌) betyder tidning. 

Doujinshi fanns redan på 1800-talet, men kopplades främst till litteratur, men idag 

förknippas doujinshi mer till den japanska mangakulturen. Dessutom publicerar 

både grupper och enskilda individer doujinshi. Doujinshi-tecknare tillhör minst en 

grupp som kallas för saakuru (サークル) och som består av en eller flera individer. 

I denna uppsats används beteckningen doujinshi-cirklar för det ursprungliga 

saakuru. Ajima (2003) definierar doujinshi som självfinansierade och självpublice-

rade publikationer vars syfte inte är att tjäna pengar, utan att spridas till fler läsare 

som delar tecknarens intresse. Det går enligt Ajima inte att köpa doujinshi på van-

liga bokaffärer. Istället är konvent eller evenemang som kallas för sokubaikai (即

売会) primära ställen där doujinshi säljs och köps. I denna uppsats syftar konvent 

på sokubaikai. Visserligen finns det specialiserade affärer som säljer doujinshi och 

det går även att köpa doujinshi via post eller på Internet, men där hittar man jämfört 

med konvent endast ett begränsat antal doujinshi, menar Ajima. Av många konvent 

är Comic Market det största i Japan. På Comic Market säljs doujinshi i alla genrer, 

men små konvent är specialiserade för vissa genrer. Till exempel är Ryonaket ett 

konvent med inriktning mot sadism. Även dataspel och musik kan enligt Ajima 

räknas som doujinshi, men i min undersökning ligger fokus främst på manga-

doujinshi. 

Enligt Kinsella (2000) började doujinshi skapas kring 1972 då stora bokförlag 

som publicerade mangatidningar och –böcker slutade att publicera radikala och in-

novativa mangaserier på grund av att sådana mangaserier inte fångade läsarnas in-

tresse. De mangatecknare och fans som var intresserade av att utveckla manga som 

genre i en annan riktning än de stora förlagens var tvungna att publicera doujinshi 

som en alternativ publikation till mainstream-mangaserier. 

Senare i början av 1980-talet började doujinshi-tecknare publicera inte endast 

nya och originalmangaserier utan även parodimangaserier vilket idag är en domi-

nerande genre i doujinshi. Anledningen till att parodi blev populärt är att det är lätt 

för fans att kommunicera med varandra genom befintliga verk som de gillar och att 

det underlättar för doujinshi-tecknare att skapa en berättelse med befintliga karak-

tärer och sammanhang (Misaki 2013). Kinesella (2000) menar att parodimangase-

rier ofta är omtolkade versioner av det ursprungliga verket. I parodi-doujinshi tolkar 

doujinshi-tecknare det ursprungliga verket på ett kritiskt sätt och skapar en ny be-

rättelse genom att radikalt ändra det ursprungliga verket. En genre som har blivit 
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populär genom parodi-doujinshi är Yaoi (やおい), som idag även kallas för Boys 

Love (BL) (se bilaga 1). Detta kan jämföras med slashfiction, där två manliga ka-

raktärer paras ihop i en romantisk eller erotisk relation. I början av 1980-talet bör-

jade kvinnliga doujinshi-tecknare att skapa homoerotiska parodi-doujinshi baserade 

på dåtidens mest populära sportmangaserie för pojkar som heter Captain Tsubasa (

キャプテン翼). 

Yoshihiro Yonezawa (Kinesella 2000), som grundade Comic Market, betraktar 

spridningen av parodi-manga som motstånd mot den dominerande kulturen. För 

Yonezawa framstår parodi-doujinshi som en kritisk genre som möjliggör för män-

niskor att ta över kontroll över berättelser genom att kritiskt och radikalt ändra det 

ursprungliga verket. Parodi-doujinshi kritiseras dock av vissa mangakritiker, som 

istället förespråkar att skapa originalberättelser. En av kritikerna, Tomofusa Kure, 

kritiserade enligt Kinesella (2000) även doujinshi, oavsett original eller parodi, ef-

tersom de saknar politiska och sociala teman. Många instämde i Kures kritiska in-

ställning mot doujinshi, vilket ledde till en uppfattning om doujinshi som skräpkul-

tur. 

Läsare av doujinshi började kopplas till psykisk ohälsa från i slutet av 1980-

talet, menar Kinesella (2000). De som skapade och läste doujinshi började enligt 

Kinesella kalla sig själva otaku (オタク) från 80-talet (se bilaga 1). Otaku innebär 

nörd, men i denna uppsats använder jag det japanska ordet otaku för att betona 

kopplingen med doujinshi. Efter att en 26-årig man, Tsutomu Miyazaki, dödade och 

stympade småflickor (1989) blev otaku föremål för kritik, hävdar Kinesella. I ja-

panska media lyftes det fram att Miyazaki läste lolicon-mangaserier, där erotiska 

relationer med unga flickor skildrades (se bilaga 1), samt att han hade recenserat 

anime-serier i doujinshi och deltagit i Comic Market. Den problematiska kopp-

lingen mellan fantasi och verklighet samt doujinshi och Miyazaki framhölls i me-

dia, vilket ledde till uppfattningen att de som läser doujinshi är psykiskt sjuka. 

Otaku framstod som socialt inkompetenta och bland många intellektuella männi-

skor delades denna uppfattning om otaku, nämner Kinesella. Den vanligaste upp-

fattningen om doujinshi på den tiden var att doujinshi endast påverkade unga män-

niskor, och deras sexualitet i synnerhet, på ett negativt sätt, påpekar Kinesella. 

Doujinshi betraktas ofta som ett sätt att ocensurerat uttrycka sig, men doujinshi 

är inte fritt från diskussioner om censur. Enligt Yonezawa (2010) har det länge varit 

en diskussion om att censurera pornografiska uttryck i kommersiella manga-serier. 

Diskussionen uppstod först på 1990-talet och syftade till att skydda barn från por-

nografiska och obscena mangaserier. Som följd av denna diskussion började förlag 

att sätta en märkning på omslag av pornografiska mangaserier, som signalerar att 

de som inte fyllt 18 år inte får läsa dem. Diskussionen slutade dock inte med att 

kategorisera kommersiella mangaböcker för vuxna och för barn, utan fortsatte och 

inkluderade även doujinshi. År 1991 arresterades fem butikschefer på bokaffärer på 

grund av att de sålde pornografiska doujinshi, vilket resulterade i att Comic Market 
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skapade egna kriterier för vad som räknas som obscena uttryck. Dessutom började 

samtliga doujinshi att kontrolleras så att de inte innehöll de uttryck som strider mot 

Comic Markets regler. Vissa doujinshi-konvent bestämde sig dessutom för att ute-

sluta pornografiska doujinshi helt och hållet. Från och med 1992 och 1993 började 

enligt Yonezawa doujinshi-författare dock återigen att använda pornografiska ut-

tryck, fast i lindriga former. 

Zenkoku doujinshi sokubaikai renrakukai (2007) informerar i Comic Markets 

katalog hur lagen begränsar doujinshi-tecknares sätt att uttrycka sig på. Den ja-

panska straffrätten, Keihou 175, som förbjuder att rita blottade könsorgan gäller 

även doujinshi. Om doujinshi med förbjudet innehåll ändå säljs på konvent, kan 

såväl doujinshi-tecknare som tryckerier och konventet hållas ansvariga och bestraf-

fas. Det rekommenderas även att doujinshi-tecknare sätter 18-årsgräns på verk som 

innehåller skildringar som inte är lämpade för barn och ungdomar. Det finns dock 

inte några tydliga regler för vad som räknas som olämpligt för barn och ungdomar, 

vilket leder till att doujinshi-tecknare är tvungna att själva sätta gränsen. Keiji Ta-

keda (Hiruma 2015), före detta chef vid ett företag som anordnar olika doujinshi-

konvent, nämner i en intervju att doujinshi-tecknare därför är benägna att sätta 

märkningar på verk som troligen inte behöver märkningar och att doujinshi-teck-

nare censurerar sina verk mer än nödvändigt för att vara på den säkra sidan. Zen-

koku doujinshi sokubaikai renrakukai (2007) menar vidare att trots att lagen som 

förbjuder barnpornografi inte gäller för fiktiva figurer är många doujinshi-tecknare 

och tryckeri rädda. Vissa tryckerier tvingar även doujinshi-tecknare att ändra ka-

raktärens ålder till över 18 och censurerar karaktärer med skoluniform. 

Slutligen påpekar Kinesella (2000) att doujinshi-kulturen faktiskt är en kvinno-

dominerad kultur trots att det oftast är manliga doujinshi-tecknare och -läsare som 

uppmärksammas och problematiseras. Statistik från Comic Market (2015) visar att 

70 % av deltagarna, vilket inkluderar både de som säljer och köper doujinshi, är 

kvinnor. Vidare menar Kinesella (2000) att mangaserier för flickor och kvinnor 

länge har betraktats som en oviktig del av manga-kulturen på grund av deras stora 

fokus på personliga teman och känslor. Kvinnor är dock inte en liten del av manga-

kulturen eftersom det är de som leder doujinshi-kulturen som ligger till grund för 

hela manga-kulturen, framhåller Kinesella. 

Doujinshi, otaku och sexualitet 

Saitou (2000) menar att det är sexualitet som utmärker otaku, och att det som otaku 

intresserar sig för är i många fall någonting som de riktar sitt sexuella intresse mot. 

I Japan massproduceras och -konsumeras symboler som beautiful fighting girl, vil-

ket enligt Saitou är ett tecken på att många manliga otaku har ett sexuellt intresse 

för sådana flickor. Tagawa (2009) påpekar att det nästan är självklart att sexualitet 

står i centrum för otaku-kulturen, mot bakgrund av att grova sexuella skildringar 
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finns i mangaserier och att erotiska dataspel finns. Även om författare inte skapar 

ett verk med avsikt att fånga läsarens sexuella intresse kan otaku omtolka verket på 

ett sexuellt sätt. Denna egenskap speglas främst i doujinshi, menar Tagawa. 

Liksom Kinesella (2000) problematiserar Tagawa (2009) att otaku i många fall 

förknippas med manliga otaku och att det inte finns mycket forskning om kvinnliga 

otaku. Ueno (2007), en forskare inom feminism, uppskattar hur kvinnliga otaku 

med intresse av homoerotiska relationer mellan män kan identifiera sig med kate-

gorin fujyoshi (腐女子). Tagawa (2009) likställer kvinnliga otaku med fujyoshi, 

men det ska påpekas att kvinnliga otaku inte är en homogen grupp. Yumejoshi (夢

女子) syftar till exempel på kvinnliga otaku som drömmer om romantiska relationer 

mellan sig själva och manliga fiktiva figurer.  

I den tidigare forskningen om otaku betraktas otaku i många fall som en homo-

gen grupp, problematiserar Tagawa. Det ska framhållas att inte alla manliga otaku 

är pedofiler och att inte alla kvinnliga otaku gillar homoerotiska relationer mellan 

män. För att redogöra för mångfalden av sexualitet i doujinshi vill jag beskriva en 

del av de genrer i doujinshi som relaterar till sexualitet. 

Medan yaoi och BL innebär kärlekshistorier mellan män heter kärlekshistorier 

mellan kvinnor Yuri (百合). Futanari (フタナリ) kan snävt definieras som kvinnor 

med två könsorgan, ett manligt och ett kvinnligt. Otokonoko (男の娘) är pojkar 

eller unga män som klär ut sig till kvinnor. Lolicon (ロリコン) eller Loli (ロリ) 

handlar om små flickor eller erotiska relationer med sådana. Shota (ショタ) syftar 

på små pojkar eller erotiska relationer med sådana (se bilaga 1). Nyotaika (女体化

) innebär att konvertera manliga karaktärer till kvinnliga karaktärer. Kemono (ケモ

ノ) definieras som karaktärer som är en blandning av djur och människor och de 

som visar ett sexuellt intresse för sådana karaktärer kallas för Kemonaa (ケモナー

). Ryona (リョナ) innebär att man blir sexuellt upphetsad av att se att kvinnor, 

flickor, samt även pojkar skadas, plågas, och dödas. 

I dessa ovan nämnda typer av sexualitet ingår sexuella handlingar som är olag-

liga i verkligheten, till exempel att ha en erotisk relation med små barn, men Ya-

maguchi (2016) påpekar att det är fel att förutsätta att avvikande sexualitet leder till 

kriminella handlingar. Vidare problematiserar Yamaguchi att sexuella preferenser 

som syftar på huruvida man blir upphetsad på olika faktorer såsom ålder, utseende, 

situationer och beteenden inte uppmärksammas som sexuell läggning i det japanska 

samhället. Eftersom otaku inte är en homogen grupp är det kanske inte alla otaku 

som har avvikande sexualitet, men Yamaguchi menar att en stor del otaku tros ha 

sexualitet som inte faller inom ramen för den normala sexualiteten. Otaku med av-

vikande sexualitet kan uppfattas som HBTQ-människor eftersom de har erfarenhet 

av att bli utpekade som avvikande på grund av sin sexualitet, framhåller Yama-

guchi. Vidare poängterar Yamaguchi att det är av vikt att kasta ljus över otakus 

sexualitet samt att diskutera hur avvikande sexualitet även ska skyddas för att be-

kämpa censur och begränsningar i sexuella skildringar i mangaserier. 
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Yonezawa Yoshihiro Memorial Library 

Yonezawa-biblioteket grundades 2009 i Tokyo med syfte att samla och bevara ja-

panska subkulturer såsom manga- och animeserier, samt dataspel (Saitou 2015). På 

den tiden fanns det inte några institutioner som samlade och bevarade japanska sub-

kulturer, vilket ledde till att Meiji-universitet bestämde sig för att grunda Yo-

nezawa-biblioteket i samarbete med Kaichirou Morikawa, en nuvarande docent på 

Meijiuniversitet. Syftet med Yonezawa-biblioteket är att hjälpa människor att få en 

övergripande bild av japanska subkulturer samt att bevara undervärderade verk som 

kan komma att värderas högt i framtiden. Merparten av bibliotekets samling består 

av de böcker och doujinshi som Yonezawa, före detta huvudorganisatör för Comic 

Market, hade under sitt liv. Yonezawa studerade vid Meijiuniversitet som ung. 

Det är dock inte vem som helst som får använda biblioteket. Eftersom biblio-

teket har en stor mängd av kommersiella erotiska mangaböcker som enligt lagen 

inte får visas för barn är det endast de som har fyllt 18 år som är tillåtna att använda 

biblioteket. Man behöver legitimera sig när man registrerar sig som användare. 

Dessutom behöver man välja vilken typ av medlemskap man vill ha: en dag, en 

månad eller ett år. Det kostar 300 JPY för en dag, 2000 JPY för en månad och 6000 

JPY för ett år. Utöver registreringsavgiften kan man köpa ett kort för att beställa 

material och kopior. Det minsta kortet kostar 500 JPY och med detta kan man be-

ställa fem böcker. Man får rabatt om man köper dyrare kort, till exempel får man 

beställa 34 böcker om man köper ett kort som kostar 3000 JPY. Dock får man be-

ställa högst 10 stycken böcker per beställning. Om man är anställd eller student vid 

Meiji-universitet får man använda biblioteket utan avgift. En utskrift i svartvitt kos-

tar 50 JPY och en färgkopia kostar 200 JPY. Man får dock inte beställa kopior av 

doujinshi. 

Läsesalen finns på den andra våningen i biblioteket och för att gå in i läsesalen 

behöver man lämna sina tillhörigheter i ett skåp som ligger utanför läsesalen. I lä-

sesalen finns öppna hyllor och böcker i de öppna hyllorna får man läsa utan avgift. 

På plan tre till fem finns magasinet där de flesta böckerna och samtliga doujinshi 

står i stängda hyllor. Man fyller i och lämnar in en beställningsblankett till biblio-

tekspersonalen som står i lånedisken och hämtar ut det beställda materialet i disken. 

När man är klar lämnar man tillbaka materialet till bibliotekspersonalen. Det går 

alltså inte att själv titta i hyllor och plocka ut böcker, utan det är alltid via biblio-

tekspersonalen som man gör en beställning, uthämtning och återlämning. 

Yonezawa-biblioteket tillgängliggör som tidigare nämnts doujinshi på följande 

två sätt: (1) genom sin egen doujinshi-samling, samt (2) genom att låna de exemplar 

som såldes på den senaste Comic Market. Comic Market samlar minst ett exemplar 

av alla nya doujinshi innan konventet, dels för att kontrollera att de inte har olagliga 

skildringar som blottade könsorgan och dels för att bevara dem. Efter det får biblio-

teket låna godkända doujinshi. För att beställa doujinshi räcker inte en dags med-

lemskap utan man måste ha en månads eller ett års medlemskap. Det är inte alla 
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doujinshi i samlingen som har katalogiserats, så en del tillgängliggörs inte. I princip 

är det de doujinshi som Yonezawa hade under sitt liv som finns i samlingen, men 

biblioteket har fått donationer på stora mängder doujinshi som även ska katalogise-

ras. I dag håller flera anställda på biblioteket på med att katalogisera doujinshi, men 

deras arbetsuppgifter består inte endast av katalogisering utan de har även andra 

sysslor, t.ex. att förbereda utställningar. 

Doujinshi från senaste Comic Market katalogiseras inte alls av biblioteksper-

sonalen. Det är volontärer på Comic Market som packar upp doujinshi i kartonger 

och då sorteras doujinshi efter endast tre kriterier när de sätts i kartonger: år, dag 

och plats i Comic Market. Varje exemplar som sålts på Comic Market har en lapp, 

mihonshihyou (見本誌票), som man sätter på insidan av bakpärmen eller på efter-

sättningsbladet och på lappen fyller man i bibliografiska uppgifter: plats, doujinshi-

cirkel, titel, och utgivningsdatum. Dessa bibliografiska uppgifter används dock inte 

i någon större utsträckning när doujinshi tillgängliggörs på biblioteket. För att be-

ställa doujinshi från den senaste Comic Market behöver man veta vad doujinshi-

cirkeln heter samt på vilken veckodag och vilken plats dessa doujinshi såldes. När 

biblioteket får en beställning på doujinshi går bibliotekspersonal genom hundratals 

doujinshi för att hitta rätt. 

Meiji-universitetet har en plan att etablera ett större bibliotek eller museum som 

Yonezawa-biblioteket kan integreras i. Då är det möjligt att alla doujinshi från 

Comic Market blir en del av samlingarna och katalogiseras. Morikawa (2015) näm-

ner att Yonezawa-biblioteket endast är en pilotversion och att bibliotekets målsätt-

ning är att tillgängliggöra doujinshi från tidigare Comic Market. Den första planen 

har varit att etablera det större biblioteket tills 2014, men det är fortfarande inte klart 

när och var det ska etableras. 
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Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur doujinshi, där olika sorters sex-

ualitet kommer i uttryck, kan hanteras på bibliotek. Jag är intresserad av att ta reda 

på hur doujinshis pornografiska innehåll, som även kan förmedla obehagliga käns-

lor vid läsning, påverkar biblioteks sätt att samla, bevara och tillgängliggöra dem. 

Dessutom är jag även intresserad av hur bibliotekarier och annan biblioteksper-

sonal upplever att bibliotek hanterar doujinshi som innehåller grovt pornografiska 

skildringar. Anledningen till att bibliotekspersonal inkluderas i undersökningen är 

att det inte alltid är bibliotekarier som jobbar på bibliotek. På Yonezawa-biblioteket 

är det endast två anställda som har läst biblioteks- och informationsvetenskap.  

Mina konkreta forskningsfrågor är: 

1. Hur betraktar bibliotekarier/bibliotekspersonal doujinshis värde? 

2. Hur upplever bibliotekarier/bibliotekspersonal att bibliotek tillgänglig-

gör pornografiska doujinshi? 

3. Hur tycker bibliotekarier/bibliotekspersonal att bibliotek bör tillgäng-

liggöra och förmedla doujinshi? 

4. Vilka normer om sexualitet kan betraktas i bibliotekets klassifikations-

system och hur bibliotekspersonalen tänker kring dem? 

5. Hur tycker bibliotekarier/bibliotekspersonal att doujinshi bör klassifi-

ceras? 
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Metod och material 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie där jag genomför intervjuer med fyra an-

ställda vid Yonezawa-biblioteket. Eftersom mina frågeställningar handlar om hur 

bibliotekarier eller bibliotekspersonal resonerar kring hur biblioteket tillgängliggör 

doujinshi ansåg jag att en kvalitativ studie passade bra. 

Ett alternativ kan vara att göra en diskursanalys. Det finns dock som nämnts 

tidigare endast några enstaka artiklar om doujinshi och bibliotek, i vilka biblioteka-

riers röst inte i någon större utsträckning lyfts fram. Därför framstod kvalitativa 

intervjuer för mig som en rimlig metod för att samla in data. 

Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer går ut på att få kunskap om vilka tankemönster eller föreställ-

ningar människor har i just det sammanhang de befinner sig i, menar Trost (2010). 

Medan en kvantitativ forskning går ut på att samla in mätbara data och att presentera 

ett mätbart resultat, syftar kvalitativa studier till att undersöka någonting som är mer 

svårt att förnimma direkt, t.ex. känslor, upplevelser, tankar och hur makt opererar 

(Ahrne & Svensson 2015). Däremot måste man alltid ha det i åtanke att intervjuer 

inte säger allt om fenomenet, påpekar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015). De 

nämner att intervjuer endast säger hur de intervjuade ser på fenomenet på den givna 

situationen. Trost (2010) poängterar att det därför är viktigt att analysera intervjuer 

baserat på vilken situation och kontext de intervjuade befinner sig i. Med detta sagt 

kan resultaten av kvalitativa intervjuer inte generaliseras. 

Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer där informanter enligt Ryen 

(2004) får större möjligheter att berätta fritt och att påverka interaktionen. Jag hade 

alltså förberett några frågor i förväg, men var öppen för att nya frågor skulle dyka 

upp samtidigt som samtalet flöt på. Ryen menar att nackdelarna med strukturerade 

intervjuer är att forskaren för snävt fokuserar på en viss del av fenomenet och däri-

genom missförstår det. Dessutom kan interaktionen bli låst och mekanisk, vilket 

kan resultera i att forskaren missar viktiga aspekter av fenomenet. 

Urval 

Urvalet av informanter gjordes baserat på mitt forskningsintresse: doujinshi på 

bibliotek. Det finns några enstaka bibliotek som har doujinshi i sina samlingar. 

Även det japanska riksbiblioteket har doujinshi i samlingen, men deras fokus ligger 
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inte på doujinshi. Yonezawa-biblioteket har en av Comic Markets grundares värde-

ringar som fundament för verksamheten. Dessutom finns ett samarbete med Comic 

Market där doujinshi som sålts på Comic Market tillgängliggörs. Det är det enda 

biblioteket i Japan som tillgängliggör ett sådant stort antal doujinshi, även om de 

endast tillgängliggörs under en viss tid. Dessutom har biblioteket ett stort antal 

doujinshi i sin egen samling. Yonezawa-biblioteket har en stark koppling till 

doujinshi och det är därför jag valde det som studieobjekt. 

Först utgick jag från att jag skulle intervjua alla som arbetar på biblioteket ef-

tersom det endast är sju människor. Jag hade kontaktinformation till fem av dem 

och kontaktade dem personligen via e-post. När jag bestämde tid med två informan-

ter frågade jag om de kände till kontaktinformation till de två övriga anställda som 

jag inte hade kontaktinformation till. En av dem hade deras kontaktuppgifter, men 

ville inte ge mig informationen eftersom informanten inte trodde att de två anställda 

skulle uppskatta att bli intervjuade. Efter att jag hade bokat intervjuer med fyra an-

ställda skrev bibliotekets chef till mig att biblioteket inte hade tid för fler intervjuer. 

I slutändan var det fyra informanter som ställde upp på att bli intervjuade. 

Tillvägagångssätt 

Den fösta kontakten med informanterna togs som nämnts ovan via e-post. Jag skick-

ade e-post där jag kort förklarade mitt forskningsintresse och sade att jag personli-

gen ville prata med dem. Vissa missförstod och trodde att jag var mer intresserad 

av att veta vilka föreställningar biblioteket som institution hade om doujinshi än att 

höra deras egna berättelser, och hänvisade mig till den ansvarige. Jag förklarade då 

att jag var intresserade av att höra deras egna känslor och resonemang kring hur 

biblioteket hanterar, och bör hantera, doujinshi. 

När jag kontaktade informanterna lovade jag konfidentialitet. Konfidentialitet 

innebär att hålla vem som har sagt vad konfidentiellt (Trost 2010). Jag berättade för 

dem att jag inte skulle nämna deras namn eller hela transkriptionen i uppsatsen. 

Trots att jag i början hade för avsikt att jag skulle intervjua alla på biblioteket 

nämnde jag inte vem som hade ställt upp på en intervju. Det visade sig dock att de 

fick veta vem som hade ställt upp, då chefen sade till mig att biblioteket inte hade 

tid för flera intervjuer. Jag tror att informanterna först frågade chefen om det gick 

bra att ställa upp när de fick förfrågan om att delta i studien. 

Jag förberedde cirka 20 öppna frågor i förväg och tänkte skicka dem till infor-

manterna som intervjuguide. Dock gjorde jag inte det, för att undvika att intervju-

erna blev för strukturerade. Istället skickade jag en kort intervjuguide med olika 

tema som skulle tas upp under intervjun (se bilaga 2). Jag skickade intervjuguiden 

via e-post ett par dagar före intervjun för att undvika ett färdigt svar. Informanterna 

verkade inte ha några problem med den korta intervjuguiden och jag tycker att in-

teraktionen under intervjuerna blev naturliga samtal. 
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Totalt genomförde jag två intervjuer per informant på japanska. Eftersom jag 

bor långt ifrån Japan valde jag att intervjua informanterna via Skype eller telefon. 

Informanterna fick själva välja vilken kommunikationskanal de föredrog och tre av 

dem valde Skype medan en valde telefon. De som valde Skype använde bibliotekets 

Skype-konto och blev intervjuade i ett rum som ligger bredvid kontorsrummet där 

alla sitter och arbetar. Jag frågade en av informanterna om samtalet inte hördes av 

de som satt i rummet bredvid, men personen sade att jag inte behövde bry mig om 

det. Däremot hände det ibland att någon medarbetare kom in i rummet där intervjun 

pågick, vilket var ett störningsmoment. Jag spelade in samtliga intervjuer med hjälp 

av mjukvara.  

Efter intervjuerna transkriberade jag de inspelade intervjuerna ordagrant. En av 

de intervjuade bad om en sammanfattning av intervjun för att undvika att bli miss-

förstådd så jag skickade sammanfattningen till denna person. De samlade tran-

skriptionerna bearbetades genom att dela upp varje intervju och organisera dem ef-

ter olika teman i relation till mina forskningsfrågor. 
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Tidigare forskning 

Mangaserier och doujinshi på bibliotek 

Jag försökte först att söka forskning om doujinshi och bibliotek i Japan, men det 

visade sig att det inte finns några akademiska artiklar om just detta ämne. Dock 

finns det lite forskning om bibliotek och mangaböcker som visar att mangaböcker 

länge har betraktats som dålig litteratur av japanska bibliotek. Sakuma (2012) på-

pekar att folkbibliotek i Japan inte har lagt fokus på att samla in mangaböcker på 

länge. Som ursäkt för detta sägs det att bibliotek inte har resurser för att köpa in 

mangaböcker och att det inte är prisvärt att köpa in dem eftersom de lätt går sönder. 

Den riktiga orsaken som ligger bakom detta är dock enligt Sakuma att mangaböcker 

i biblioteksvärlden betraktas som dålig litteratur. 

Vidare nämner Sakuma att den traditionella idén att bibliotek ska förse med-

borgare med god litteratur av bra kvalitet gör det svårt att mangaböcker inkluderas 

i biblioteken. Under andra världskriget var bibliotekens ändamål i Japan att förse 

medborgare med god litteratur, dvs. litteratur som bejakade kriget. Litteratur om 

marxism eller mot kriget betraktades som dålig. Dock blev denna inställning som 

biblioteken tidigare hade haft föremål för kritik efter kriget och som konsekvens 

skapades Statement on Intellectual Freedom in Libraries (1954 Rev. 1979), vilket 

säkerställer rätten att få kunskap om allt. Sakuma (2012) menar däremot att tanken 

om att bibliotek ska sprida god litteratur kvarstår än idag och att mangaböcker fort-

farande betraktas som dålig litteratur. 

Även Takeuchi (1989) diskuterar hur folkbibliotekens ideal att sprida god lit-

teratur utgör ett hinder för mangaböcker att integreras i folkbiblioteken, men Ta-

keuchi visar samtidigt komplicerade känslor mot att mangaböcker blir inkluderade 

i folkbiblioteken som normal litteratur. Mangaseriers betydelse är enligt Takeuchi 

att de inte faller inom ramen för så kallad god litteratur. Att mangaserier inkluderas 

i folkbiblioteken innebär för Takeuchi att försvaga mangaseriers motstånd mot den 

dominerande kulturen. Om mangaserier ska bli inkluderade i folkbiblioteken är det 

av vikt att folkbiblioteken inte väljer vilka mangaserier som pedagogiskt sett är bra 

för barn, menar Takeuchi. Mangaseriers negativa påverkan på barn lyfts ofta fram 

som anledning till att exkludera mangaböcker från folkbiblioteken, men Takeuchi 

påpekar att bakom detta resonemang ligger den entydiga bilden av barn som skapas 

av vuxna: att barn blir normala vuxna om de endast läser god litteratur. Det är alltså 

vuxna som bestämmer vad barn ska läsa och barns verkliga behov utesluts ofta. 

Takeuchi framhåller att folkbiblioteken snarare bör köpa in och tillgängliggöra 

mangaböcker som betraktas som dåliga av vuxna och samhället än att endast till-

gängliggöra mangaböcker som tros vara harmlösa eftersom barns tillgång till så 

kallade dåliga mangaböcker är begränsad. 
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Tidigare forskning om mangaserier och bibliotek visar att mangaserier och -

böcker inte har betraktats som litteratur värd att köpa in i den japanska biblio-

teksvärlden. Med tanke på att doujinshi i många fall skapas av amatörer som inte 

har någon auktoritet och att de innehåller kontroversiella skildringar är det lätt att 

tro att doujinshi ligger nästan längst ned i den litterära hierarkin. Som nämnts tidi-

gare har jag inte hittat några akademiska artiklar om doujinshi och bibliotek, vilket 

kan vara ett tecken på att brist på intresse för doujinshi hos bibliotekarier och fors-

kare inom biblioteks- och informationsvetenskap. Trots detta finns det några som 

intresserar sig för doujinshi på bibliotek och försöker att lyfta upp doujinshis bety-

delser. Satomi et al. (2008) lyfter till exempel fram doujinshis betydelse i manga-

kulturen i Japan. De menar att många mangatecknare har erfarenhet av att publicera 

doujinshi och att doujinshi ligger till grund för den japanska manga-kulturen. Utö-

ver detta nämner Myrmecoleon (2009) även att enskilda doujinshi har ett unikt 

värde eftersom doujinshi uttrycker människors ärliga känslor och åsikter. 

Saomi et al. (2008) problematiserar att doujinshi inte har samlats, bevarats och 

ordnats på ett systematiskt sätt. Comic Market har sedan den första gången konven-

tet anordnades samlat alla exemplar av doujinshi som sålts på konventet, men dessa 

doujinshi har inte riktigt kommit till användning. Sedan 2009 då Yonezawa-biblio-

teket grundades lånar Comic Market ut samtliga exemplar till biblioteket, men 

biblioteket tillgängliggör dem endast tillfälligt. Fram till 2007 fanns det enligt 

Satomi et al. två miljoner exemplar som fortfarande ligger i kartonger i ett lager. 

Det japanska riksbiblioteket NDL har även ett begränsat antal doujinshi samt beva-

rar och tillgängliggör dem, men NDL samlar inte aktivt in doujinshi utan förvärvar 

doujinshi mest via donationer. Många som publicerar doujinshi är inte medvetna 

om att pliktleverans gäller även för doujinshi, menar Satomi et al. 

För att tillgängliggöra doujinshi på bibliotek finns det fem huvudsakliga utma-

ningar, påpekar Satomi et al. (2008) och Myrmecoleon (2009). För det första är det 

svårt för bibliotek att samla och köpa in doujinshi eftersom doujinshi inte ges ut på 

bokförlag eller säljs på vanliga bokaffärer. Doujinshi säljs i stort sett på tre olika 

sätt: konvent, specialiserade bokaffärer, och via post eller Internet. Fler än 1 800 

konvent anordnas om året, men enligt Satomi et al. är det endast två konvent, Comic 

Market och Comitia, som långsiktigt och kontinuerligt samlar och bevarar doujinshi 

som sålts på konventen. Till följd av detta har doujinshi som inte säljs på de två 

konventen inte samlats eller bevarats. 

För det andra saknar många doujinshi bibliografiska uppgifter, vilket gör dem 

svåra att katalogisera. Myrmecoleon (2009) är särskilt intresserad av hur doujinshi 

bör klassificeras och publicerade en doujinshi om just den frågan. Traditionella 

klassifikationssystem som används på japanska bibliotek, såsom NDC (Nippon 

Decimal Classification) och NDCL (National Diet Library Classification), passar 

inte för att katalogisera doujinshi, utan ett unikt klassifikationssystem specifikt gjort 

för doujinshi bör utvecklas, hävdar Myrmecoleon. 
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En möjlig lösning är enligt Myrmecoleon att använda Comic Markets genreko-

der som grund för klassifikationssystem för doujinshi. Genrekoder används när 

doujinshi-tecknare söker plats i Comic Market för att sälja sina verk. Doujinshi-

tecknare väljer själva vilken genre deras verk passar bäst. Fördelarna med att an-

vända dem är enligt Myrmecoleon följande: (1) de används på det största konventet, 

(2) de andra små konventen och specialiserade bokaffärer utvecklar sina egna gen-

rekoder baserat på Comic Markets genrekoder, (3) användaren tros vara van vid att 

använda dem och (4) de använder siffror som NDC. Nackdelarna kan sammanfattas 

som följande: (1) kriterier för att placera ett verk i en viss klass är inte tydliga och 

det är därför svårt att klassificera ett verk på ett vedertaget sätt och (2) genrekoderna 

revideras ofta och är därför inte stabila över tid. För att utveckla ett klassifikations-

system för doujinshi är det viktigt att skapa kriterier för ett stabilt klassifikations-

system och stabila genrekoder som kan täcka gamla och nya genrer, menar Myrme-

coleon. 

För det tredje förmedlar doujinshis varierande format och papperskvalitet en 

rad problem. Doujinshi brukar vara mycket tunna och det går därför inte att se tit-

larna på doujinshi då de är upplagda i hyllor (Satomi et al. 2008). Vissa doujinshi 

skrivs ut på vanliga skrivare och häftas för hand, vilket leder till att sidorna lätt 

lossnar. Gamla doujinshi använder papper av dåligt kvalitet och bleknar därför lätt. 

För det fjärde innehåller vissa doujinshi grova sexuella skildringar och det kan 

uppstå problem när sådana doujinshi tillgängliggörs på bibliotek. Enligt den ja-

panska straffrätten (Keihou 175) bör ett blottat könsorgan censureras, men blottade 

könsorgan i doujinshi som publicerades före 1991 censureras enligt Satomi et al. 

inte. Både Satomi et al. och Myrmecoleon (2009) bekymrar sig om att tillgänglig-

göra sådant material som det är. Myrmecoleon menar att sådant material kan cen-

sureras i efterhand, men då uppstår det ett problem om hur bibliotek ska kontakta 

författaren i fall doujinshi saknar kontaktuppgifter. Dessutom förloras original-

materialet om det censureras i efterhand. Även lagen om barnpornografi kan, enligt 

Myrmecoleon, påverka tillgängliggörandet av doujinshi i framtiden. Myrmecoleon 

föreslår att bibliotek tillsvidare ska bevara men inte tillgängliggöra doujinshi i vilka 

blottade könsorgan inte censurerats. Satomi et al. (2008) föreslår dessutom att 

bibliotek ska sätta åldersgräns på doujinshi med sexuella skildringar. Sakuma 

(2012) påpekar dock att om bibliotek lagrar kontroversiellt material i stängda hyllor 

minskar chansen att det blir läst, även om stöldrisken även minskar. Den viktigaste 

principen är enligt Sakuma att vem som helst ska få läsa vad som helst och att in-

formation om vem som har läst vad ska vara skyddad. I praktiken är det svårt att 

hålla fast vid denna princip och att hitta en bra balans mellan bevarandet och till-

gängliggörandet, menar Sakuma. 

Slutligen tros det att vissa doujinshi-tecknare inte vill att bibliotek tillgänglig-

gör deras verk. Många doujinshi-tecknare utgår enligt Satomi et al. (2008) från att 

endast de som har samma intresse och har förståelse för doujinshi-kulturen läser 
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deras verk. Trots att det på ansökningsblanketten för Comic Market står att Comic 

Market samlar exemplar av alla doujinshi som säljs på konventet med avsikt att 

etablera ett doujinshi-bibliotek i framtiden, är det viktigt att få doujinshi-tecknares 

godkännande vid tillgängliggörandet av doujinshi, menar Satomi et al. 

Fanzines på bibliotek 

Doujinshi och fanzines har flera likheter. Fanzines definieras enligt Brett och 

Hankins (2014) som små, informella, icke-kommersiella och icke-professionella 

publikationer. Att göra fanzines är ett sätt för individer att uttrycka sig själva på. 

Även marginaliserade grupper och subkulturer använder fanzines för att uttrycka 

sig och kommunicera med varandra. Den största skillnaden mellan fanzines och 

doujinshi är enligt Myrmecoleon (2009) att fanzines inte kopplas till fanfiction i 

lika stor utsträckning som doujinshi. Medan det inte finns många bibliotek som har 

doujinshi i sina samlingar eller mycket forskning om bibliotek och doujinshi i Ja-

pan, är det inte ovanligt att bibliotek har fanzines i sina samlingar i USA. Brett 

(2015) menar att amerikanska bibliotek började uppskatta fanzines funktion för att 

uttrycka sig samt fanzines kulturella, sociala och litterära betydelse. Fanzines be-

traktas i USA som litteratur som representerar alternativa perspektiv som står utan-

för mainstreamkulturen och genom att samla in fanzines kan bibliotek bidra till 

mångfald (Barter 2004). 

Vidare nämner Brett (2015) att litteratur om fanzine-samling i stort sett är skri-

ven med intresse för praktiska och pågående problem kring utveckling av fanzine-

samling. Eftersom fanzines form och innehåll varierar mycket är det svårt att eta-

blera ett universellt sätt att utveckla en fanzine-samling på. Det är därför strategier 

för att utveckla sina fanzine-samlingar ser olika ut på olika bibliotek. Barter (2004) 

hävdar att fanzines handlar om mångfald, kreativitet, innovation och uttryck samt 

att deras mångfald gör så att fanzines endast definieras av vad som inte är fanzines. 

Brett (2015) påpekar dock att Barters vaga definition av fanzines inte hjälper att 

utveckla en fanzine-samling eftersom bibliotek åtminstone bör bestämma sig för 

vilken typ av fanzines de vill ha i sina samlingar. För Brett är det alltså viktigt att 

bibliotek utvecklar en ämnesspecifik fanzine-samling för att tydliggöra vilken typ 

av fanzines bibliotek ska ha och att etablera en policy baserat på just den typen av 

fanzines. Queer Zine Archive Project är exempelvis en webbaserad fanzine-samling 

specificerad för queer-fanzines. Kriterier för vilka fanzines som ska samlas är föl-

jande: (1) innehållet av fanzines är queer och (2) författaren identifierar sig med 

queer. 

Som en av praktiska problem nämns katalogisering av fanzines. Fanzineskap-

are brukar inte tänka på att deras verk senare blir upplagda i bibliotekshyllor så 

bibliografiska uppgifter saknas i många fall (O'Dell 2014). Att förse fanzines med 



 20 

ämnesord är även svårt, på grund av stora variationer av ämnen i fanzines. Tradit-

ionella klassifikationssystem som DDK (Dewey Decimal Klassifikationssystem) 

passar inte för katalogisering av fanzines (Koh 2008). Ett alternativ kan vara folk-

sonomi, med tanke på att fanzines ämne ofta är avvikande från de normala ämnes-

orden och inte heller stabila över tid (Steele 2009; Wetterstrom 2008). Folksonomi 

kan vara ett bra alternativ för att använda relevanta och aktuella ämnesord. Med 

folksonomi skapar användaren själv taggar som motsvarar ämnesord och katalo-

gisatörer slipper därigenom förse fanzines med felaktiga ämnesord (Hubbard 2005). 

Freedman (2008) föreslår att använda sammanfattning och abstract för att möjlig-

göra för användaren att söka med egna ord. 

Ett annat problem med att utveckla en fanzine-samling är att fanzines inte går 

att köpa genom vanliga bokaffärer. Traditionellt sett köper bibliotek in böcker ge-

nom bokförlag eller -affärer. Det går dock inte att köpa fanzines via traditionella 

inköpskanaler utan bibliotek måste köpa in fanzines på ett annat sätt. Fanzines ver-

kar enligt Koh (2008) säljas genom samma kanaler som doujinshi: konvent, speci-

ficerade bokaffärer eller via post. Eftersom det är svårt att köpa fanzines på det 

traditionella sättet förvärvar många bibliotek fanzines genom donation, nämner 

Koh. 

Bartel (2004) nämner även att fanzines storlek varierar mycket och att vissa 

fanzines har appendix såsom kondomer eller lösa papper. Vissa bibliotek väljer att 

bevara fanzines med appendix i filer eller tunna lådor, men Atton (1996) kritiserar 

det sättet eftersom det minskar chansen för fanzines att bli sedda och användas. Ett 

bättre sätt att visa fanzines på är enligt Koh (2008) att skylta fanzines så att deras 

omslag visas. Att använda genomskinliga plastpåsar kan även vara bra för att bevara 

de extra saker som fanzines inkluderar, menar Koh. 

Atton (1996) påpekar att alternativ litteratur ofta blir en särskild samling på 

bibliotek på grund av dess kontroversiella innehåll och stöldrisk. Dock poängterar 

Atton att även kontroversiellt material bör läggas upp i samma hyllor och hanteras 

på samma sätt som den s.k. normala litteraturen. Alternativ litteratur marginaliseras 

redan av mainstreamkulturen så bibliotek bör inte ytterligare marginalisera den ge-

nom att särbehandla och lägga upp den i stängda hyllor. 

Sammanfattningsvis kan man säga att utveckling av fanzine-samling och 

doujinshi-samling har liknande praktiska problem. Det var relativt lätt att hitta aka-

demiska artiklar om fanzines och bibliotek, vilket visar att fanzines i viss mån upp-

märksammas av vissa bibliotekarier och forskare inom biblioteks- och informat-

ionsvetenskap. I diskussionen om katalogisering av fanzines nämns flera olika al-

ternativ, till exempel folksonomi, till de traditionella klassifikationssystemen me-

dan dessa alternativ inte lyfts fram i den japanska forskningen om doujinshi. En 

annan skillnad mellan forskningen om fanzines och doujinshi är att fanzines kon-

troversiella innehåll inte betraktas som ett hinder medan doujinshis innehåll disku-

teras som ett tydligt hinder. Bartel (2004) ser exempelvis fanzines som motstånd 
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mot mainstreamkulturen och att integrera fanzines i bibliotek leder enligt Bartel att 

representera alternativa perspektiv. Denna skillnad kan bero på att doujinshi är mer 

kopplad till sex och pornografi än fanzines. Den sista skillnaden som kunde betrak-

tas i jämförelse med forskning om fanzines och doujinshi är att forskningen om 

fanzines inte nämner hur fanzinesskapare ställer sig till tillgängliggörandet av deras 

fanzines. I forskningen om doujinshi framhåller Satomi et al. (2008) vikten av att 

få doujinshi-tecknares godkännande vid tillgängliggörandet av deras verk, men i 

forskningen om fanzines nämns det inte huruvida fanzine-skapare vill att deras verk 

blir lästa av människor som inte delar deras intresse eller ej. 

Bibliotek, sex och självcensur 

Eftersom en stor del av doujinshi har sexuella skildringar kan det vara relevant att 

ge en översikt över forskningen om hur sex har hanterats i bibliotekssammanhang. 

Att samla in material med fokus på sex eller sexualitet kan vara en utmaning för 

bibliotekarier, menar Hill och Harrington (2014). Vidare påpekar Hill och Harring-

ton att pornografisk och erotisk litteratur inte i någon större utsträckning uppmärk-

sammas i kurslitteratur för kurser i biblioteks- och informationsvetenskap trots att 

det är viktigt att ha kunskap om kontroversiellt material för att utveckla biblioteks-

samling. Dessutom har de i sin undersökning upptäckt att pornografisk och erotisk 

litteratur nästan automatiskt benämns som obscen utan diskussion i kurslitteraturen. 

Hill och Harrington problematiserar att mer än två tredjedelar av kurslitteraturen 

om utveckling av samlingar på biblioteks- och informationsvetenskap-utbildning i 

USA inte tar upp pornografiskt och erotiskt material, trots att sådant material är 

svårt att hantera. Om bibliotekariens roll främst handlar om att bekämpa censur är 

det inte rimligt att undvika det mest censurerade ämnet, nämligen sex, poängterar 

Hill och Harrington. 

Hill och Harrington menar vidare att självcensur är ett problem som alla typer 

av bibliotek kan stöta på. Pope (1974) undersökte vilken inställning bibliotekarier 

som jobbade på olika typer av bibliotek i USA hade mot material om sex. Resultaten 

visar att universitetsbibliotekarier var mer öppna för att köpa in sådant material me-

dan skolbibliotekarier hade den mest strikta synen. Folkbibliotekarier låg någon-

stans mellan de två. Det visade sig även att universitetsbibliotekarier var benägna 

att tillskriva ansvaret till institutionen som gör inköpsförslag. Dessutom visar resul-

taten att bibliotekarier var benägna att undvika att köpa in illustrerade böcker. Illu-

strerade böcker som skildrade olika variationer av sexuella handlingar tenderade att 

undvikas av bibliotekarier, oavsett om de visade heterosexuella eller homosexuella 

relationer. Pope förklarar att anledningen till att sexualitet inte spelade större roll 

för hur bibliotekarier ställde sig till sådana böcker kan vara att bibliotekarierna 

kände förakt mot illustrerade sexuella handlingar. Popes studie visar även att bibli-

otekarier med längre utbildning var mer öppna till att köpa in material om sex. 
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Dessutom var de med examen, oavsett nivå, i biblioteks- och informationsveten-

skap mer öppna jämfört med dem utan. 

Popes undersökning är inte ny och handlar endast om amerikanska bibliotek, 

men självcensur på bibliotek är även ett problem i Japan. I Osaka flyttade ett stads-

bibliotek 5 499 BL-böcker från öppna till stängda hyllor 2008 som följd av kritik 

från medborgare (Hori 2015). I detta fall avses inte mangaböcker, utan illustrerade 

romaner. Det är alltså böcker med pornografiska bilder, där flera män kramas, kys-

ser varandra eller har sex. Kritiken handlade till stor del om att det inte var passande 

att ha BL-böcker uppställda i öppna hyllor som vem som helst kan se och att böck-

ernas omslag som visar två eller flera män som kramas eller kysser varandra var 

obscena. Bibliotekets chef beslutade att alla BL-böcker skulle flyttas till stängda 

hyllor, att biblioteket inte skulle köpa in fler BL-böcker och att biblioteket inte 

skulle låna ut dem till personer som är yngre än 18 år. 

Japan Library Association (JLA) uttalade att det är åsidosättande av vuxnas rätt 

till information att exkludera litteratur med grova sexuella skildringar från sam-

lingen utan diskussion (Hori 2015). Vidare kritiserade JLA stadsbiblioteket i Osaka 

eftersom biblioteket inte tillräckligt tydligt förklarade varför de slutade att tillgäng-

liggöra BL-böcker för ungdomar. Det var alltså inte klart varför biblioteket beslu-

tade att vissa genrer och vissa användare skulle exkluderas från biblioteket. Chefens 

beslut kritiserades även av aktivister och feminister som hävdade att beslutet gick 

emot ”Statement on Intellectual Freedom in Libraries” och att chefen inte förkla-

rade hur BL-böcker skulle kunna påverka ungdomar och barn på ett dåligt sätt. Till 

slut ändrade biblioteket sig och började att tillgängliggöra BL-böcker på samma sätt 

som tidigare. 

Hori (2015) framhåller att anledningen till att endast BL-böcker kritiserades 

medan andra typer av litteratur som skildrar homosexuella relationer slapp ifråga-

sättas är att det främst är kvinnor som läser BL-böcker, vilket går emot den rådande 

normen i Japan: att kvinnor inte läser pornografi. Barn och ungdomar används en-

ligt Hori som ursäkt för att osynliggöra normbrytande kvinnor som läser pornogra-

fisk litteratur där homoerotiska relationer skildras. 

HBTQ-litteratur är även en typ av litteratur som handlar om sex och sexualitet. 

Med avseende på att såväl vissa doujinshi som HBTQ-litteratur handlar om avvi-

kande sexualitet kan man säga att vissa doujinshi och HBTQ-litteratur har likheter. 

Widdersheim och McCleary (2016) problematiserar att bibliotek i USA inte i någon 

större utsträckning tillhandahåller information som representerar mångfalden i sam-

hället. Könsnormer i dagens nordamerikanska samhälle är enligt Widdersheim och 

McCleary att människor kan delas in i två kön, kvinnor och män, vilket leder till att 

de som faller utanför det binära könssystemet betraktas som avvikande. Widders-

heim och McCleary framhåller att bibliotek och bibliotekarier bör utmana den en-

tydiga bilden av sex och sexualitet samt att HBTQ-litteratur kan bidra till att visa 
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mångfalden av sexualitet som inte i någon större utsträckning är synlig på andra 

typer av litteratur. 

Att tillgängliggöra HBTQ-litteratur för ban och ungdomar betraktas även som 

viktigt. HBTQ-skönlitteratur kan påverka HBTQ-barn och -ungdomar på ett posi-

tivt sätt eftersom HBTQ-skönlitteratur möjliggör att HBTQ-barn och -ungdomar att 

identifiera sig med karaktärerna i berättelser och därigenom slipper känna sig en-

samma (Cart 1997; Martin & Murdock 2007; Mullholland 2003). Dessutom kan 

HBTQ-litteratur vidga heterosexuella människors syn på HBTQ-människor (Clyde 

& Lobban 2001). Widdersheim och McCleary (2016) menar att bibliotek kan bidra 

till att skapa en bättre självkänsla hos HBTQ-ungdomar genom att förse dem med 

tillgång till litteratur som ifrågasätter det binära könssystemet och visar mångfalden 

av sexualitet. 

Chapman (2013) undersökte hur HBTQ-litteratur för barn och ungdomar han-

teras på folkbiblioteken i Storbritannien samt hur HBTQ-människor ställer sig till 

att folkbiblioteken tillgängliggör HBTQ-litteratur för barn och ungdomar. Under-

sökningen visar att bibliotekarierna inte särskilt är emot att tillgängliggöra HBTQ-

litteratur för barn och ungdomar, men att de samtidigt har bekymmer över kvaliteten 

av HBTQ-litteratur, tillgängliggörandet för yngre barn samt potentiella klagomål 

från föräldrar. Vissa bibliotekarier i undersökningen bekymrade sig om att HBTQ-

litteratur av dålig kvalitet kan minska användarnas läslust, men vissa HBTQ-

människor som deltog i Chapmans undersökning hävdade att kvaliteten inte ska 

spela en så stor roll eftersom det är viktigare att erbjuda ett brett sortiment. 

 Vissa bibliotekarier i undersökningen visar även oro för att tillgängliggöra 

HBTQ-litteratur för yngre barn och att föräldrar klagar på HBTQ-litteratur. Trots 

att bibliotekarierna i undersökningen generellt sett var emot censur visade det sig 

att vissa tyckte att det kan vara nödvändigt att sätta åldersgräns eller att placera 

illustrerade böcker med HBTQ-tema i en särskild avdelning för att undvika klago-

mål från föräldrar. Dock påstår vissa bibliotekarier att det är viktigt att behandla 

HBTQ-litteratur på samma sätt som andra typer av litteratur för att främja jämställd-

het och mångfald. Chapman menar att HBTQ-litteratur uppsatt i en särskild hylla 

kan leda till segregation och outande. Vidare nämner Chapman att HBTQ-litteratur 

uppställda i samma hyllor med andra typer av litteratur främjar serendipitet, men 

gör det samtidigt det svårare för användaren att hitta material. 
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Teori 

Queerteori 

Den teoretiska utgångspunkten jag mest kommer att använda mig av i studien är 

queerteori. Queer kan ha flera olika betydelse, från ”knäpp” och ”avvikande” till 

”en grupp av människor vars sexualitet inte faller inom den heteronormativa nor-

men”. Enligt Ambjörnsson (2006) lägger queerteori stort fokus på brott mot sexu-

ella normer, strukturer och identiteter samt uppmärksammar en rad förhållanden i 

samhället som har med genus, sexualitet och makt att göra. Queerteorin är inte en 

enhetlig teoribildning och det finns därför flera olika perspektiv på kultur, samhälle 

och identitet bland queerforskare, menar Ambjörnsson. Gemensamt är att de intres-

serar sig för frågan om varför vissa uppfattas som normala medan andra uppfattas 

som avvikande. 

Queerteori förknippas ofta med poststrukturalism som går ut på att rikta kritik 

mot all form av essentialism, menar Ambjörnsson. Det som präglar poststruktural-

ismen är enligt Berg och Wickman (2010) ett intresse för hur språkliga, symboliska 

och diskursiva faktorer tillsammans konstruerar betydelse och mening. Diskursbe-

greppet innebär i queerteoretiska sammanhang hur människor kollektivt skapar en 

viss bild av en händelse eller fenomen genom att tala på ett specifikt sätt (Berg & 

Wickman). Att framhålla skillnad är ett exempel på hur betydelse skapas, menar 

Ambjörnsson (2006). För att förstå vad ett ord betyder behöver man sätta det i re-

lation till andra ord. Ett exempel som Ambjörnsson tar upp är att man vet att man 

är vuxen endast genom att någon annan kategoriseras som barn. Uppskjutning in-

nebär enligt Ambjörnsson att betydelsen av ordet hela tiden skjuts upp eftersom 

man alltid måste sätta ett ord i relation till andra ord för att ta reda på ordets inne-

börd. Ambjörnsson nämner att det är omöjligt att fastställa en entydig och stabil 

innebörd och att språket hela tiden utvecklas. 

Med avstamp i poststrukturalismen förutsätter queerteorin enligt Berg och 

Wickman (2010) att all betydelse konstrueras i relation till historiska, politiska, 

språkliga, sociala och diskursiva faktorer. Ur ett queerteoretiskt perspektiv är sex-

ualitet och kön som kategorier inte några självklarheter utan snarare diskursiva kon-

struktioner, menar Berg och Wickman. Vidare påpekar de att kategorier som hetero- 

och homosexuell därför inte beskriver vem de som tillhör respektive kategori är 

utan snarare skapar betydelsen av ett visst sätt att vara eller agera. Kategorisering 

är enligt Ambjörnsson (2006) ett sätt att utöva kontroll över samhällets medborgare 

genom att kategorisera vissa som mer normala och önskvärda än andra. Berg och 

Wickman (2010) poängterar att dekonstruktion är ett viktigt begrepp för queerteorin 

som går ut på att kritiskt analysera hur motsatspar som hetero- och homosexualitet 

diskursivt konstitueras. Att dekonstruktivistiskt analysera kategorier och identiteter 
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möjliggör att avslöja hur språk och makt samverkar för att skapa dem, nämner Berg 

och Wickman. 

Foucaults teori om makt, identitet och sexualitet har enligt Berg och Wickman 

betytt mycket för queerteorin. För Foucault utövas makt inte endast i den entydiga 

relationen mellan förtryckare och förtryckt utan makt finns överallt och även inom 

enskilda individer, förklarar Ambjörnsson (2006). Panoptikon är ett begrepp som 

Foucaults utvecklade och visar hur makt kan utövas utan maktutövare. Enligt Am-

björnsson är panoptikon en sorts fängelse där fångarna ständigt är övervakade, men 

de vet inte när personalen ser dem. Rädslan för att ständigt vara observerad utan att 

veta leder till att fångarna utvecklar självdisciplin och börjar bete sig enligt förvän-

tat beteende, menar Ambjörnsson. Vidare nämner Ambjörnsson att i dagens väster-

ländska samhälle införlivas samhällets normsystem av individer och att människor 

beter sig på ett förväntat sätt på grund av rädslan för att inte passa in i ramen för det 

normala. Makt utövas alltså på ett omedvetet plan genom att man följer normer som 

säger vad som är normalt. 

Queerteorin lägger enligt Ambjörnsson främst fokus på att undersöka hur det 

kommer sig att vissa saker framställs som normala, hur normer skapas och hur de 

upprätthållas. Ambjörnsson poängterar att queertankegodset handlar om normalitet 

i stort och att alla typer av maktordningar kan undersökas ur ett queerteoretiskt per-

spektiv. Dock intresserar queerteoretiker sig framför allt för heteronormativiteten 

som innebär att en viss sorts heterosexuellt liv framställs som det mest önskvärda 

och naturliga sättet att leva, menar Ambjörnsson. Rosenberg (2002) påpekar att 

heteronormativitet bygger på två bärande principer: exkludering och inkludering. 

Exkludering innebär att dela upp människor i heterosexuella och homosexuella och 

därigenom skapa en vi-de-relation. Dessutom handlar det inte endast om att kate-

gorisera människor i två grupper utan även att underordna och stereotypisera ho-

mosexuella människor. Inkludering innebär införlivandet av avvikelse, men Am-

björnsson (2006) pekar på att inkludering ofta går hand i hand med osynliggörande 

och tystnad. Även om de avvikande får inkluderas i normen får de inte synas eller 

höras, menar Ambjörnsson. 

Sexualitet 

Rubins sexuella värdehierarki 

I mitten av 1990-talet började queerteorin att få en stor betydelse för forskning om 

sexualitet och teorin har sedan dess varit den viktigaste teoretiska utgången i studien 

av sexualitet (Gamson & Moon, 2004). Queerteoretiker hävdar att man inte bör se 

sexualitet som dikotomi mellan homo- och heterosexualitet utan att sexuella iden-

titeter bör ses som en rörlig och dynamisk konstruktion som ofta påverkas av makt-

relationen i samhället. Enligt Tollin et al. (2005) anser queerforskare att det finns 
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en mångfald av sexualitet i samhället, men att den rådande heterosexuella normen 

osynliggör mångfalden. Som nämnts tidigare problematiserar queerteori den rå-

dande heteronormativiteten, men det är inte all heterosexualitet som betraktas som 

normal utan många faller utanför ramarna för det normala, menar Ambjörnsson 

(2006). 

Rubin (1984) etablerade en radikal teori om hur god och dålig sexualitet kon-

strueras. Begreppet sex negativity innebär att sex betraktas som en farlig, destruktiv 

och negativ kraft i västerländska kulturer. Nästan alla sexuella praktiker anses som 

dåliga, men med vissa undantag. Sexuella praktiker som äger rum mellan kära 

heterosexuella människor inom äktenskap för att skaffa barn, betraktas som goda. 

Enligt Rubin finns det i det västerländska samhället en hierarki som ordnar sexua-

litet från god, normal och naturlig till dålig och det högsta rankade är gifta och 

reproduktiva heterosexuella människor. Sedan följer ogifta heterosexuella männi-

skor i en lång och kärleksfull relation. Även homosexuella människor i en lång och 

stabil relation kan rankas högt, fast inte lika högt som de heterosexuella. Homosex-

uella med många tillfälliga sexuella kontakter ligger däremot nästan längst ned i 

hierarkin. Den sexualitet som ligger längst ned i hierarkin är transsexualism, fet-

ischism, sadomasochism, och de som säljer sex. Transsexualism uppfattas nu för 

tiden som könsuttryck och enligt FPES (u.å.) handlar transsexualism inte om sexu-

alitet utan kön. Anledningen till att transsexualism räknas som sexualitet i Rubins 

skala är förmodligen att skalan skapades för mer än 30 år sedan. Medan de med 

sexualitet som rankas högt i hierarkin anses att ha en sund själ, trovärdighet och 

större möjligheter för institutionellt stöd samt materiella förmåner, kopplas de med 

lågt rankade sexualitet till psykisk ohälsa och kriminalitet. 

Figur 1 visar Rubins skala med olika värderingar i dåtidens västerländska sam-

hälle som konstruerar god, normal och naturlig samt onormal, onaturlig och av 

andra fördömda sexualitet. Den inre cirkeln visar god sexualitet medan den yttre 

visar dålig sexualitet. Enligt skalan ska normal och god sexualitet ske ”inom hem-

met, i frivillig, monogam tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön, ur samma 

generation, utan sexuella hjälpmedel och i syfte att avla barn” (Ambjörnsson, 2006: 

86). Rubin (1984) menar att all sexualitet som inte faller inom dessa ramar betraktas 

som dålig, onormal och onaturlig.  
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Rubins skala visar att det inte finns enbart ett sätt att vara heterosexuell eller 

homosexuell på utan att det finns många variationer av sexualitet. I förståelsen av 

detta kan man betraktas som avvikande även om man identifierar sig med hetero-

sexualitet. Exempelvis betraktas vuxna män med sexuellt intresse för unga flickor 

som pedofiler och denna sexualitet uppfattas ofta som sjukdom. Ambjörnsson 

(2006) påpekar att en sexualitet officiellt betraktas som god genom att demonisera 

och sjukdomsförklara andra alternativ. 

Vidare menar Ambjörnsson att den sexuella värdehierarkin är kontextberoende 

och därför svår att fastställa. Den sexuella värdehierarkin kan se olika ut beroende 

på vilka lagar och restriktioner kring sexuella beteenden som finns i samhället, samt 

Figur 1: The sex hierarchy: the charmed circle vs. the outer limits (Rubin, 1999: 153) 
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vilka föreställningar människor har om vad som är normalt och onormalt. Ett ex-

empel på detta är enligt Ambjörnsson, införandet av homosexuella partnerskap eller 

äktenskap. I Sverige infördes partnerskapslagen 1994 och många ansåg införandet 

som ett viktigt steg mot lika rättigheter mellan homo- och heterosexuella männi-

skor. Av vissa grupper, som Kristdemokraterna, uppfattades det dock som en styg-

gelse mot naturen. Även vissa homosexuella var emot införandet av lagen. Det är 

alltså svårt att definiera vilka typer av sexualitet som är queer eftersom normer är 

beroende av vem man frågar och i vilket sammanhang man rör sig. 

Som en konsekvens av den sexuella värdehierarkin kan vissa sexuella uttryck 

göras obegripliga, stereotypiseras och stigmatiseras, menar Ambjörnsson. Kärleks-

kravet som sammanlänkar sex och kärlek påverkar till exempel hur kvinnor som 

befinner sig i sexindustrin betraktas av samhället. Kvinnor som får betalt för att 

sälja sex anses automatiskt som offer eftersom kvinnor inte ska separera sex och 

kärlek och de kvinnor som inte passar in i denna bild av sexsäljerskor tenderar att 

avfärdas från den offentliga diskussionen om prostitution (Kulick 2006). 

 

Fantasi, representation och censur 

Butler (1990) problematiserar ur ett queerperspektiv kopplingen mellan fantasi, re-

presentation och verklighet som ofta ligger till grund för censur. I debatten om cen-

sur mot pornografi kritiserade Butler radikalfeminister i USA som är emot porno-

grafi. 

Problemet med radikalfeministerna är enligt Butler att de förutsätter att kvinnor 

endast identifierar sig med de underordnade kvinnorna i pornografi. Med avstamp 

i Laplanches och Pontalis teori om psychic reality (1985) hävdar Butler (1990) att 

man inte endast identifierar sig med en enda position i fantasi utan med flera. Butler 

påstår att det inte finns ett subjekt som har fantasi, utan att subjektet fragmenteras 

och göms i fantasin. Subjektet begränsas alltså inte i fantasi till en enda position. 

Pornografi tvingar inte kvinnor att identifiera sig med de underordnade, utan öppnar 

snarare möjligheter för kvinnor att identifiera sig med hela scenen, med flera olika 

positioner. Feministisk teori och politik kan inte kontrollera representationen av 

kvinnor utan att producera en representation av underordnade kvinnor, och i så fall, 

menar Butler, bör vi släppa kontrollen över fantasin och öppna möjligheter för iden-

tifikation oavsett om det finns en risk. För att motverka den auktoritativa represen-

tationen är det viktigt att inte fastna i dikotomier utan att skapa fler varianter av 

representation som visar mångfald, betonar Butler. 

Dessutom bortser idén att mottagaren av representationer är passiva och skadas 

av representation från mottagarens förmåga att kritiskt tolka representationens me-

ning, nämner Butler. Vidare menar Butler att antipornografiaktivismen inte hade 

funnits om kvinnliga mottagare endast identifierade sig med de underordnade kvin-

nor som skildrades i pornografi, eftersom ur detta perspektiv är det omöjligt att 
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kvinnor kritiskt granskar pornografins struktur i relation till ojämn maktfördelning 

i samhället. 

En annan aspekt som även ligger till grund för censur mot viss litteratur och 

konst som står utanför normen är att läsaren eller tittaren påverkas och förvandlas 

till vad som inte betraktas som normal av den dominerande kulturen (Schrader 

2013). Exempelvis gör litteratur med HBTQ-tema läsaren homosexuell; pornogra-

fiska mangaböcker med Loli-karaktärer gör läsaren pedofil och våldsamma dataspel 

får spelaren att mörda andra. Takeuchi (2016) nämner att denna aspekt är den största 

anledningen till att otaku som läser mangaserier med grovt sexuella skildringar 

kopplas till psykisk sjukdom och kriminalitet. Butler (1999) menar dock att fantasi 

konstitueras av det som verkligheten förbjuder och att fantasin kan skjuta upp hand-

lingar. Verklighet och fantasi konstituerar enligt Butler varandra och verkligheten 

bör således uppfattas som en rörlig konstruktion vars gränser bestäms i relation till 

utsidan, dvs. fantasi, det overkliga och det otänkbara, hävdar Butler. Samtidigt som 

Butler erkänner att fantasi kan överskrida verklighetens gräns framhåller Butler att 

fantasi även håller verkligheten på avstånd. Avståndet hindrar människor från att i 

verkligheten bete sig på samma sätt som de gör i fantasi (Otomo 2015). 

Enligt Schrader (2013) har barn alltid stått i centrum för diskussionen om cen-

sur. Litteraturens negativa påverkan på barnens utveckling ligger till grund för idén 

att censurera dålig litteratur, hävdar Schrader. T.ex. handlade kritiken mot stadsbib-

lioteket i Kansai om att BL-böcker stod i öppna hyllor som även barn kunde se. 

Robinson (2012) påpekar hur den normativa representationen av barn begränsar 

barns tillgång till information om sex och sexualitet. I västerländska diskurser om 

barns utveckling betraktas barn som någonting som till sin natur skiljer sig från 

vuxna, menar Robinson. Barn uppfattas enligt Robinson som omogna och maktlösa 

till skillnad från vuxna, vars kroppar och sinnen är färdigutvecklade. Barnen upp-

fattas alltså som någonting som vuxna inte är: naiva, beroende, osofistikerade, 

omogna, oerfarna och ovetande samt saknar förmåga att tänka kritiskt (Robinson 

2012). Således betraktas barn som någonting som behöver att skyddas från de vux-

nas värld, som kan vara farlig för oskyldiga och ovetande barn. 

Den oskyldiga bilden av barndom skapas av vuxna som längtar efter och ro-

mantiserar barndom, nämner Robinson. Barndom kopplas till frihet och ansvarslös-

het som i sin tur förloras då barn utvecklas till vuxna. Som konsekvens uppfattas 

barndom som the golden age fylld med oskyldighet (Jenks 2005; Robinson 2012). 

Dock har denna bild av barndom enligt Robinson (2012) kritiserats på grund av att 

det generaliserar barndom och inte tar hänsyn till sociokulturella faktorer samt de-

ras subjektivitet. 

Vidare nämner Robinson att sexualitet betraktas som en viktig markör som skil-

jer ut barn från vuxna. Barns sexualitet existerar inte i den västerländska diskursen 

om barn och barns sexuella beteende förväntas att kontrolleras av vuxna. Barndom 

anses vara en viktig period för en individ att utvecklas till en normal heterosexuell 
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vuxen och det är tagen för givet att begränsa barns tillgång till information om deras 

sexualitet, kroppar och sexuella subjektivitet, menar Robinson. Samtidigt som Ro-

binson erkänner att barn ibland behöver skyddas, hävdar hon att idén att skydda 

barn upprätthåller den rigida gränsen samt maktrelationen mellan barn och vuxna. 

Genom att kontrollera vilken information barn får tillgång till produceras den oskyl-

diga bilden av barn och reproduceras på samma sätt som representation av under-

ordnande kvinnor produceras och reproduceras genom kontroll över kvinnors re-

presentation. Att många tonåriga tjejer i Japan läser BL utmanar gränsen denna ri-

gida gräns mellan barn och vuxna, menar Wood (2006). 

Idén att barn är omogna och inte har sexuell subjektivitet förbjuder även att de 

skildras som sexuella objekt. Mangamålet i Sverige handlade om serieteckningar 

som fanns hemma hos översättaren Simon Lundström (Röstlund, 2012, 15, juni). 

Representationen av barn som fanns i de serieteckningarna betraktades av tingsrät-

ten och hovrätten som verklighetstrogna och barnpornografiska. Högsta domstolen 

friade dock Lundström med motiveringen att de är fantasifigurer. I detta fall kopplas 

fantasi och verkligheten på samma sätt som kvinnor som skildras i pornografi kopp-

las till kvinnor i verkligheten. 

Trots att barndom är en period med extremt många restriktioner är det även en 

period som möjliggör för barn att söka alternativa sätt att vara och uttrycka sig, 

påstår Robinson (2012). För att barn ska kunna hitta alternativa sätt är det avgö-

rande att de har tillgång till alla sorters kunskap, inklusive alternativa subjektiva 

möjligheter och subjugated knowledge, ett begrepp som myntades av Foucault som 

innebär kunskap som exkluderas av den dominerande kulturen. I detta sammanhang 

betraktas fantasi som ett viktigt redskap eftersom den, som Butler (1999) nämner, 

möjliggör att människor identifierar sig med olika positioner som i verkligheten 

betraktas som icke-normala. 

Klassifikationssystem ur ett queerperspektiv 

Queerteorins centrala fokus på att upplösa gränser mellan kategorier kan även ap-

pliceras på forskning om klassifikationssystem. Bibliotek har länge använt klassi-

fikationssystem för att ordna material och att ge användaren tillgång till det. Kon-

trollerade ämnesord används ofta med syfte att placera material i olika kategorier. 

Dessa kategorier betraktas ofta som neutrala och objektiva, men Bowker och Star 

(1999) pekar på att klassifikationssystem endast reflekterar ett visst sätt att se värl-

den på. Vidare menar de att klassifikationssystem ser neutrala ut endast i vissa sam-

manhang och att det därför är viktigt att undersöka klassifikationssystem i relation 

till dess sammanhang för att avslöja deras subjektivitet. 

Enligt Drabinski (2013) handlar kritisk forskning om klassifikationssystem i 

stort sett om själva katalogiseringsarbetet, dess hierarkiska struktur och ämnesord. 

I katalogiseringsarbetet bedömer katalogisatörer vilka böcker som ska placeras in i 
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vilka klasser och denna beslutsprocess reflekterar ofta katalogisatörers fördomar. 

Exempelvis innebär beslutet att placera litteratur om transsexualism in i 

RC560.G45, sexual and psychosexual conditions, att transsexualism betraktas som 

en psykisk sjukdom som ska botas med behandling (Drabinski 2013). 

Wolf (1972) har problematiserat att litteratur om homosexualitet ordnades un-

der ämnet sexual deviance fram till 1972. En sådan placering innebär att homosex-

ualitet ses som avvikande beteende som bör behandlas och kontrolleras. Kritiken 

mot dominerande klassifikationssystems strukturer syftar enligt Drabinski (2013) 

till att litteratur om kön och sexualitet representeras på ett felaktigt och diskrimine-

rande sätt genom att placeras felaktigt. 

Drabinski menar att kritisk forskning om ämnesord är mer populär än kritisk 

forskning om katalogisering, eftersom ämnesord är kopplade direkt till användaren. 

Begreppet naming är enligt Olson (2002) kopplat till makt, då det handlar om att 

namnge eller benämna dokument. I bibliotekssammanhang skapar katalogisatörer 

representationer av dokument genom att förse dokument med ett ämnesord, menar 

Olson. Katalogisatörer utövar alltså makt genom att bestämma hur dokument ska 

representeras. Val av ämnesord handlar inte endast om att sortera kunskap utan bi-

drar även till att producera och reproducera hur vi ser på kunskap. Vidare påpekar 

Olson hur ämnesord endast representerar den dominerande gruppens syn: vita bor-

gerliga män. Ämnesorden som används i LCSH (Library of Congress Subject He-

adings) förutsätter till exempel böcker om begåvade män som normen (Olson 

2001). Ämnesord såsom computers and women och self-employed women tyder på 

att datakunskap och entreprenörskap principiellt kopplas till män. Ämnesordet 

Male prostitution visar däremot föreställningen om att det i många fall är kvinnor 

som säljer sex. 

Den mesta av kritiken som ifrågasätter dominerande klassifikationssystem 

såsom LCSH och DDK framställer ämnesord som felaktiga och att de därför bör 

rättas till, påpekar Drabinski (2013). Trots att Olson (2001) ifrågasätter idén att det 

finns ett objektivt och universellt klassifikationssystem riktar hennes lösning på 

problemet sig på förbättring av systemet. Olson föreslår att klassifikationssystem 

görs mer öppna och inkluderande på följande sätt: (1) att låta katalogisatörer välja 

mellan flera varianter av ämnesord, (2) att tillägga fler ämnesord som är bättre läm-

pade för marginaliserade grupper, och (3) att ändra den hierarkiska strukturen. Dra-

binski (2013) påpekar dock att klassifikationssystem eller ämnesord aldrig kommer 

att bli rätt för alla. Det klassifikationssystem eller de ämnesord som en gång tycktes 

vara rätta kan bli ett föremål för vidare ifrågasättande. Exempelvis tycktes ämnes-

ordet negro women vara politiskt korrekt på 70-tale i USA, men inte längre i dagens 

samhälle (Drabinski 2013). 

Drabinski poängterar att med queerteori som analytisk utgångspunkt kan fokus 

skiftas från att producera ett korrekt universellt kunskapsorganisationssystem till 
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att kritiskt undersöka på vilket sätt ämnesord och kategorier produceras och påver-

kar människors syn på kunskap. Drabinski framhåller att det inte finns ett korrekt 

klassifikationssystem och kritiserar de som försöker att korrigera klassifikationssy-

stem med syfte att inkludera alla eftersom detta endast förstärker idén att det finns 

ett objektivt och universellt klassifikationssystem. Att litteratur om homosexualitet 

byter kategori från sexual deviance till sexual life innebär inte att kunskapen om 

homosexualitet nu är sann och oföränderlig utan visar endast hur diskursen om ho-

mosexualitet har förändrats. Vidare poängterar Drabinski att det inte hjälper att 

gömma sprickor i klassifikationssystem eftersom det riskerar att osynliggöra domi-

nerande ideologier och att försvaga motstånd mot systemet. 

Vidare påpekar Drabinski att kunskapsorganisationssystem inte är representa-

tiva utan produktiva. De bidrar till att producera potentiella identiteter som använ-

daren antingen kan identifiera sig med eller vägra att göra det. Även felaktiga äm-

nesord behövs alltså för att producera bättre lämpade ämnesord vid motstånd mot 

felaktiga ämnesord. Drabinski (2013) menar att klassifikationssystem och kontrol-

lerad vokabulär kan användas både för att beskriva ens identitet och för att diskutera 

om man verkligen kan identifiera sig med de befintliga ämnesorden. 

Drabinski föreslår att bibliotekarier bör arbeta för att få användaren att själv 

inse att kunskap som ordnas i klassifikationssystem inte är objektiv och sann. Istäl-

let för att rätta felaktiga ämnesord bör bibliotekarier kasta ljus över dem för att in-

bjuda användaren till diskussion om varför ett klassifikationssystem konstrueras på 

just det sättet, poängterar Drabinski. Vidare menar Drabinski att en pedagogisk di-

alog mellan användaren och bibliotekarien är viktig och att dialogen kan ske i refe-

renssamtal eller kurser som biblioteket ordnar. 

Att inbjuda användaren till diskussion om klassifikationssystem kan betraktas 

som en bottom-up approach. En annan typ av bottom-up resonemang är att använda 

folksonomi. Enligt Keilty (2012) betraktas folksonomi av vissa forskare som ett 

idealt alternativ till dominerande klassifikationssystem på grund av att folksonomi 

tros kunna möjliggöra för marginaliserade människor att benämna sig själva och 

påverka hur de ska klassificeras. Keilty påpekar att folksonomi inte är helt fritt från 

kontroll och påverkan av mainstreamkultur, men betonar samtidigt att folksonomi 

möjliggör att marginaliserade grupper benämner sig själva och att därigenom slip-

per känslan av förödmjukelse och får bättre självkänsla, vilket kan leda till motstånd 

mot normer. 
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Analys 

Doujinshis värde 

Samtliga informanter har en positiv syn på att biblioteket samlar, bevarar och till-

gängliggör doujinshi, vilket inte stämmer överens med den tidigare forskningen om 

mangaböcker och doujinshi på bibliotek. Anledningen är förmodligen att de själva 

valde att arbeta på ett specialbibliotek med inriktning mot mangaserier eftersom de 

i varierande grad är otaku. Dock visade det sig att de är mer inriktade mot bevaran-

det av mangakultur än att bevara mångfalden av sexualiteter som uttrycks i 

doujinshi. Samtliga informanter uttryckte vikten av att bevara doujinshi för fram-

tida forskning och nämnde att det inte finns offentliga organisationer som i lika stor 

omfattning som Yonezawa-biblioteket bevarar och tillgängliggör doujinshi. Att 

Yonezawa-biblioteket är ett av universitetsbiblioteken till det privata Meiji-univer-

sitet kan vara en anledning till att de intervjuade mest ser doujinshi som forsknings-

material. Att doujinshis bidrag till den japanska manga-kulturen betonas stämmer 

väl överens med den tidigare forskning om doujinshi på bibliotek. Doujinshis funkt-

ion att fritt uttrycka sig och att representera alternativa perspektiv lyftes inte fram 

direkt när jag ställde frågan vad är doujinshis betydelse? 

När jag frågade om doujinshis betydelse för individer som skapar och läser 

doujinshi började dock informanterna att prata om att doujinshi möjliggör att man 

fritt kan uttrycka sig och att det som uttrycks i doujinshi reflekterar alternativa per-

spektiv. Bibliotekspersonal B menar att: 

Det som är, öh, värdefullt med doujinshis betydelse är... kanske att författaren blottar sig. Jag 
menar, att någonting som brukar filtreras bort i kommersiella mangaböcker kan komma i ut-
tryck. Så man kan få en bild av hur människor i dagens samhälle-- eller ja, åtminstone delta-
garna i Comic Market-- man får ta del av berättelser som har med deras riktiga känslor att göra.. 

 

Doujinshi betraktas här som ett sätt att ocensurerat uttrycka sig på. Kommersiella 

mangaböcker kopplas mer till censur och bibliotekspersonal B menar att inte alla 

perspektiv representeras i kommersiella mangaböcker. En annan funktion som upp-

fattas som viktig är att dela med sig av sina fantasier. 

De som skapar doujinshi... vahettere, vill att läsarna ska, öh, identifiera sig med deras fantasier. 
De vill att folk ska se det och så vill de veta vad läsarna tycker. I det avseendet tror jag att 
doujinshi har betydelse för doujinshi-tecknare. Och för läsarna kan doujinshi tillfredsställa be-
hov som ursprungsverken inte kan tillfredsställa. (Bibliotekspersonal C) 

 

Doujinshi kan alltså stimulera fantasi hos både skapare och läsare. Genom att skapa 

doujinshi kan man uttrycka fantasi och genom att läsa kan man tillfredsställa sitt 

behov av fantasi. 
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Trots att informanterna lyfter fram många positiva aspekter av doujinshi tycker 

bibliotekspersonal D att det inte är nödvändigt att biblioteket öppnar upp sig och 

marknadsför doujinshi. 

Nej, Jag tycker inte det så mycket. Att vi bör öppna våra portar…det är personliga åsikter, men 
doujinshi ligger längst ned i pyramidstrukturen. De är inte så kallad mainstream så jag tror att 
det kanske finns häftiga saker, men jag tycker inte att vem som helst ska läsa det. Det kanske 
finns verk som alla bör läsa, men såna verk ligger längst upp i pyramiden. De längre ned i 
pyramiden behöver inte vem som helst läsa. I linje med denna tankegång tycker jag inte att det 
är bättre att öppna våra portar. Så, vadhettere, jag tycker att det är bättre att de som har koll, 
alltså de som har kunskap om doujinshi kommer till biblioteket för att läsa doujinshi. Rent 
kvalitetsmässigt, inte moraliskt, är inte alla doujinshi bra. Det finns doujinshi som är dåligt 
tecknade. Såna grejer behöver vem som helst inte läsa. Så vi behöver inte göra allt tillgängligt 
för alla. 

 

Bibliotekspersonal D lyfter fram doujinshis kvalitet och menar att det finns 

doujinshi som är dåligt tecknade som inte har något större värde. Chapmans under-

sökning (2013) visar att bibliotekarier bekymrar sig över HBTQ-litteraturs dåliga 

kvalitet eftersom det kan leda till att användarna tappar läslusten för HBTQ-

litteratur. I Chapmans undersökning (2013) var bibliotekarierna även bekymrade 

över HBTQ-litteraturens kvalitet, men de var mer oroliga för att dålig kvalitet kunde 

leda till att användarna tappar läslusten. Bibliotekarierna i Chapmans undersökning 

ville alltså att HBTQ-litteratur blir läst av alla och var därför oroliga för att dålig 

kvalitet utgör ett hinder. Bibliotekspersonal D:s utsaga kan däremot tolkas som att 

doujinshi har betydelse endast för de som redan vet vad doujinshi är.  

Bibliotekspersonalens attityd mot pornografiska doujinshi 

Under samtliga intervjuer nämnde jag att doujinshi i många fall kopplas till porno-

grafi. Två av de intervjuade reagerade och försökte att förklara att inte alla doujinshi 

är pornografi. Dock visade de förståelse för varför doujinshi ofta kopplas till por-

nografi och uppgav som anledning att parodi-doujinshi med sexuella skildringar är 

populära. Bibliotekspersonal D menar att: 

[…] Som sagt tycker jag att (Comic Market) är en fantastisk plats eftersom man fritt får kreera 
saker och uttrycka sig och... att människors drift... liksom, kristalliseras. Och det är intressant 
att varje doujinshi är som en kristall. Så det jag vill säga är att det är fel att avfärda doujinshi 
som porr och inget mer. Men det är ju sådant som sticker ut, så det är väl förståeligt att folk får 
en sådan uppfattning. Det finns många doujinshi-cirklar som inte publicerar vuxendoujinshi, 
men visst, de som är populära är väl erotiska parodidoujinshi. Eroparo. Så jag förstår varför det 
blir så. 

 

Eroparo är en förkortning för erotiska parodi-doujinshi. Bibliotekspersonal D vi-

sade inte något förakt för pornografiska och erotiska doujinshi, men det verkar som 

att hen helst vill att människors syn på doujinshi blir mer nyanserad. Doujinshi och 
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otaku är som nämnts tidigare stigmatiserade i det japanska samhället och uppfatt-

ningen att otaku är perversa som läser mangaserier med grovt sexuella skildringar 

ligger till grund för stigmatiseringen. Butler (1999) nämner att skapandet av mång-

faldiga bilder är nödvändigt för att motverka den entydiga och auktoritativa bilden 

som skapas av mainstreamkulturen. Bibliotekspersonal D:s påstående att doujinshi 

inte endast handlar om sex utan allt möjligt kan tolkas som att hen vill lyfta fram 

mångfaldiga bilder av doujinshi för att motverka den stigmatiserade representat-

ionen av doujinshi. Dock kan det även tolkas som att kopplingen mellan doujinshi 

och pornografi betraktas som dålig. 

Överlag var samtliga informanter inte särskilt negativt inställda till att biblio-

teket tillgängliggör doujinshi med sexuella skildringar. Bibliotekspersonal D menar 

att hen inte bryr sig så mycket om grova sexuella och våldsamma skildringar i 

doujinshi, eftersom hen tycker att doujinshi-tecknares starka vilja att uttrycka sig är 

det viktigaste. Detta betyder inte att bibliotekspersonal D accepterar alla typer av 

sexuella skildringar. Hen uttrycker att hen inte förstår vissa grova skildringar, men 

att hen inte vill censurera doujinshi endast för att hen själv inte förstår. 

Vad det gäller supergrova sexuella skildringar känner jag en del avsmak och att de som tecknar 
sådant är läskiga... men samtidigt känner jag någon sorts respekt, att det är imponerande, liksom 
att ”hur kan ni komma på sådana saker!?”. Så jag har två motsatta känslor, men jag tänker aldrig 
”bränn skiten!”. 

 

Även Bibliotekspersonal B menar att det finns vissa sexuella skildringar som 

hen inte förstår, men att det är viktigt att bevara och tillgängliggöra mångfalden av 

sexualitet som skildras i doujinshi för dem med sådana behov. 

 

Jag tycker att... oavsett det är heterosexualitet eller homosexualitet... även om det är situationer 
som jag inte alls är intresserad av eller skildringar som jag tycker är obehagliga, även om jag 
själv känner på det sättet tror jag att det finns människor som behöver det. Jag tror att det finns 
människor som behöver det. Och att de hittar det efter att de har letat efter det innebär förmod-
ligen att de behöver det. Det gäller även de som tecknar. Att teckna och uttrycka sig är någon-
ting som de har ett behov av, tror jag. Så oavsett vad det är, så länge hela samhället enligt lagen 
inte säger nej till det, är det bättre att tillgängliggöra det. Eller kanske även sådant material som 
hela samhället säger nej till. Annars känner man sig ensam. Jag tycker att det är bättre att det 
finns tillgång än att det inte finns någonting, 

 

Bibliotekspersonal B:s motivering är alltså att det ska finnas tillgång till sådant 

material för dem som behöver. Vidare nämner bibliotekspersonal B att det är möj-

ligt att doujinshi påverkar människor på ett negativt sätt, men att det är viktigare att 

människor slipper att känna sig ensamma. Mångfalden betraktas av biblioteksper-

sonal B som viktig för att möjliggöra att människor hittar andra som har samma 

sexualitet, åsikter eller upplevelser på samma sätt som tillgängliggörandet av 

HBTQ-litteratur för barn och ungdomar bidrar till att de slipper att känna sig en-
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samma (Cart 1997; Martin & Murdock 2007; Mullholland 2003). Dock är biblio-

tekspersonal B tydlig med att det endast är vuxna som får tillgång till sådant 

material på biblioteket. Bibliotekets åldersgräns diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

Till skillnad från de andra informanterna uttrycker bibliotekspersonal C mer 

komplicerade känslor för pornografiska mangaserier i allmänhet. 

För mig är det snarare vanliga och kommersiella tidningar som säljs på bokaffärer, för män, 
som har åldersgräns, som... när jag gör framtagning på sådana tidningar och ser dem känner jag 
”jaha... sådana tidningar finns” och det finns sådana som jag inte ser så ofta. Jag tänker mer på 
sådana. Och ja, doujinshi får vem som helst inte läsa, så jag ser inte dem så ofta. Jag känner 
inte likadant när jag gör framtagning av doujinshi. 

 

Bibliotekspersonal C visar tydligt förakt för vissa skildringar i doujinshi som främst 

riktar sig mot manliga läsare. Hen låter lite uppgiven och menar att det är hens jobb 

att göra framtagning och katalogisering av pornografiska mangaserier. När jag be-

rättade för bibliotekspersonal C att jag hade sett en doujinshi där det skildrades hur 

en liten flickas mage öppnades och en karaktär utförde sexuella handlingar med 

flickans inre organ, och sedan frågade om även sådana doujinshi har något värde 

eller någon betydelse, undvek C att bedöma sådana doujinshis värde. 

Öh, eftersom det finns behov för dem. Det är därför sådana doujinshi fortsätter att existera, tror 
jag. Om det inte hade funnits behov hade de inte existerat, tror jag. Öh, men det är yttrandefri-
het, det är det enda jag kan säga. Och att det är en smakfråga. Om jag säger att det är värdelöst, 
då kanske de som ogillar det som jag gillar, alltså BL, säger att BL är värdelöst... så det handlar 
väl om olika personers smak. 

 

Intressant här är att Bibliotekspersonal C inte endast lyfter fram yttrandefrihet utan 

även läsarens sexualitet. Yamaguchi (2016) påpekar att otaku i många fall betraktas 

som perversa endast för att deras sexualitet inte faller inom ramen för det normala 

och att otakus sexualitet därför inte betraktas som någonting som är värt att skydda. 

Bibliotekspersonal C uppger att hen själv har avvikande sexualitet och tycker om 

homoerotiska relationer mellan manliga karaktärer, och försöker att inte undervär-

dera de andra typerna av sexualitet jämfört med sin egna. Medan bibliotekspersonal 

C undviker att bedöma vilka typer av sexualitet är goda och dåliga är hen mer än 

de andra informanterna benägen att höja åldersgränsen och att begränsa tillgången 

till doujinshi med grovt sexuella och våldsamma skildringar. 

Det verkar även som att användargrupper spelar en viss roll i hur biblioteksper-

sonalen ställer sig mot doujinshi med pornografiska skildringar. Under samtliga in-

tervjuer nämns det att det ofta är de som redan vet vad doujinshi är som använder 

biblioteket. Bibliotekets främsta användargrupp är alltså otaku som är vana vid att 

se olika typer av sexuella skildringar. Bibliotekspersonal D menar att: 

Vårt bibliotek är inte så känt. vahettere, det är inte en plats som vem som helst i Japan besöker. 
Alltså, de som vet vad Comic Market är och dessutom kommer till Yonezawa-biblioteket som 
är en organisation relaterad till Comic Market, de har koll. Det kommer inte så många som 
uppför sig dåligt. För att läsa exemplar från Comic Market behöver man bli medlem för en 
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månad. Vi sätter en hög tröskel. Det är inte tydligt formulerat, men är inte öppna för förbipas-
serande...Vi uttalar inte det tydligt, men de som ändå vill läsa trots den höga tröskeln brukar ha 
kunskap om doujinshi. Det är inte så att jag förklarar vad doujinshi är för vanliga människor, 
så jag behöver inte tänka på att vi har erotiska skildringar. 

 

Bibliotekspersonal D använder här ordet vanliga människor för att markera skillna-

den mellan otaku och de andra. Detta ordval återkommer i andra sammanhang på 

de andra intervjuerna, vilket kan bero på att de som jobbar på Yonezawa-biblioteket 

gillar mangaserier och i varierande grad är otaku. Att använda ordet ”vanliga män-

niskor” kan visserligen upprätthålla uppdelningen mellan ”vi och de”, men i detta 

sammanhang är ordet vanliga människor negativt laddat med tanke på att vanliga 

människor betraktas som de som inte förstår oss otaku. Bibliotekspersonal D:s ut-

saga kan tolkas som att vanliga människor inte förstår vad doujinshi är och kan bli 

ifrågasättande om bibliotekspersonal D förklarar för dem att doujinshi kan innehålla 

olika typer av sexuella skildringar. 

Hur bör doujinshi tillgängliggöras? 

När det gäller vilken typ av bibliotek som bör samla in och tillgängliggöra doujinshi 

uttryckte Bibliotekspersonal A att det bör vara universitets- eller forskningsbiblio-

tek, med tanke på att en stor del av doujinshi innehåller sexuella och våldsamma 

skildringar. Bibliotekspersonal A menar att för att uppnå målet att bevara hela 

doujinshi-kulturen är det nödvändigt att bevara pornografiska doujinshi. Folk-

bibliotek är inte lämpliga för att samla, tillgängliggöra och bevara sådana doujinshi, 

nämner bibliotekspersonal A. 

Det finns också harmlösa doujinshi, eller hur? De som inte har sexuella skildringar. Om det var 
sådana doujinshi kanske det går, öh, om de kunde samla eller köpa in. Och om de kunde ordna 
och katalogisera, och om kunskapen att göra det spreds. Men, öh, om man vill kan man välja 
att t.ex. sätta åldersgräns på vissa böcker.  

 

Takeuchi (1989) nämner att mangaserier inte passar in i folkbibliotek vars ideal är 

att sprida god litteratur, eftersom mangaserier gör motstånd mot den dominerande 

kulturen. Bibliotekspersonal A:s resonemang kan tolkas som att böcker med por-

nografiska innehåll inte har plats på folkbibliotek och att universitetsbibliotek har 

större möjlighet att samla in och tillgängliggöra sådana böcker. Införandet av ål-

dersgräns är nödvändigt om folkbiblioteken ska tillgängliggöra doujinshi som inte 

är harmlösa, menar Bibliotekspersonal A. 

Enligt bibliotekspersonal A kan universitetsbibliotek fungera som en ursäkt för 

att läsa doujinshi. Samtidigt som bibliotekspersonal A uppger att de flesta använ-

darna som beställer exemplar av doujinshi från Comic Market läser doujinshi för 

nöjes skull menar bibliotekspersonal A att de på Yonezawa-biblioteket kan använda 

forskning som en ursäkt. 
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Men att beställa sådant när det finns vanliga människor runt omkring, det är ju lite, vahettere... 
I Yonezawa-bibliotekets fall är det ett specialbibliotek för mangaserier, så även om det finns 
vanliga människor tänker de att ”jaha, det finns folk som forskar om sådant”. […] Det går att 
försvara sig. Även om man vill läsa och beställa (doujinshi) för nöjes skull, kan man säga ”Det 
är för forskning” om man vill. 

 

Popes undersökning (1974) visar att universitetsbibliotekarier har en relativt positiv 

inställning till pornografiskt eller erotiskt material jämfört med skolbibliotekarier 

och folkbibliotekarier. Vidare visar undersökningen att universitetsbibliotekarier är 

benägna att tillskriva universitetet ansvaret för att köpa in sådant material, vilket 

kan tolkas som att inköp av sådant material i viss mån kan rättfärdigas om det är för 

forsknings skull. I min undersökning används forskning även för att skydda använ-

darna från att bli utpekade som perversa av vanliga människor. Bibliotekspersonal 

A använder uttrycket vanliga människor och menar att användare som är otaku kan 

känna sig obekväma om det finns vanliga människor runt omkring. Yonezawa-

biblioteket fungerar alltså som en trygg plats för otaku eftersom inte så många van-

liga människor använder biblioteket. 

För att undvika konflikter och kritik från samhället är det bäst att universitets-

bibliotek samlar in och tillgängliggör doujinshi, menar bibliotekspersonal A. Chap-

mans undersökning (2013) visar även att folkbibliotekarier känner oro för att få 

kritik från föräldrar genom att tillgängliggöra HBTQ-litteratur för yngre barn och 

denna rädslan märks även i min undersökning. Bibliotekspersonal A tar upp hur 

BL-böcker exkluderades från öppna hyllor på stadsbiblioteket i Osaka som ett ex-

empel på kritik från samhället. 

Ja, det hände, öh, vadhettere, öh, vet du det? Någonstans i Kansai... […] Jaja, om hur biblioteket 
ska hantera BL-böcker. Det finns ett sådant exempel. Det kanske går att inte visa (doujinshi) 
för allmänheten, men jag vet inte, det blev en sådan stor diskussion, eller hur? I universitets-
bibliotek förutsätts det att det endast är de som fyllt 18 år som får läsa doujinshi och att de läser 
för forsknings skull. Eftersom många doujinshi har grovt sexuella och våldsamma skildringar, 
så... det är begränsat till de som minst är universitetsstudenter och över 18 år, och det räcker 
som ursäkt. 

 

Bibliotekspersonal A menar alltså att universitets- eller forskningsbibliotek bättre 

än folkbibliotek kan undvika kritik eftersom dessa typer av bibliotek begränsar an-

vändares ålder och syfte. Som nämnts tidigare är det inte alla universitetsbibliotek 

i Japan som har åldersgräns utan det är Yonezawa-bibliotekets egna beslut att end-

ast de som fyllt 18 år ska få använda biblioteket. I Chapmans undersökning är vissa 

bibliotekarier emot att särbehandla HBTQ-litteratur genom att till exempel sätta ål-

dersgräns på böcker eftersom det begränsar användarnas tillgång till materialet. 

Vissa informanter tycker att det är synd att åldersgränsen begränsar användarnas 

tillgång, men samtliga informanter tycker att det är nödvändigt att ha åldersgräns, 

vilket diskuteras närmare i nästa avsnitt. 
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Bibliotekets åldersgräns och barns tillgång till material 

Som nämnts tidigare behöver man ha fyllt 18 år för att få komma in i biblioteket. 

Det verkar som att det är givet för bibliotekspersonal A, B och C att biblioteket har 

åldersgräns. Bibliotekspersonal A lyfter fram den japanska straffrätten (keihou) och 

menar att: 

Ja, att sätta åldersgräns är självklart. Om vi inte gör det, strider vi mot straffrätten eller något. 
Vi kan inte bryta mot lagen. 

 

Bibliotekspersonal A förklarar vidare varför biblioteket har åldersgräns. 

[…] att kritik uppstår, det är för att det som barn inte får läsa är tillgängligt för vem som helst. 
Det är därför kritik uppstår. Japanska mangatidningar eller vad som helst, när de säljs på bok-
affärer, pornografiska mangaserier eller vad som helst, om barn vill titta i dem så kan de göra 
det. Det är därför det blir problem. Så vad folk säger vi ska göra är att isolera och indela dem i 
zoner. Så nu kan de se att vi har zonat av en del av universitetsbiblioteket... så vi kan hindra 
sådan kritik från att uppstå. 

 

Det som kritiken bygger på är enligt bibliotekspersonal A att skydda barn, vilket 

stämmer med Schraders påstående (2013) att barn alltid står centrum i diskussioner 

om censur. Även bibliotekspersonal B betonar att det endast är vuxna som får läsa 

doujinshi med sexuella skildringar på biblioteket. 

Jag tycker att man får läsa sådant. Om man är vuxen. Om man är vuxen. Och när det gäller det 
har vi redan satt gränsen. Nej, vi låter inte barn att läsa. Så har vi, biblioteket, redan bestämt. 
Om man är vuxen och har letat efter det och hittat det, ja.  

 

Bibliotekspersonal A och B är väldigt tydliga med att barn inte får använda 

biblioteket och det fanns nästan inte utrymme för att diskutera varför man behöver 

ha fyllt 18 år för att använda biblioteket. Deras utsagor grundar sig på idén att barn 

inte kan fatta egna beslut och endast på ett negativ sätt påverkas av pornografi och 

denna idé stämmer med den västerländska diskursen om barn som Robinson (2012) 

lyfter fram. Att förbjuda barn från att läsa sexuella fantasier är att bortse från barns 

förmåga att kritiskt läsa sexuella fantasier samt deras sexuella subjektivitet. 

Doujinshis påverkan på barn lyfts fram av bibliotekspersonal C som anledning 

till att sätta åldersgräns. 

Man kan nog inte säga att sådana doujinshi inte påverkar oss alls. […] Ja, med tanke på vilken 
uppenbarelse det var när jag såg BL för första gången. 

 

Bibliotekspersonal C:s utsaga baseras på bibliotekspersonal C:s egna upplevelser 

och det kan tolkas som att hen ser sin sexualitet som avvikande samt att hen tror att 

barn blir avvikande om de läser berättelser som skildrar sexualitet som inte betrak-

tas som normal. Det verkar dessutom som att bibliotekspersonal C:s utsaga repre-

senterar den entydiga föreställningen om barn: att barn utvecklas till normala 
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heterosexuella vuxna om de inte fått negativa inflytande av omgivningen (Takeuchi 

1989; Robinson 2012). 

Av samtliga informanter har Bibliotekspersonal C den mest strikta synen på 

åldersgräns och visar oro för att även gymnasieelever kan läsa pornografiska 

mangaserier eller doujinshi med grovt skildringar om de har fyllt 18 år. 

Öh, jag hörde för fösta gången att det finns så grova skildringar. Öh, jag tänkte lite nu att, öh, 
nu är det de som fyllt 18 år som får komma till plan två, men de som har fyllt 18 år innebär att 
även gymnasieelever som läser sista året, om de har fyllt 18 år så får de tyvärr komma in. Så, 
öh, hur ska jag säga... men om vi sätter en (högre) åldersgräns... om de påstår att det är för 
universitetsstudenternas forskning, då blir det svårt. Men vi behöver tänka lite på det. Person-
ligen tycker jag att vi bör göra det. 

 

Senare under intervjun pratade bibliotekspersonal C om att höja åldersgränsen till 

20 år. 

Att gymnasieelever kan läsa sådana doujinshi är… jag tycker att det är lite… vahettere, jag 
tänker ”kan det inte bli typ 20 år?”. 

 

Bibliotekspersonal C:s tankegång avslöjar att gränsen mellan barn och vuxna inte 

är stabil. Som queerteoretiker menar är alla kategorier diskursiva konstruktioner 

och är därför inte oföränderliga. Bibliotekets åldersgräns på 18 år sattes i enlighet 

med att lagen förbjuder att de under 18 år läser eller tittar på grovt sexuella och 

våldsamma skildringar. Dock visar bibliotekspersonal C:s resonemang att ålders-

gränsen på biblioteket kan ändras om 18-årsgränsen inte anses vara tillräcklig för 

att skydda barn och ungdomar från skadliga mangaböcker och doujinshi, vilket in-

nebär att gränsen mellan barn och vuxna inte är stabil. Bibliotekspersonal C menar 

även att det kan vara nödvändigt att titta närmare på enskilda doujinshis innehåll 

för att kontrollera hur grova de sexuella och våldsamma skildringarna är och att 

begränsa tillgång till doujinshi med extrema skildringar. Dock nämner biblioteks-

personal C att det inte är realistiskt att göra, med tanke på att bibliotekets resurser 

är begränsade. Bibliotekets nuvarande system kan enligt bibliotekspersonal C fun-

gera bra för att begränsa tillgång till doujinshi. 

Jag menar att man behöver registrera sig. Och öh för att läsa, om det är doujinshi från Comic 
Market, behöver man veta vilket datum, var i Comic Market och vilken doujinshi-cirkel. Om 
det är doujinshi i vår samling behöver man själv hitta doujinshis signum och titel. Nu är det så 
att användaren behöver anstränga sig lite. Så att göra någonting mer än det som vi nu gör kan 
vara svårt med tanke på att biblioteket inte är en stor organisation. 

 

Utav samtliga informanter har bibliotekspersonal D den mest nyanserade synen 

på åldersgränsen, men hen tycker ändå att det är ofrånkomligt att biblioteket har 

åldersgräns. 
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Ja, med tanke på att de har sexuella skildringar, öh, så behövs åldersgränser. Öh, men det är 
svårt för vi måste tänka på var gränsen ska gå mellan vad som ska betraktas som sexuella skild-
ringar och vad som inte ska göra det. Än så länge förutsätter biblioteket att alla användare har 
fyllt 18 år, öh, för biblioteket har böcker med 18-årsgräns. För kommersiella böcker sätter bok-
förlagen märkningar som visar vilka böcker som är för de som har fyllt 18 år. För doujinshi 
sätter doujinshi-tecknare märkningar. Det är därför Yonezawa-biblioteket har denna ålders-
gräns... så det är inte vi som väljer vem som ska läsa vad, utan vi respekterar de förlag och 
doujinshi-tecknare som väljer vem som ska få läsa deras verk. 

 

Här betonar bibliotekspersonal D att det inte är biblioteket som väljer vem som ska 

läsa vad utan att biblioteket endast följer förlags och doujinshi-tecknares beslut. 

Vidare nämner bibliotekspersonal D att: ”eftersom det har 18-årsgräns så vill de 

inte visa det för personer under 18 år.” Takeda (Hiruma 2015) menar dock att 

doujinshi-tecknare är benägna att sätta åldersgräns på verk som troligen inte behö-

ver ha det och att doujinshi-tecknare censurerar sina verk mer än nödvändigt för att 

vara på den säkra sidan. I linje med Takedas synpunkt är det osäkert om doujinshi-

tecknare sätter 18-årsgräns eftersom de verkligen inte vill visa sina verk för de som 

inte fyllt 18 år. Det kan snarare vara rädslan för att bryta mot lagen, men biblioteks-

personal D nämnde inte hur omgivningen och lagen påverkar doujinshi-tecknares 

beslut att sätta åldersgräns. 

Bibliotekspersonal D uttrycker att hen tycker att det är synd att åldersgränsen 

resulterar i en begränsning av tillgången till material utan 18-årsgräns. 

Åldersgräns, öh... är det bättre att sätta åldersgräns? Öh, vahettere, förut hade vi en utställning 
om Toshio Naiki. […] Det var han som sade det, men det finns mangaserier med grova skild-
ringar. […] det finns sådana grova saker och mer harmlösa saker, men vi ska låta folk läsa vad 
de vill. Det är snarare lite… vahettere… att sätta gränser... öh, vad var det han sade? Om det är 
bra eller dåligt, om det är någonting som man gillar eller hatar, sådana saker bör man bedöma 
själv. Så, ja, vi ska, utan att ha fördomar, låta folk läsa det de vill. Det är min tolkning av vad 
han sade. När jag tänker på det, vad gäller åldersgränser är det den som sätter den som bestäm-
mer. Så om det är doujinshi som författaren säger att hen inte vill att de som inte fyllt 18 år 
läser är det lugnt, men om det inte är sådana ska bibliotek inte välja vem som får läsa dem. 

 

Här är Bibliotekspersonal D tydlig med att det är godtyckligt att bibliotek sätter 

åldersgräns på böcker och bestämmer vem som ska läsa vad. Bibliotekspersonal 

D:s utsaga kan tolkas som att hen ifrågasätter den entydiga bilden av barn: att de 

inte har förmåga att på ett kritiskt sätt läsa och behöver därför vuxna som väljer vad 

som är bra och dåligt för dem (Takeuchi 1989; Robinson 2012). 

Trots att bibliotekspersonal D tycker att det är synd att bibliotekets åldersgräns 

begränsar barns och ungdomars tillgång till materialet menar hen att det inte är re-

alistiskt att avskaffa åldersgränsen. 

Alltså, jag tycker att de som inte fyllt 18 år ska få läsa om det är okej. Men då blir det svårt att 
sköta biblioteket. Det kanske egentligen inte är så svårt, men det kräver mycket jobb och det 
kan uppstå fel. I det här avseendet är det lite jobbigt, tycker jag. Jag tycker att det nuvarande 
systemet är bra eftersom det aldrig uppstår fel. Men det begränsar samtidigt tillgång till materi-
alet och jag tycker att det är lite synd. 
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Med fel menar bibliotekspersonal D att biblioteket råkar låta barn läsa doujinshi 

med 18-årsgräns. Här betraktas återigen rädslan för att bryta mot lagen. Med biblio-

tekets begränsade resurser anses det inte realistiskt att avskaffa åldersgränsen ef-

tersom det finns risk att personalen gör fel. 

Doujinshis placering 

På Yonezawa-biblioteket är doujinshi inte särskilt synliga jämfört med kommersi-

ella mangaböcker eftersom samtliga doujinshi sätts upp i de stängda hyllorna i ma-

gasinet. På plan två finns det öppna hyllor med böcker som vem som helst kan läsa 

om de har betalat entréavgiften, men det finns inga doujinshi tillgängliga på de 

öppna hyllorna. Detta stämmer med Atton (1996), som nämner att många bibliotek 

har fanzines i särskilda samlingar på grund av dess kontroversiella innehåll och 

stöldrisk. Vidare problematiserar Atton att särbehandla alternativ litteratur som re-

dan marginaliserats av samhället. Även Sakuma (2012) menar att stängda hyllor 

leder till att materialet blir mindre läst. 

Bibliotekspersonal D förklarar att det är ofrånkomligt att doujinshi hamnar i de 

stängda hyllorna med tanke på att de inte har dubbletter och att de lånar doujinshi 

av Comic Market. Biblioteket ska försöka minska stöldrisken så gott som det går, 

menar bibliotekspersonal D. Av de fyra intervjuade var det inga som var positiva 

mot att flytta doujinshi till de öppna hyllorna på plan två. För bibliotekspersonal A 

är det mer en praktisk fråga. 

Så, öh, om det bara är några doujinshi som ska sättas upp går det bra att sätta upp några stycken 
i hyllan. Men om en hylla ska fyllas med doujinshi, det kanske är en annan sak, men då kan de 
bli stulna. Eller så plockar man upp en doujinshi från hyllan, men sedan när man ska lägga 
tillbaka den i hyllan kan man bli osäker på vilken plats i hyllan den ursprungligen stod. Och de 
är så tunna att en hylla kan fyllas med hundratals doujinshi. Det tar tid att leta efter och hitta 
dem. Det tar tid att lämna tillbaka dem... och det är bra om kunder lämnar tillbaka doujinshi på 
rätt ställe, men tänk om de inte gör det? Om jag tänker på sådana saker, jag menar, om doujinshi 
är uppsatta i öppna hyllor, går det inte att ordna dem eller att ha koll på dem. 

 

De praktiska problem som bibliotekspersonal A lyfter fram är alltså doujinshis av-

vikande format samt stöldrisken. Utöver dessa problem nämner bibliotekspersonal 

B även doujinshis skörhet. Dessa tre problem tas även upp av Satomi et al. (2008) 

i den tidigare forskningen. 

Utöver dessa praktiska problem nämner bibliotekspersonal B att doujinshi i 

stängda hyllor kan hindra människor från att råka se vad de inte vill se. 

Hinder? vahettere... men ja, jag känner att det är bättre att man beställer det man vill ha, än att 
allt läggs ut i öppna hyllor så att vem som helst kan se allt […] Om det finns doujinshi i öppna 
hyllor och sådana som du sade, som de flesta känner obehag, som kanske 90 eller 92-93 procent 
av människor tycker att det är lite…, om de sätts upp tillsammans med andra doujinshi råkar 
folk se dem även om de inte vill göra det. Jag tycker att det är bättre att göra så att bara de som 
verkligen vill se just det här får se det. 
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Med ”sådana doujinshi” syftar bibliotekspersonal B på doujinshi som liknar den 

doujinshi som jag själv råkade se under min praktikperiod: sådana med skildringar 

av karaktärer som öppnar små flickors magar och utför sexuella handlingar med 

deras inre organ. Att sådana doujinshi väcker oro hos bibliotekspersonal B visar 

delvis hur den rådande sexuella värdehierarkin i Japan ser ut. Visserligen skildrar 

den doujinshi som jag råkade se under praktikperioden sexuella handlingar mellan 

heterosexuella människor, men att ha sex med ett barns inre organ kan uppfattas 

som en kombination av pedofili, nekrofili och sadomasochism. Att majoriteten av 

människor inte vill se sådana skildringar innebär att denna sexualitet ligger nästan 

längst ned i den japanska sexuella värdehierarkin. Bibliotekspersonal B menar inte 

att sådana doujinshi ska sluta tillgängliggöras helt och hållet, men menar inte heller 

att de ska bli tillgängliga för vem som helst. 

Bibliotekspersonal C lyfter fram doujinshi-tecknare som en anledning till att 

sätta upp doujinshi i stängda hyllor. 

Och, öh, de som tecknar doujinshi, öh, egentligen är det inte så att vem som helst kan läsa deras 
verk. De förutsätter att de med sådana intressen läser deras verk, men de förutsätter nog inte att 
light-otaku, typ de som inte kommer till Comic Market men ändå gillar mangaserier, läser deras 
verk. Så jag kan inte tänka mig att sätta upp doujinshi i öppna hyllor. 

 

Här ser man även uppdelningen mellan otaku och light-otaku. Bibliotekspersonal 

C:s utsaga tyder på att riktiga otaku definieras som de som deltar i Comic Market 

och läser doujinshi, medan light-otaku definieras som de endast gillar mainstream-

mangaserier. Uppdelningen mellan riktiga otaku och light-otaku kan tolkas på näs-

tan samma sätt som uppdelningen mellan otaku och vanliga människor. Det förut-

sätts här att light-otaku inte förstår vad riktiga otaku sysslar med, vilket kan upp-

fattas som en sorts stereotypisering (Ambjörnsson 2006). Bibliotekspersonal C:s 

påstående speglar denna stereotypisering och tyder på att doujinshi endast är för 

riktiga otaku som redan är införstådda med doujinshi. Det är möjligt att light-otaku 

besöker biblioteket för att läsa mainstream-mangaserier och om doujinshi är upp-

ställda i de öppna hyllorna kan light-otaku råka se dem, vilket riktiga otaku enligt 

bibliotekspersonal C:s resonemang inte vill ska hända. Att doujinshi-tecknare inte 

vill att deras doujinshi blir lästa av vem som helst lyfts fram av Satomi et al. (2008) 

och de flesta informanterna tog upp denna tendens. Bibliotekspersonal A menar att 

det framför allt är de som skapar pornografiska doujinshi som inte vill tillgänglig-

göra sina verk till vem som helst. Detta kanske beror på att rädslan för att doujinshis 

avvikande innehåll leder till att författaren kritiseras, stigmatiseras och etiketteras 

som pervers. 

Som fördel med att sätta upp doujinshi i öppna hyllor nämner biblioteksperso-

nal D att det ger möjlighet till serendipitet. Det nuvarande systemet kräver använ-

daren att hen redan vet vilken eller vilka doujinshi hen vill beställa och det är 

mycket jobb för användaren, menar bibliotekspersonal D. 
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Ur ett användarperspektiv blir det lättare för att hitta. Om doujinshi är uppställda i de öppna 
hyllorna blir det mycket lättare att bläddra. Man kan alltså bara titta på omslaget och bedöma 
om man vill läsa den eller inte. Om det blir så blir det kanske lättare för användaren. 

 

Även bibliotekspersonal B uttrycker att det finns vissa fördelar med att sätta 

upp doujinshi i öppna hyllor, men det verkar som att de praktiska problemen väger 

tyngre än fördelarna. 

Det kanske finns fördelar för de som kommer hit för att läsa doujinshi. De får läsa vad som 
helst. Det är ju jättekul att man får läsa vad som helst. Men om vi prioriterar fördelarna för dem 
och sätter upp alla doujinshi i öppna hyllor, då tänker jag ”Hur många anställda behövs!?”. 

 

Dock nämner bibliotekspersonal B att det kanske är möjligt att skapa en särskild 

hylla med doujinshi, som liknar HBTQ-hyllor, för att tillgängliggöra en liten del av 

dem. Då blir doujinshi mer lästa än om de sitter i magasinet och det kräver inte 

mycket jobb, menar bibliotekspersonal B. Chapman (2013) menar att HBTQ-

litteratur uppsatt i en särskild hylla kan leda till segregation, men som biblioteks-

personal B nämner kan en särskild hylla för doujinshi fungera för att få upp männi-

skors ögon för doujinshi. 

Klassifikation 

Som nämnts tidigare använder Yonezawa-biblioteket sitt egna klassifikations-

system för att klassificera doujinshi (se bilaga 3). De doujinshi som biblioteket lånar 

av Comic Market klassificeras dock inte alls av biblioteket, på grund av resursbrist. 

Bibliotekspersonal C är huvudansvarig för katalogiseringsarbetet på biblioteket, 

men bibliotekspersonal C uppger att hen inte har mycket erfarenhet av katalogise-

ringen av doujinshi. Även bibliotekspersonal D har lite erfarenhet av att katalogi-

sera doujinshi, men bibliotekspersonal A och B har ingen erfarenhet av att göra det. 

Det verkade som att bibliotekspersonal A och B inte ens hade tittat på bibliotekets 

klassifikationssystem noggrant före intervjuerna. 

Yonezawa-bibliotekets klassifikationssystem är i stort sett baserat på Comic 

Markets genrekoder och har en väldigt simplifierad hierarkisk struktur. Klassifikat-

ionssystemet har 23 huvudklasser samt ett antal subklasser som fortfarande växer 

och därför inte går att räkna. Om doujinshi är en parodi-doujinshi blir subklassen 

samma som det ursprungliga verket. Subklasser växer oändligt i och med att 

doujinshi-tecknare ständigt gör parodi på nya verk. 

Tankar kring kategorin ”För män” 

Doujinshi med 18-årsgräns kan klassificeras som vilken kategori som helst bero-

ende på det ursprungliga verket och det är således möjligt att doujinshi med och 

utan 18-årsgräns hamnar i samma kategori. Däremot finns det en klass där man 
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endast hittar doujinshi med 18-årsgräns. Klassen heter För män (男性向け / dansei 

muke) och används i princip för att klassificera originaldoujinshi med 18-årsgräns. 

Det finns dock inga motsatta klasser som till exempel heter För kvinnor (女性向け 

/ jyosei muke) utan originaldoujinshi med 18-årsgräns som riktar sig mot kvinnliga 

läsare placeras under klassen original tillsammans med doujinshi med olika teman. 

Det är därför svårt att hitta originaldoujinshi med 18-årsgräns för kvinnliga läsare. 

Trots att en stor del av deltagarna i Comic Market enligt statistiken (2015) består 

av kvinnor är de inte särskilt synliga i bibliotekets klassifikationssystem. Att det 

inte finns en klass för pornografiska doujinshi för kvinnliga läsare speglar förmod-

ligen den rådande normen om kvinnors sexualitet: att kvinnor inte läser pornogra-

fisk litteratur. Som nämnts tidigare kan denna norm även betraktas i kritiken som 

riktade sig mot stadsbiblioteket i Osaka som tillgängliggjorde BL-böcker (Hori 

2015). 

Bibliotekarie D menar att det inte endast var män som försökte att utesluta kvin-

nor från klassifikationssystemet utan att även kvinnor var delaktiga i att osynliggöra 

kvinnor som läser pornografi. 

Det finns ingen "För kvinnor"-genre på Comic Market. Men det har varit diskussioner om det. 
Om "För män" finns bör "För kvinnor" också finnas. […] Ja, bland de anställda. Det förekom 
en diskussion, men det mötte en hel del motstånd. Och det resulterade i att inte skapa genren 
"För kvinnor". Diskussionen uppstod inte på biblioteket, men vårt klassifikationssystem bygger 
ju på Comic Markets genrekoder, så det är därför vi inte har det. 

[…] Nej, jag hörde bara lite om det och jag är lite... jag minns ganska tydligt, […] genren 
"För män" är porr, oavsett det är original eller parodi. Jag menar att det är lite som en omskriv-
ning av porr. Öh, det var kvinnor som hävdade att kvinnor inte läser porr och det finns liknande 
problem när det gäller ladys comics. Öh, vahettere, bland ladys comics finns också sexuella 
skildringar. Det finns många ladys comics med sexuella skildringar, eller det är snarare normalt 
att ha sådana skildringar, men ladys comics brukar inte ha 18-årsgräns. Jag känner att det är 
liknande problem 

 

Ladys’ comics är en genre som används för kommersiella mangaserier med sexuella 

skildringar för vuxna kvinnliga läsare. Till skillnad från BL handlar ladys’ comics 

om heterosexuella relationer. Intressant här är att det verkar som att det japanska 

samhällets normsystem även införlivades i kvinnor och att de försökte att passa in 

i den normen att kvinnor inte läser pornografi. Bibliotekspersonal D:s utsaga tyder 

på att bibliotekets klassifikationssystem inte är ett resultat av den entydiga relat-

ionen av makt: förtryckare och förtryckt. Med Foucaults syn på makt menar Am-

björnsson (2006) att makt inte utövas i en ensidig relation mellan förtryckare och 

förtryckt. Panopticon är ett begrepp som myntades Foucault och visar den känne-

tecknande formen av maktutövning för dagens västerländska samhälle: att männi-

skor beter sig på ett förväntat sätt på grund av rädslan för att inte passa in i ramen 

för det normala (Ambjörnsson 2006). Bibliotekspersonal D:s utsaga tyder på att 

kvinnor själva införlivar den rådande normen om kvinnors sexualitet och beter sig 

på det sätt som inte faller utanför normen. Det nämndes inte vilket år diskussionen 
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uppstod, men att såväl Comic Markets som bibliotekets klassifikationssystem fort-

farande inte har motsvarande kvinnliga termer för ”för män” visar att normen om 

kvinnors sexualitet fortfarande kvarstår. 

När jag frågade varför det inte finns motsatta termer för kategorin ”För män” i 

klassifikationssystemet försökte bibliotekspersonal B att försvara klassifikations-

systemet genom att säga att det inte finns avsikter att diskriminera vissa grupper. 

Just det, principiellt finns det inga avsikter att diskriminera. "För män" finns, men inte "För 
kvinnor". Det ser ut som diskriminering utifrån, men jag tror att det blev så bara för att det är 
mer rationellt att göra så. De som skapade genrekoder hade inte några avsikter att diskriminera. 
Eller så kanske det är så att de som skapade koderna var män. De vet om saker för män så det 
var lättare för dem att klassificera sådana saker. Jag tror inte att de innerst inne tänker att det är 
okej att inte skapa termer för kvinnor. När det gäller genrekoder. Men jag vet inte. 

 

Dessutom lyfter bibliotekspersonal B fram möjligheten att en grupp av män skap-

ade klassifikationssystemet och att kvinnors syn uteslöts till följd av detta. Denna 

utsaga kan tolkas som att det är den manliga normen som påverkar klassifikations-

systemet, men bibliotekspersonal B ifrågasatte inte hur klassifikationssystemet 

skapades ur ett manligt perspektiv. 

Bibliotekspersonal C menar att det på biblioteket finns diskussioner om att 

skapa genren ”För kvinnor” för att kategorisera doujinshi med 18-årsgräns för kvin-

nor. 

Öh, jag pratade lite om det med min kollega just igår. Det finns ju kategorin "För män" för 
saker med 18-årsgräns, men det kanske är bättre att skapa en genre för pornografiska serier som 
är för kvinnor. Min kollega sade det och det finns såna åsikter. Men å andra sidan finns det 
människor som säger att det inte är pornografi trots att det uppenbarligen är lite pornografiskt 
och är för kvinnor. Det finns människor som hävdar att kvinnor inte tecknar eller läser sådana 
saker, men min kollega sade att ”Nej, det finns sådana kvinnor på riktigt” och jag tänkte då att 
”Ja, det stämmer”. 

 

Här erkänner bibliotekspersonal C att det finns kvinnor som bryter mot normen och 

läser pornografi. Däremot antyder bibliotekarie C att pornografiska doujinshi för 

kvinnliga läsare är mindre grova genom att lägg till lite före ordet pornografiskt, 

vilket tyder på att normen att kvinnor inte läser pornografi har börjat att förändras, 

men att kvinnor som tecknar eller läser pornografi med grova sexuella skildringar 

inte helt är acceptabla. 

Att sortera in pornografiska doujinshi i två klasser, ”För män” och ”För kvin-

nor”, kan dock betraktas som en sorts essentialism eftersom dessa klasser förutsätter 

att det endast finns två kön och vad människor som tillhör respektive kön ska läsa. 

Ambjörnsson (2006) menar att rigida uppdelningar bidrar till att fastslå människors 

identiteter och leder till att människor som faller utanför den binära uppdelningen 

framstår som konstiga och obegripliga. Visserligen finns det många genrer i porno-

grafiska doujinshi som faller utanför den binära uppdelningen ”För män” och ”För 

kvinnor”. Shota, där erotiska relationer med små pojkar skildras, kan exempelvis 

vara en subgenre i BL och kan därför betraktas som doujinshi för kvinnor, men 
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vissa specialiserade bokaffärer som Melon Club säljs shota-doujinshi under kate-

gorin ”För män”. Frågan som bör ställas här är: varför skapar biblioteket inte en 

mer inkluderande klass som till exempel heter doujinshi med 18-årsgräns? Även 

bibliotekspersonal B uttrycker att vissa genrer inte endast är för manliga läsare eller 

för kvinnliga läsare. 

Öh, för homosexuella idag, eller homosexuella barn, är BL pornografi. De säger att ”För oss är 
BL pornografiska mangaserier. Vi läser BL just som pornografiska mangaserier”. Jag hörde att 
det nu är så. Så, öh, uppdelningen mellan de som läser Sabu och Barazoku som är för riktiga 
homosexuella människor och de som läser Yaoi-tidningar för kvinnor var tydligare förut, men 
idag är det så att även homosexuella ungdomar läser BL. Om det är så, hur ska vi dela in saker 
i för män och för kvinnor? Det är svårt. 

 

Sabu och Barazoku är etablerade tidningar för homosexuella män och enligt bibli-

otekspersonal B kritiserades Yaoi- och BL-tidningar tidigare av homosexuella män 

eftersom Yaoi och BL troddes representera en felaktig bild av homosexuella män. 

Bibliotekspersonal B förklarar vidare vad som kännetecknar pornografiska 

doujinshi för män och för kvinnor: 

Porr för pojkar brukar vara normal, alltså mellan män och kvinnor, eller kanske mellan kvinnor 
och konstiga varelser, men de är lätta att urskilja. Porr för... i doujinshi, är mestadels mellan 
män. 

 

Det finns dock många genrer som inte faller inom denna grova uppdelning, till ex-

empel genren NL (Normal Love) som innebär romantiska eller erotiska relationer 

mellan heterosexuella människor (se bilaga 1). NL används ofta för att kategorisera 

doujinshi eller böcker där heterosexuella människor blir kära. Jag tog upp NL på 

intervjun med bibliotekspersonal B som ett exempel på genrer som inte faller inom 

den ramen som bibliotekspersonal B beskrev. Vidare frågade jag hur sådana 

doujinshi kan kategoriseras och om bibliotekspersonal B tycker att det är nödvän-

digt att skapa nya kategorier. Bibliotekspersonal B menar då att sådana genrer inte 

är särskilt stora och att det därför inte är nödvändigt att skapa kategorier för sådana. 

Denna attityd kan jämföras med Olsons påstående (2001) att det är viktigt att lägga 

till fler ämnesord för att inkludera underrepresenterande grupper. 

Bibliotekspersonal C lät lite provocerad när jag ställde en fråga om varför man 

på biblioteket inte skapar en mer inkluderande klass som doujinshi med 18-års-

gräns. Uppdelningen mellan för män och kvinnor kan hjälpa användaren med att 

hitta det som hen söker, menar bibliotekspersonal C. 

Öh, om politisk korrekta säger att det är diskriminering så blir det lite jobbigt. Ja, det blir lite 
jobbigt. Ja. Alltså om någon säger det så visst, då stämmer det. Men jag är för van vid det här. 
Bara av att se "För män" eller "För kvinnor" vet jag direkt vad doujinshi handlar om, Jag menar, 
om det står för kvinnor tänker jag att ”Jaha, det kanske är BL”, ”Huvudkaraktären kanske är en 
kvinna”, jag menar, om det är NL är huvudkaraktären en kvinna. Sådana saker känner jag till. 
vahettere, det kanske inte är allmän kunskap, men man får vissa intryck. […] Jag känner att det 
inte är könsdiskriminering utan att det snarare är bara en sorts tecken. Men om någon säger 
”det är diskriminering!” kan jag inte säga någonting.  
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Bibliotekspersonal C:s yttrande kan tolkas som att de två kategorierna, ”För män” 

och ”För kvinnor”, endast beskriver vilka typer av doujinshi kvinnor och män hu-

vudsakligen läser. Kategorier är dock enligt Berg och Wickman (2010) historiska, 

politiska, språkliga, sociala och diskursiva konstruktioner och att kategorier därför 

inte beskriver vad de som tillhör en kategori är utan snarare skapar betydelsen av 

ett visst sätt att vara eller agera. Med avstamp i queerteorin är de två kategorierna, 

”För män” och ”För kvinnor”, inte en beskrivning av vad kvinnor eller män läser 

utan snarare skapar människors syn på vad kvinnor och män ska läsa. Kategorierna 

”För män” och ”För kvinnor” kan således bidra till att fixera kvinnors och mäns 

identiteter och att de som inte faller inom den ramen betraktas som avvikande. Dock 

uppfattas kategorierna av de flesta informanterna inte mer än som en beskrivning 

av vad människor läser. 

Bibliotekspersonal A uppfattar däremot kategorierna ”För män” och ”För kvin-

nor” som etiketter som speglar vad män och kvinnor förväntas att läsa i dagens 

samhälle. Dessutom menar bibliotekspersonal A att det är möjligt att mer inklude-

rande kategorier kan skapas i framtiden. 

Öh jag menar till exempel BL som vi pratade om, det är nästan bara kvinnor som läser det, eller 
hur? Självklart finns det män som läser det, men de skapades ursprungligen för kvinnor och det 
känns än så länge som en kultur för kvinnor, eller hur? Och samma kanske gäller för doujinshi 
för män. I så fall, vahettere, blir gränsen kanske suddig i framtiden. Vad jag vill säga är alltså 
att i framtiden kanske fler kvinnor läser doujinshi med 18-årsgräns och fler män läser saker för 
kvinnor. 

 

Samtidigt som bibliotekspersonal A är öppen för att lägga till fler ämnesord menar 

hen att bibliotekets klassifikationssystem inte syftar till att kategorisera doujinshi 

på ett korrekt sätt utan endast att reflektera hur nutida människor tycker att doujinshi 

bör kategoriseras. Enligt bibliotekspersonal A är det nödvändigt att dokumentera 

vilka typer av läsare som förväntas att läsa vilka typer av doujinshi. 

Det här, öh, klassifikationssystemet här är nog en sorts forskning. […] jag tycker att skulle vara 
bra att dokumentera när det här klassifikationssystemet skapades och uppdaterades. Och att 
dokumentera vilka delar som ändrats varje gång klassifikationssystemet uppdateras. […] Syftet 
med att skapa databaser för mangaserier är delvis att dokumentera hur det ser ut just nu. Så det 
handlar inte bara om att skapa listor och databaser. […] I alla fall ska klassifikationssystemet 
kunna visa hur nutida människor tänker. […] Om de befintliga kategorierna inte fungerar längre 
så kan nya kategorier skapas. Jag menar, i framtiden, som sagt, om vi gör så blir det lättare för 
framtida människor att förstå mangaserier på 1900- eller 2000-talet. 

 

Bibliotekspersonal A tycker att det behövs nya kategorier och ändringar i klassifi-

kationssystemet, men hens utsaga kan tolkas som att syftet med att skapa nya kate-

gorier inte är att skapa ett korrekt klassifikationssystem utan att reflektera nutida 

människors syn på doujinshi. Att lägga till nya kategorier kan enligt Drabinski 

(2016) bidra till att osynliggöra den dominerande ideologin och motstånd mot den. 
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Bibliotekspersonal A:s förslag att dokumentera alla förändringar i klassifikations-

systemet kan betraktas som ett sätt att synliggöra dominerande ideologier från olika 

tidsperioder. Dessutom verkar bibliotekspersonal A vara positiv till att tillgänglig-

göra rapporter över förändringarna för att hjälpa framtida människor att förstå hur 

det tidigare såg ut. Det är inte exakt samma som Drabinskis idé att ha ett pedago-

giskt samtal med användare, men bibliotekspersonal A:s förslag kan även bidra till 

att synliggöra för användaren hur klassifikationssystemet är uppbyggt i relation till 

samtidens diskurser. 

Tankar kring kategorierna Spel - unga vackra flickor och Spel - kärlek 

Det finns ytterligare två kategorier i bibliotekets klassifikationssystem som relaterar 

till sex: Spel - unga vackra flickor (ゲーム美少女 / Game Bisyoujo) och Spel - 

kärlek (ゲーム恋愛  / Game Renai). ”Spel - unga vackra flickor” inkluderar 

doujinshi som gör parodi på dejting-spel eller pornografiska dataspel med 18-års-

gräns som främst riktar sig mot män, medan ”spel – kärlek” inkluderar samma typer 

av doujinshi som gör parodi på dejting-spel eller pornografiska dataspel för kvin-

nor. Skillnaden är alltså om ursprungliga verk är för män eller för kvinnor. 

Att parodi-doujinshi på dejting-spel eller pornografiska dataspel för män heter 

unga vackra flickor reflekterar normen att normala män ska rikta sitt sexuella in-

tresse mot unga och vackra flickor, vilket visar hur snävt den goda heterosexuali-

teten definieras. I linje med denna tankegång faller de som till exempel riktar sitt 

sexuella intresse mot äldre kvinnor, tjocka kvinnor, eller icke-kvinnor utanför den 

normativa ramen. 

Spel - kärlek speglar även den rådande normen som sammanlänkar sex med 

kärlek. Relationen mellan sex och kärlek är avgörande för att sex ska betraktas som 

gott, medan sex som inte sker mellan ett heterosexuellt par i en kärleksfull relation 

betraktas som dålig, menar Ambjörnsson (2006). Kulick (2005) som undersökte 

den svenska officiella synen på sexköpare påpekar att kvinnor som säljer sex be-

traktas nästan automatiskt som offer, eftersom kvinnor inte förväntas att separera 

sex och kärlek. Visserligen genomfördes Kulicks undersökning i ett svenskt sam-

manhang, men dessa föreställningar som sammanlänkar kvinnor, sex och kärlek 

kan även betraktas i Yonezawa-bibliotekets klassifikationssystem. Till skillnad från 

dejtingspel eller pornografiska dataspel för män betonas kärlek när det gäller dej-

tingspel eller pornografiska dataspel för kvinnor, vilket innebär att kvinnor i större 

utsträckning än män förväntas att koppla sex till kärlek även i ett japanskt samman-

hang. 

Benämningen ”Sel - unga vackra flickor” används inte längre i Comic Markets 

genrekoder utan ändrades till benämningen gyarugee (ギャルゲー) som betyder 

spel - unga tjejer. Biblioteket behåller dock benämningen ”Spel - unga vackra 

flickor” och anledningen är enligt bibliotekspersonal D att samlingen i stort sett 

består av gamla doujinshi och att benämningen ”Spel - unga vackra flickor” därför 
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passar bättre. Även bibliotekspersonal A förklarar att för vissa generationer låter 

benämningen ”Spel - vackra unga flickor” helt normalt. 

Folk använde ordet "Spel - vackra unga flickor" eller "Någonting - vackra unga flickor". Det 
är som en synonym till "Spel - tjejer" för folk i min generation. De i de andra generationerna 
kanske undrar ”Varför används just den här benämningen?". 

 

Som bibliotekspersonal A påpekar var informanterna från yngre generationer osäk-

rare på vilka typer av doujinshi som kan kategoriseras som ”Spel – unga vackra 

flickor”. Detta visar hur kategorier är knutna till platsen och tiden som kategorierna 

skapades i (Drabinski 2016). Bibliotekspersonal D från yngre generationer menar 

att det inte är en bra idé att skapa kategorier baserade på gamla doujinshi. 

Ja, öh, om man tänker på att antalet doujinshi i bibliotekets bestånd växer är det väl inte så bra 
att bara titta på det som vi har nu, jag menar Yonezawa-sans samling, och att skapa genrer 
baserade på det. Och öh, då känner jag att vi måste ändra det på ett bra sätt. […] Ja, öh när ska 
vi ändra det? Öh, jag tror att det blir som den här gången, varje gång vi upptäcker någonting 
osäkert ändrar vi det. Men jag vet inte. […] Alltså, det är mycket möjligt att vi ändrar genrer. 
Men vi bestämmer varje gång hur vi ska ändra dem. 

 

När jag samtalade med bibliotekspersonal B tog jag upp shota och dejting-spel 

med äldre kvinnor som exempel på undantag som inte går att kategoriseras som 

”Spel - unga vackra flickor” eller ”Spel - kärlek”. Bibliotekspersonal B:s förslag 

var då att använda klassen Spel - övrigt. 

Alltså, om det är shota och handlar om kärlek kan det ingå i genren "Spel - kärlek". Men om 
det handlar om kärlek med äldre kvinnor och om det är lite konstigt att kalla äldre kvinnor för 
unga flickor, då blir det något annat. Jag vet inte. Det är en gråzon, så beroende på vem som 
gör katalogisering kan det kategoriseras som "Unga vackra flickor" av någon anledning eller 
som "Spel - övrigt" av någon annan anledning. 

 

Bibliotekspersonal B är medveten om att det finns doujinshi som inte kan klassifi-

ceras som någon av de befintliga klasserna och att kategorin övrigt behövs för att 

inkludera sådana doujinshi. Olson (2002) påpekar att ett universellt språk margina-

liserar andra som står utanför det konventionella. ”Spel - övrigt” kan uppfattas som 

en kategori för doujinshi vars ursprungliga verk står utanför de ovan nämnda nor-

merna om kvinnors och mäns sexualitet. Olson menar vidare att sökning efter mar-

ginaliserade ämnen kräver mer ansträngning än sökning efter normativa ämnen. I 

linje med bibliotekspersonal B:s resonemang är det möjligt att doujinshi som hand-

lar om spel med olika typer av sexualitet som står utanför de två kategorierna ”Spel 

- unga vackra flickor” och ”Spel - kärlek” buntas ihop till ”Spel - övrigt”, vilket i 

sin tur gör det svårare för användaren att söka i bibliotekskatalogen. 

Tankar kring utvecklingen av bibliotekets klassifikationssystem 

Under intervjuerna nämnde samtliga informanter att det är möjligt att bibliotekets 

klassifikationssystem kommer att ändras i framtiden. Bibliotekspersonal C som är 
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huvudansvarig för katalogiseringsarbetet är tillsagd av sin föregångare att biblio-

tekspersonal C får ändra klassifikationssystemet om det finns doujinshi som inte 

passar in i någon av de befintliga kategorierna. Däremot verkar de inte vara öppna 

för att skapa ett helt nytt system eller att göra stora förändringar som inte är baserade 

på Comic Markets genrekoder. Det verkar som att Comic Markets genrekoder har 

en stor betydelse för bibliotekets klassifikationssystem, men det kan finnas problem 

med att använda Comic Markets genrekoder som grund till bibliotekets klassifikat-

ionssystem. Bibliotekets klassifikationssystem revideras till exempel inte lika ofta 

som Comic Markets genrekoder. Som nämnts tidigare uppdateras Comic Markets 

genrekoder varje gång konventet anordnas, för att anpassa sig efter nutida trender. 

Bibliotekets klassifikationssystem ändras dock inte lika ofta, vilket leder till att 

vissa kategorier som inte längre användas på Comic Market kvarstår i bibliotekets 

klassifikationssystem. 

När jag frågade bibliotekspersonal C hur hen tycker att klassifikationssystemet 

kan förbättras svarade hen på ett följande sätt: 

Att klassificera, vahettere, det är ju svårt om man inte har kunskap. Klassifikationssystemet 
som vi nu har, det är inte någonting som vem som helst kan. Om man fick genrekoderna och 
doujinshi och blev tillsagd att ”Katalogiera!” är det inte vem som helst som klarar det. På den 
här punkten finns det utrymme för utveckling. Men jag vet inte hur det kan förbättras till att 
även de som inte har kunskap om doujinshi ska kunna katalogisera. Och det är svårt att säga att 
klassifikationssystemet som vi nu har är utmärkt. 

 

När bibliotekspersonal C pratar om ett system som möjliggör att vem som helst kan 

klassificera doujinshi tänker hen förmodligen på någonting liknande de universella 

klassifikationssystem som brukar användas på vanliga bibliotek. Exempelvis är 

DDK ett universellt klassifikationssystem gjort för att undvika förvirring (Olson 

2001). DDK skapades av Melvil Dewey med syfte att möjliggöra att olika bibliotek 

från olika tider och ur olika perspektiv klassificerar samma böcker med universella 

ämnesord. Anledningen till att universella klassifikationssystem tas upp i jämfö-

relse med bibliotekets klassifikationssystem kan vara att bibliotekspersonal C har 

en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. Det verkar som att biblio-

tekspersonal C önskar en sorts universella klassifikationssystem för doujinshi. Bib-

liotekspersonal C lät dock lite skeptisk mot att skapa ett klassifikationssystem som 

har för rigida gränser mellan de olika kategorierna. 

Öh, om det blir för rigitt och det blir, liksom, ”Denna doujinshi kan inte klassificeras som 
någonting annat än det här”, då är det också, öh, inte så bra. Det är bättre att det finns mer 
utrymme så att doujinshi kan kategoriseras på flera olika sätt. Men, vahettere, om fler bibliotek 
börjar tillgängliggöra doujinshi, om det blir så, är det bättre att klassifikationssystemet blir lite 
tydligare. Sedan om någon som är van vid att klassificera doujinshi slutar att jobba blir det svårt 
för någon som tar över den personens jobb. Jag menar, jag har svårt att göra det nu. Ja, det 
kräver ju specialkunskap, känns det som. 
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Tidigare forskning om fanzines föreslår flera olika lösningar på frågan om hur 

fanzines kan katalogiseras och ett av dem är folksonomi som innebär social tagg-

ning (Steele 2009; Wetterstrom 2008). Eftersom användaren själv skapar taggar 

som motsvarar ämnesord behöver bibliotekspersonal C inte längre oroa sig för att 

kategorisera doujinshi i en felaktig klass. Dessutom kan flera olika aspekter av 

doujinshi representeras och det finns möjlighet för användaren att beskriva 

doujinshi med egna ord. Enligt Keilty (2012) betraktas folksonomi som ett idealt 

alternativ till dominerande klassifikationssystem eftersom folksonomi möjliggör 

för marginaliserade människor att benämna sig själva och påverka hur de ska klas-

sificeras. 

Comic Markets genrekoder låter i viss mån doujinshi-cirklar själva välja vilken 

kategori de vill ingå i, men på biblioteket är det bibliotekspersonal som bestämmer 

vilken kategori deras verk ska ingå i. Genrekoder används som nämnts tidigare för 

att bestämma på vilken plats i Comic Market en doujinshi-cirkel ska placeras. På 

Comic Market är principen att en doujinshi-cirkel får en plats och det är därför 

möjligt att en doujinshi-cirkel säljer flera olika genrer av doujinshi på samma bord. 

Det går till exempel att en doujinshi-cirkel som fick plats i genren ”tåg” även säljer 

doujinshi ”För män”. Att se vilka koder doujinshi var försedda med på Comic Mar-

ket säger en del om vilka genrer författaren tyckte att hens doujinshi skulle passa in 

i, men det är möjligt att doujinshi inte passar in i de ursprungliga genrekoderna, 

vilket enligt bibliotekspersonal B kan bli problem när de katalogiseras på biblio-

teket: 

Jag menar, om en person som förut älskade unga vackra flickor plötsligt blev kär i […] äldre 
kvinnor, som inte alls är unga vackra flickor, och började att teckna äldre kvinnor... Men den 
personen, på samma bord, säljer doujinshi som hen tidigare skapat tillsammans med doujinshi 
som hen nu skapar... Och du vet, man söker plats […] ett halvår innan, eller hur? Den personen 
har förändrats drastiskt på ett halvår. Och på bordet finns det båda doujinshi. Jag menar, även 
om man själv valde "Spel - vackra unga flickor" kan det bli så att doujinshi inte alls handlar om 
spel. Och det är lite... vahettere. 

 

Vid katalogisering av doujinshi tittar Yonezawa biblioteket dock inte i vilken genre 

doujinshi ursprungligen såldes på Comic Market, utan bibliotekspersonalen be-

stämmer vilken kategori som passar bäst. Doujinshi-cirklar eller –tecknare har alltså 

inte makt att bestämma hur de ska representeras i bibliotekskatalogen när deras verk 

katalogiseras på biblioteket. Med social taggning kan även doujinshi-tecknare eller 

-cirklar få chans att bestämma hur sina verk ska representeras. 

Bibliotekspersonal D verkar vara positiv mot att använda taggar och menar att: 

Om det var doujinshi-cirklar eller doujinshi-tecknare som skapar originaldoujinshi, hur kan 
man hitta dem? Jag tycker att det är extremt svårt att hitta om man inte har läst deras doujinshi. 
Så i linje med denna tankegång tycker jag att det blir lättare att hitta sådana doujinshi om man 
taggar dem, typ "Det här är BL, spel och kärlek." 
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Om doujinshi inte är parodi utan handlar om originalberättelser kategoriseras de 

endast som original. Subklasserna i huvudklassen original säger dock ingenting om 

doujinshis innehåll. Det är därför svårt för användaren som till exempel endast vill 

läsa originaldoujinshi med BL-tema att hitta vad hen letar efter. Bibliotekspersonal 

D ser taggning som en möjlig lösning på detta problem, men hen tycker att det inte 

är optimalt att få användarna att själva tagga doujinshi. 

Anledningen är enligt bibliotekspersonal D att ”bibliotekspersonalen kanske 

vet hur de olika genrerna definieras, men det är lite tveksamt om användarna gör 

det”. Även bibliotekspersonal B och C är tveksamma till att få användarna att tagga. 

Trots att de är medvetna om att de behöver råd från någon som har kunskap om 

doujinshis genrer verkar de inte vara så sugna på att få hjälp av lekmän. Biblioteks-

personal C menar att: 

Öh, menar du att man får be olika människor om råd? Ja, jag tror att det är möjligt. Men det 
låter inte rimligt att fråga vanliga användare som inte vet någonting. Jag menar, det bör vara 
någon som har lite mer kunskap, ja. 

 

Bibliotekspersonal D och B förutsätter att användarna inte har kunskap om hur 

doujinshi ska klassificeras medan bibliotekspersonalen har det. Under intervjuerna 

uttryckte samtliga informanter dock att de själva är osäkra på hur doujinshi ska 

klassificeras. Samtliga informanter erkänner att de behöver råd vid valet av katego-

rier, men menar att de helst vill vända sig till specialister med kunskap om 

doujinshi. Bibliotekspersonal B menar att: ”Om vi vill förbättra klassifikationssy-

stemet tror jag att någon som är typ specialist ska göra det”. 

En annan anledning är att användarna kan bråka om vilka taggar som passar 

bäst. Bibliotekspersonal C uppger att ”Jag tror att det är många sådana, men om de 

gör vad de vill utan att lyssna på vad andra säger blir det lite jobbigt”. För att und-

vika bråk mellan användarna menar bibliotekspersonal D att vissa kriterier bör fin-

nas. 

Jag tror att det händer ofta inom BL, men om någon säger fel om karaktärernas relation blir det 
krig. Så för att få användarna att tagga bör alla vara pacifistiska och ha kunskap. Sådana krite-
rier bör uppfyllas. Jag tycker att det skulle bli kul om vi kunde göra det. Jag tror att vi måste 
tänka mer på det. 

 

Vidare nämner bibliotekspersonal D: 

Jag tycker att det är nödvändigt att bibliotekspersonalen går igenom alla taggar som registreras 
av användarna. Om de är korrekta så är det lugnt. Det finns taggar som alla inte är överens om 
hur de definieras. Då måste någon kolla. Det blir jobbigt om folk taggar fel.  

 

Bibliotekspersonal D:s utsaga kan tolkas som att det finns korrekta taggar. Som 

sammanfattning menar bibliotekspersonal D i slutet av intervjun att för att låta an-

vändarna tagga ”Ska användarna endast hålla sig till objektiva faktorer som titlar 
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samt innehållstyper såsom mangaserier, skönlitteratur, och musik”. För biblioteks-

personal D är det alltså viktigt att användarna är objektiva och skapar korrekta tag-

gar. Som nämnts tidigare betraktas social taggning som ett alternativ till tradition-

ella klassifikationssystem med kontrollerade ämnesord som reflekterar domine-

rande gruppers ideologier eftersom social taggning ger användarna makt att be-

stämma hur de ska representeras (Keilty 2012). Bibliotekspersonal D:s idé att end-

ast objektiva taggar som godkännts av bibliotekspersonalen får stå kvar strider mot 

den sociala taggningens ideal att lyfta fram alternativa perspektiv. 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna är öppna för att ändra 

bibliotekets klassifikationssystem om det är nödvändigt, men att de inte är villiga 

att involvera användarna i att klassificera doujinshi. Användarna betraktas som lek-

män som inte har tillräckligt med kunskap. Risker att användarna bråkar och att 

felaktiga taggar skapas framhävs. För att undvika dessa problem känner biblioteks-

personalen att de behöver att kontrollera användargenererade taggar. 
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Slutdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att undersöka hur doujinshi, där 

olika sorters sexualitet kommer i uttryck, kan hanteras på bibliotek. Fokus ligger 

främst på hur bibliotekspersonal tänker kring tillgängliggörandet av manga-

doujinshi med kontroversiella sexuella skildringar. Mina huvudsakliga frågeställ-

ningar var: 

1. Hur betraktar bibliotekarier/bibliotekspersonal doujinshis värde? 

2. Hur upplever bibliotekarier/bibliotekspersonal att bibliotek tillgänglig-

gör pornografiska doujinshi? 

3. Hur tycker bibliotekarier/bibliotekspersonal att bibliotek bör tillgäng-

liggöra och förmedla doujinshi? 

4. Vilka normer om sexualitet kan betraktas i bibliotekets klassifikations-

system och hur bibliotekarier/bibliotekspersonal tänker kring dem? 

5. Hur tycker bibliotekarier/bibliotekspersonal att doujinshi bör klassifi-

ceras? 

En utgångspunkt vad gäller den första frågeställningen har varit att ett bristande 

intresse för doujinshi hos bibliotekarier och forskare i biblioteks- och informations-

vetenskap som problematiseras bland annat av Satomi et al. (2008) och Myrme-

coleon (2009). Uppfattningen att mangaserier är dålig litteratur finns fortfarande 

kvar i den japanska biblioteksvärlden (Sakuma 2012) och det ligger nära till hands 

att tro att doujinshi som skapas av amatörer och innehåller grovt sexuella och våld-

samma skildringar ligger ännu längre ned i den litterära hierarkin. 

Samtliga informanter uttryckte en positiv syn på att biblioteket samlar, bevarar 

och tillgängliggör doujinshi. Det verkar dock att de främst tänker på att bevara 

doujinshi-kulturen som ligger till grund för manga-kulturen. När jag frågade om 

doujinshis betydelse för individer började informanterna att berätta om hur 

doujinshi möjliggör för människor att fritt uttrycka sig. De positiva aspekter som 

lyftes fram av informanterna stämmer väl överens med de positiva aspekterna av 

fanzines som nämnts i genomgången av tidigare forskning (Hankins 2014; Barter 

2004): (1) att doujinshi möjliggör att människor ocensurerat uttrycker sig och (2) 

att doujinshi representerar alternativa perspektiv som inte ofta är synliga i kommer-

siella mangaböcker. Det nämndes även att doujinshi tillfredsställer läsarens behov 

av fantasi. 

Dock lyftes det fram av bibliotekspersonal D att doujinshi inte har betydelse 

för vem som helst. Det finns doujinshi av dålig kvalitet som är dåligt tecknade och 

bibliotekspersonal D menar att inte alla behöver läsa sådana doujinshi. I Chapmans 

undersökning (2013) var bibliotekarierna bekymrade över HBTQ-litteraturens kva-

litet, men de var mer orolig för att dålig kvalitet kunde leda till att användarna tappar 

läslusten. Bibliotekarierna i Chapmans undersökning ville alltså att vem som helst 
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läser HBTQ-litteratur och var därför oroliga för att dålig kvalitet utgör ett hinder. I 

min undersökning var bibliotekspersonal D dock tydlig med att inte alla behöver 

läsa doujinshi. Det verkar som att doujinshi betraktas som att de har betydelse för 

de som redan har kunskap om och en positiv inställning till doujinshi, men inte för 

alla. 

Min andra frågeställning utgår från kopplingen mellan doujinshi och porno-

grafi. Doujinshi innehåller i många fall sexuella skildringar som ibland kan vara 

extrema. Hill och Harringon (2014) påpekar att pornografisk och erotisk litteratur 

nästan automatiskt betraktas som obscen på biblioteks- och informationsveten-

skaps utbildningar och att självcensur kan finnas på alla typer av bibliotek. Rubins 

begrepp ”sex negativity” innebär att sex betraktas som en farlig och destruktiv kraft 

i västerländska kulturer. Tillgängliggörandet av pornografiskt och erotiskt material 

kan framkalla negativa känslor hos bibliotekarier, men i min undersökning var 

samtliga informanter inte särskilt negativa mot att biblioteket tillgängliggör 

doujinshi med sexuella skildringar. 

Informanterna uppgav att det finns sexualitet och sexuella skildringar som de 

inte förstår, men visade samtidigt motvilja mot censur. För bibliotekspersonal D 

väger det tyngre att respektera doujinshi-tecknares starka vilja att uttrycka sig än att 

censurera doujinshi. Att förse användaren med tillgång till mångfaldig information, 

inklusive information om sex och sexualitet, lyftes även fram av biblioteks-personal 

B. På samma sätt som att HBTQ-litteratur för barn och ungdomar bidrar till att de 

slipper känna sig ensamma (Cart 1997; Martin & Murdock 2007; Mullholland 

2003) kan doujinshi bidra till att människor till exempel med avvikande sexualitet 

slipper känna ensamhet. 

Jag upptäckte även att bibliotekets homogenitet påverkar bibliotekspersonalens 

inställning mot tillgängliggörandet av pornografiska och erotiska doujinshi. Biblio-

tekets personal och användare utgörs till en stor del av otaku. De som arbetar på 

biblioteket är i varierande grad själva otaku och på intervjuerna nämndes det flera 

gånger att biblioteket förutsätter att de som använder biblioteket för att läsa 

doujinshi är otaku som har kunskap om doujinshi. Sådana användare är vana vid att 

se olika typer av sexuella skildringar som kommer i uttryck i doujinshi och biblio-

tekspersonalen behöver därför inte behöva förklara hur vissa doujinshi har grovt 

sexuella skildringar och varför biblioteket bevarar och tillgängliggör sådan littera-

tur. 

Även om informanterna inte har särskilt negativa känslor mot tillgängliggöran-

det av pornografiska och erotiska doujinshi uppgav vissa informanter att uppfatt-

ningen att doujinshi är pornografi är fel. Detta påstående kan å ena sidan tolkas som 

att informanterna ser kopplingen mellan doujinshi och pornografi som negativ, men 

å andra sidan kan det tolkas som att de vill ändra den entydiga och stigmatiserade 

bilden av doujinshi. Butler (1999) betonar vikten av att skapa mångfaldiga bilder 

för att bryta den auktoritativa bilden som skapas av mainstreamkultur. Otaku med 
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avvikande sexualitet som läser doujinshi har länge betraktats som perversa (Yama-

guchi 2016) och för att bryta denna bild är det av vikt att skapa mångfaldiga bilder 

av doujinshi och otaku. 

Trots deras motvilja mot censur uppgav samtliga informanter att det är nödvän-

digt att biblioteket har åldersgräns. Eftersom universitetsbibliotek förutsätter att 

samtliga användare har fyllt 18 betraktas universitetsbibliotek som den lämpligaste 

typen av bibliotek när det gäller bevarande och tillgängliggörande av doujinshi. I 

Popes undersökning (1974) var det universitetsbibliotekarier som var mest öppna 

för att köpa in pornografiskt eller erotiskt material och de tenderade att tillskriva 

ansvar till universitetets institutioner som gjorde inköpsförslag. Forskning kan 

alltså i viss mån rättfärdiga bibliotekets beslut att köpa in pornografiskt och erotiskt 

material. Även i min undersökning används forskning för att rättfärdiga att Yo-

nezawa-biblioteket har doujinshi med sexuella skildringar. Dessutom används 

forskning för att skydda användarna från att bli utpekade som perversa. Yonezawa-

biblioteket fungerar alltså som en trygg plats för otaku eftersom användarna som 

egentligen läser pornografiska doujinshi för nöjes skull kan hävda att de läser för 

forsknings skull och därigenom slipper att få sin avvikande sexualitet ifrågasatt. 

Det ska dock påpekas att inte alla universitetsbibliotek i Japan har 18-årsgräns 

utan det är Yonezawa-bibliotekets egna beslut att sätta en åldersgräns. Anledningen 

till att sätta åldersgräns är att undvika klagomål. Bibliotekspersonal A menar att 

kritik uppstår om material som barn inte får läsa är tillgängligt för vem som helst. 

Om biblioteket låter barn läsa doujinshi med 18-årsgräns bryter biblioteket mot la-

gen. Kritiken mot stadsbiblioteket i Kansai visar dock att även material utan ålders-

gräns kan bli föremål för kritik om det innehåller sexuella skildringar och är till-

gängligt för barn (Hori 2015). Som Schrader (2013) påpekar står barn i centrum för 

diskussionen om censur även på Yonezawa-biblioteket. 

Idén att skydda barn från negativa påverkan från omgivningen grundar sig på 

den normativa representationen av barn: naiva, beroende, osofistikerade, omogna, 

oerfarna och ovetande, utan förmåga att tänka kritiskt (Robinson 2012). Sexualitet 

är enligt Robinson en viktig markör som skiljer ut barn från vuxna. I den väster-

ländska diskursen betraktas det som att barns sexualitet inte existerar och barns 

sexuella beteende förväntas att kontrolleras av vuxna. För att ett barn ska utvecklas 

till en normal heterosexuell vuxen anses det viktigt att vuxna kontrollerar barns 

tillgång till information om sex, sexualitet och deras sexuella subjektivitet. I Yo-

nezawa-bibliotekets fall ligger denna bild av barn till grund för bibliotekets ålders-

gräns. 

Robinson (2012) menar att barndom är en viktig period som möjliggör att barn 

hittar alternativa sätt att vara och uttrycka sig. Vidare hävdar Robinson att det är 

viktigt att förse barn med tillgång till alla sorters kunskap inklusive ”subjugated 

knowledge”, kunskap som exkluderas av mainstreamkulturen. Med tanke på att 

doujinshi representerar alternativa perspektiv och att vissa doujinshi även skildrar 
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avvikande sexualitet kan doujinshi hjälpa barn att hitta alternativa sätt att vara. Bib-

liotekspersonal D uttryckte att det var synd att bibliotekets åldersgräns resulterar i 

att begränsa barns tillgång till bibliotekets material. Förutom de doujinshi som har 

åldersgräns bör biblioteket låta människor, även barn, läsa vad som helst, nämnde 

bibliotekspersonal D. Här ifrågasättas den normativa bilden av barn att de inte har 

förmåga att tänka kritiskt. I linje med denna tankegång blir det möjligt att biblio-

teket förser barn med tillgång till olika sorters information som inte i någon större 

utsträckning lyfts fram i kommersiella böcker, genom att tillgängliggöra doujinshi 

utan åldersgräns även för barn. 

Idén att avskaffa bibliotekets åldersgräns betraktas dock som orealistisk. På 

grund av bibliotekets bristande resurser kan bibliotekspersonalen inte ha koll på 

vilka doujinshi som har åldersgräns och vilka användare som får läsa dem. Så länge 

det finns risk att biblioteket bryter mot lagen genom att biblioteket råkar låta barn 

läsa doujinshi med åldersgräns är det inte realistiskt att avskaffa bibliotekets ålders-

gräns, nämnde bibliotekspersonal D. 

En annan åsikt rörande bibliotekets åldersgräns är att höja åldersgränsen till 20 

år. Denna tankegång visar att gränsen mellan barn och vuxna inte är stabil utan kan 

ändras om 18-årsgränsen inte anses vara tillräcklig för att skydda barn och ung-

domar från negativa påverkan av skadliga skildringar. 

När det gäller frågan om doujinshis placering uttryckte samtliga informanter att 

det inte är optimalt att sätta doujinshi i öppna hyllor. Praktiska problem såsom 

doujinshis avvikande format, skörhet och stöldrisk nämns av informanterna som 

hinder för att sätta doujinshi i öppna hyllor. Dessa problem lyfts även fram i tidigare 

forskning om doujinshi och fanzines på bibliotek (Satomi et al. 2008; Bartel 2004; 

Koh 2008). Att sätta doujinshi i stängda hyllor är förmodligen bra för att bevara 

doujinshi, men minskar samtidigt chansen att doujinshi blir lästa (Sakuma 2012; 

Atton 1996). 

Utöver de ovan nämnda praktiska problemen nämndes det även av biblioteks-

personal B att stängda hyllor kan hindra människor från att råka se sådant som de 

inte vill se. I doujinshi finns det alla möjliga skildringar, inklusive sådana som inte 

accepteras av samhället i stort. Exempelvis handlar den pedofila och nekrofila 

doujinshi som jag råkade se under min praktikperiod om sexualitet som ligger nära 

botten i den japanska sexuella värdehierarkin och det ligger nära tillhands att mer-

parten av människor inte vill läsa sådana doujinshi. Denna tankegång leder däremot 

inte till att biblioteket slutar att tillgängliggöra sådana doujinshi. Tillgång finns kvar 

på biblioteket, men genom att placera doujinshi i de stängda hyllorna i magasinet 

kräver biblioteket att användaren själv tar reda på olika uppgifter såsom titel, 

doujinshi-cirkel och signum i förväg för att göra en beställning. Detta minskar chan-

sen att användaren upptäcker doujinshi av en slump. Informanterna uppgav att det 

finns fördelar med att sätta upp doujinshi i öppna hyllor: att det blir lättare för an-
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vändaren att bläddra och hitta doujinshi av en slump. Ett förslag som biblioteksper-

sonal B kom fram till är att skapa en särskild hylla för doujinshi som vem som helst 

kan se. Chapman (2013) menar att en särskild hylla för HBTQ-litteratur kan leda 

till segregation, men i min undersökning betraktas en särskilda hylla för doujinshi 

som ett bättre alternativ till att sätta upp doujinshi i de stängda hyllorna och att de 

inte blir lästa. 

Doujinshi-tecknares känslor lyftes även fram som anledning till att doujinshi är 

uppställda i de stängda hyllorna. Satomi et al. (2008) nämner att det inte är alla 

doujinshi-tecknare som vill att deras verk blir lästa av allmänheten och poängterar 

att det är viktigt att ta hänsyn till hur doujinshi-tecknare tänker kring tillgängliggö-

randet av sina verk. Om doujinshi är uppställda i öppna hyllor är det möjligt att de 

som inte har kunskap om doujinshi ser dem. Detta resonemang grundar sig förmod-

ligen på rädslan för att doujinshis avvikande innehåll leder till stigmatisering av 

författaren. 

I frågan om vilka normer om sex och sexualitet som kan betraktas i bibliotekets 

klassifikationssystem, samt hur bibliotekspersonal tänker kring dem, lade jag fokus 

på följande huvudklasser: ”För män”, ”Spel - unga vackra flickor” och ”Spel – kär-

lek”. I kategorin ”För män” ingår doujinshi med 18-årsgräns för manliga läsare. Det 

finns dock inga motsvarande kategorier för kvinnor i Yonezawa-bibliotekets klas-

sifikationssystem, är baserat på Comic Markets genrekoder. Trots att en stor del av 

deltagarna i Comic Market består av kvinnor (Comic Market 2015) är de alltså inte 

synliga i bibliotekets klassifikationssystem. Att det inte finns kategorier för porno-

grafiska doujinshi för kvinnliga läsare grundar sig på den rådande normen om kvin-

nors sexualitet i Japan: att kvinnor inte läser pornografi. Det är dock enligt biblio-

tekspersonal D inte fallet att män tvingade kvinnor att passa sig in i den normativa 

bilden, utan även kvinnor hävdade att kvinnor inte läser pornografi och var således 

emot att skapa kategorin ”För kvinnor”. Detta visar att makt inte utövas i den enty-

diga relationen mellan förtryckare och förtryck (Ambjörnsson 2006). Med avstamp 

i Foucaults teori om makt menar Ambjörnsson att självdisciplin som tvingar män-

niskor att bete sig på ett förväntat sätt är en vanlig typ av maktövning i det moderna 

västerländska samhället. Det är alltså normer som införlivats i individer, och räds-

lan för att inte passa in, som tvingar dem att passa in sig i ramen för det normala. 

Enligt informanterna började biblioteket att diskutera skapandet av en ny genre 

”För kvinnor”. De två klasserna ”För män” och ”För kvinnor” kan betraktas som 

en sorts essentialism eftersom de förutsätter att det endast finns två kön och vad 

människor som tillhör respektive två kön ska läsa. Det finns visserligen många gen-

rer som står utanför den binära uppdelningen, men informanterna uppgav att denna 

uppdelningen kan underlätta sökning av doujinshi eftersom användarna i viss mån 

kan ana vilka genrer som tillhör respektive kategorier, till exempel BL i ”För kvin-

nor”. Ur ett queerteoretiskt perspektiv är kategorier inte en avspegling av verklig-

heten utan snarare betydelsen av ett visst sätt att vara eller agera (Berg & Wickman 
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2010). Kategorierna ”För män” och ”För kvinnor” skapar alltså vår syn på vad män 

och kvinnor ska läsa, men de flesta informanterna uttryckte att dessa kategorier 

endast är en beskrivning av vad män och kvinnor läser. 

Bibliotekspersonal A uttryckte däremot att bibliotekets nuvarande klassifikat-

ionssystem endast representerar vad kvinnor och män förväntas att läsa och att det 

är viktigt att dokumentera alla ändringar i klassifikationssystemet i syfte att hjälpa 

framtida människor att förstå hur klassifikationssystemet har ändrats. Drabinski 

(2016) hävdar att det är viktigare att synliggöra för användaren hur klassifikations-

system skapas ur dominerande gruppers perspektiv än att lägga till nya klasser tills 

klassifikationssystemet blir rätt för alla. Att dokumentera ändringar och att tillgäng-

liggöra rapporter över förändringarna kan synliggöra för användaren hur biblio-

tekets klassifikationssystem är uppbyggt i relation till samtidens normer och dis-

kurser. 

”Spel - unga vackra flickor” och ”Spel - kärlek” handlar om doujinshi som är 

parodier på pornografiska dataspel eller dejtingspel. Om originalet är för män kate-

goriseras doujinshi som ”Spel - unga vackra flickor” medan om originalet är för 

kvinnor kategoriseras doujinshi som ”Spel - kärlek”. Dessa benämningar speglar 

troligen de rådande normerna om mäns och kvinnors sexualitet i Japan: att män ska 

rikta sitt sexuella intresse mot unga och vackra flickor samt att kvinnor ska sam-

manlänka sex och kärlek. Kulick (2005) upptäckte i undersökningen om Sveriges 

officiella syn på sexköpare att kvinnor inte förväntas att separera sex och kärlek. 

Yonezawa-bibliotekets klassifikationssystem visar att även i Japan förväntas kvin-

nor att sammanlänka sex och kärlek. 

Jämfört med ”för män” betraktas ”Spel – unga vackra flickor” som lite gam-

maldags. Informanterna från yngre generationer var inte säkra på vilka typer av 

doujinshi som kan kategoriseras som ”Spel – unga vackra flickor”. Det verkar som 

att denna kategori låter naturlig för äldre generationer, vilket visar att kategorier är 

knutna till platsen och tiden som de skapades i (Drabinski 2016). 

För att kategorisera doujinshi som gör parodi på spel som inte kategoriseras 

som de binära kategorierna föreslås det att använda kategorin ”Spel - övrigt”. Denna 

kategori kan betraktas som en kategori för spel som står utanför de ovan nämnda 

normerna om kvinnors och mäns sexualitet. Sådana spel buntas ihop som övriga 

spel och marginaliseras av de normativa kategorierna. Olson (2002) påpekar att 

sökning efter marginaliserade ämnen kräver mer ansträngande än normativa ämnen. 

Eftersom i kategorin ”Spel - övrigt” blandas alla sorters spel ihop kan det vara svårt 

för användaren att söka i bibliotekskatalogen. 

När det gäller frågan om hur doujinshi bör klassificeras uttryckte de flesta in-

formanterna att det nuvarande klassifikationssystemet på biblioteket har utrymme 

för utveckling. Yonezawa-bibliotekets klassifikationssystem är som nämnts tidi-

gare baserat på Comic Markets genrekoder, men det kan finnas problem med att 

använda Comic Markets genrekoder som grund till klassifikationssystemet. Comic 
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Markets genrekoder revideras varje gång konventet anordnas medan bibliotekets 

klassifikationssystem ändras inte lika ofta, vilket leder till att vissa kategorier som 

”spel – unga vackra flickor” låter gammaldags och är svårt för vissa generationer 

att förstå. Dessutom är det doujinshi-tecknare eller -cirklar som själva väljer vilken 

kategori deras doujinshi passar bäst på Comic Market, men på biblioteket har 

doujinshi-tecknare och -cirklar inte makt att bestämma hur de ska representeras. 

Samtliga informanter uppgav att det krävs specialkunskap för att katalogisera 

doujinshi och bibliotekspersonal C som är huvudansvarig för katalogiseringsarbetet 

uttrycker en önskan av ett universellt klassifikationssystem för doujinshi. Univer-

sella klassifikationssystem förutsätter att en bok kan placeras in i en klass och blir 

försedda med universella ämnesord (Olson 2002; Drabinski 2016). Problemet med 

universella klassifikationssystem är att marginaliserade ämnen som faller utanför 

de normativa klasserna och ämnesorden hamnar i skymundan (Olson 2002). Trots 

att bibliotekspersonal C menar att klassifikationssystem med för rigida gränser kan 

resultera i att begränsa mångfaldiga representationer av doujinshi var hen inte villig 

att använda folksonomi som alternativ. I min undersökning var samtliga informan-

ter negativt inställda mot folksonomi, på grund av användarnas bristande kunskap 

om doujinshi och risken att användarna bråkar om taggar. Med tanke på vissa 

doujinshi som till exempel buntas ihop i kategorin ”original” är svåra att hitta i 

bibliotekets katalog betraktas taggning som ett intressant alternativ, men att invol-

vera användarna i att skapa taggar betraktas inte som optimalt. Specialister som har 

kunskap om doujinshi betraktas som mest passande för att skapa taggar. Om biblio-

teket lät användarna tagga borde de hålla sig till objektiva faktor såsom titlar och 

innehållstyper, menar bibliotekspersonal D. Denna idé att det finns korrekta och 

objektiva taggar strider mot folksonomins ideal att göra motstånd mot universella 

klassifikationssystem, som förutsätter att det finns ett universellt sätt att ordna kun-

skap, genom att ge användaren makt för att lyfta fram alternativa perspektiv (Keilty 

2012). 

 Informanterna gjorde skillnad på otaku och vanliga människor, samt otaku och 

light-otaku. Dessa uppdelningar betraktas som en vi-de-relation, men i min under-

sökning är det vanliga människor och light-otaku som föreställas som de som inte 

förstår vad otaku – vi – sysslar med. Det lyftes fram att otaku kan känna sig obe-

kväma när de läser pornografiska doujinshi med vanliga människor omkring sig 

och att doujinshi-tecknare inte vill att deras doujinshi blir lästa av light-otaku. Dessa 

utsagor visar hur otaku är rädda för att bli utpekade som konstiga och obegripliga. 

Som nämnts tidigare fungerar Yonezawa-biblioteket som en trygg plats för otaku, 

men det kan även betraktas som en sorts segregation. 

I min uppsats vill jag kasta ljus över doujinshi som inte i någon större utsträck-

ning tas upp i bibliotekssammanhang. Min studie har främst utgått ifrån frågan om 

hur bibliotek hanterar doujinshi, men eftersom en del av doujinshi innehåller sexu-

ella skildringar har min studie även utgått ifrån frågan om hur bibliotek hanterar 
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pornografiskt och erotiskt material. Skräpkultur som mangaserier i Japan samt por-

nografisk och erotisk litteratur är ett outforskat område och det skulle därför kunna 

vara intressant att fördjupa sig i detta forskningsområde, t.ex. genom att intervjua 

bibliotekets användare om deras syn på biblioteket. Trots att min studie handlar om 

ett japanskt bibliotek skulle det kunna vara intressant att genomföra en likadan stu-

die om fanzines i Sverige och belysa likheter och skillnader. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur bibliotekspersonalen på Yonezawa-

biblioteket funderar kring tillgängliggörandet av doujinshi med kontroversiella sex-

uella skildringar. För att undersöka detta har jag genomfört kvalitativa intervjuer 

med fyra anställda på biblioteket. 

I analysen har jag utgått ifrån queerteori i förhållande till sexualitet, represen-

tation och klassifikationssystem. Undersökningens utgångspunkter har varit proble-

matiserandet av bristande intresse för doujinshi i den japanska biblioteksvärlden 

samt doujinshis koppling till avvikande sexualitet. 

Informanterna uppskattade att biblioteket tillgängliggör doujinshi mot bak-

grund av att det inte finns många japanska bibliotek som gör det. Doujinshis bi-

drag till manga-kulturen betraktas som en viktig anledning till såväl bevarandet som 

tillgängliggörandet av doujinshi. Utöver detta nämns doujinshis funktion att fritt 

uttrycka sig och att tillfredsställa läsarens behov av fantasi. Dock betraktades 

doujinshi som att de har betydelse endast för de som redan vet vad doujinshi är, 

alltså otaku. 

Informanterna hade inte särskilt negativa känslor mot tillgängliggörandet av 

doujinshi med sexuella skildringar. De uttryckte att de personligen inte kunde ac-

ceptera eller förstå vissa sexuella skildringar, men detta ledde inte direkt till tanken 

att sluta tillgängliggöra sådana doujinshi. Det betraktades som att det är av vikt att 

bibliotekspersonalen inte bedömer doujinshis värde och att det finns till-gång även 

till doujinshi med grovt sexuella skildringar.  

Trots deras motvilja mot censur uttryckte samtliga informanter att det är nöd-

vändigt att biblioteket har åldersgränsen på 18 år. Lagen att förbjuda att låta barn 

läsa material med 18-årsgräns ligger till grund för bibliotekets åldersgräns. Att vissa 

doujinshi har grova sexuella skildringar förstärker tanken att skydda barn och en 

informant menade att vissa doujinshi borde ha högre åldersgräns, till exempel 20 

år. Detta visar hur gränsen mellan barn och vuxna är diskursivt konstruerad. I frågan 

om doujinshis placering var inga informanter positiva till att sätta upp doujinshi i 

öppna hyllor. Praktiska problem såsom doujinshis varierande och avvikande for-

mat, skörhet samt stöldrisk nämndes som anledningar. Utöver dessa problem nämn-

des det bland annat att användare slipper se kontroversiella doujinshi.  

I bibliotekets klassifikationssystem kunde normer kring kvinnors och mäns sex-

ualitet betraktas: att kvinnor inte läser pornografi samt att män ska rikta sitt sexuella 

intresse mot unga vackra flickor. Dessa normer ifrågasattes dock inte i någon större 

utsträckning av informanterna. Taggning betraktades av vissa informanter som ett 

intressant alternativ till det nuvarande klassifikationssystemet, men att involvera 

användarna i taggning uppfattades inte som optimalt. 
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Bilaga 1: Ordlista 

BL: Förkortning av Boys Love, en genre för romantiska eller erotiska relationer 

mellan homosexuella män. BL kan även kallas för Yaoi och skapas samt läses 

främst av kvinnor. 

 

Doujinshi: Självfinansierade och -publicerade publikationer. Doujin betyder en 

grupp av människor med samma intresse och shi betyder tidning. Doujinshi fanns 

redan på 1800-talet, men kopplades främst till litteratur. Idag för-knippas doujinshi 

mer till den japanska mangakulturen. 

 

Loli / Lolicon: Genre för erotiska relationer med unga flickor. 

 

NL: Förkortning av Normal Love, en genre för romantiska eller erotiska relationer 

mellan heterosexuella människor. 

 

Otaku: Nörd. Ursprungligen var det de som skapade och läste doujinshi som bör-

jade att kalla sig själva otaku på 1980-talet. Idag kan även light-otaku som gillar 

mangaserier men inte läser doujinshi uppfattas som otaku, men i min uppsats menas 

med otaku de som skapar och läser doujinshi. 

 

Shota: Genre för erotiska relationer med unga pojkar. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Om din bakgrund 

2. Dina tankar kring tillgängliggörandet av doujinshi med (grovt) sexuella 

skildringar 

3. Dina tankar kring användarnas syn på doujinshi-samlingen 

4. Dina tankar kring hur doujinshi med (grovt) sexuella skildringar ska 

tillgängliggöras 

5. Om klassifikationssystem för doujinshi 
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Bilaga 3: Yonezawa-bibliotekets klassifikations-
system 

Huvudklasser Subklasser  

Original 

創作系 

Sousakukei 

Mangaserier Origial-mangadoujinshi  

Illustrationer Original-illustrationer 

Litteratur Original-litteraturdoujinshi 

Övrigt  

Studentcirklar 

学漫 

Gakuman 

Mangaserier Mangadoujinshi av student cirklar 

Sci-fi/fantasi Doujinshi om Sci-fi/fantasi av student cirklar 

Information/kultur Doujinshi om information/kultur av student cirklar 

Litteratur Litteraturdoujinshi av student cirklar 

Övrigt  

Information/kultur 

情報・評論 

Jyouhou/Hyouron 

Manga/animeserier  

Sci-fi/fantasi  

Dataspel  

Kändisar/musik  

Övrigt  

För män 

男性向 

Danseimuke 

Original Originaldoujinshi för manliga läsare med 18-års-

gräns  

Manga/animeserier Parodidoujinshi för manliga läsare med 18-årsgräns 

Övrigt  

Fancirklar manga/anime 

マンガ・アニメ FC 

Manga/anime FC) 

Ursprungligt verk/förfat-

tare 

 

Övrigt  

Fancirklar romaner 

小説 FC 

Syousetsu FC 

Ursprungligt verk/förfat-

tare 

 

Övrigt  

Fancirklar musik 

音楽系 FC 

Ongakukei FC 

Ursprunglig artist  

Övrigt  

Fancirklar film/TV/kändisar 

映画・TV・芸能系 FC 

Eiga/TV/Geinoukei FC 

Ursprunglig kändis  

Ursprungligt verk  

Övrigt  
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Fancirklar sport 

スポーツ系 FC 

Sportkei FC 

Ursprunglig typ av sport  

Övrigt  

Fancirklar superhjältar 

特撮系 FC 

Tokusatsukei FC 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Fancirklar sci-fi/fantasi 

SF・FT系 FC 

SF/FT-kei FC 

Sci-fi  

Fantasi  

Tåg/robot/millitär 

鉄道・メカミリ 

Tetsudou/Mecamili 

Tåg  

Robot  

Millitär  

Leksaker  

Antropomorf   

Övrigt  

Original - doujin digital me-

dia  

同人ソフト創作 

Doujinsoft sousaku 

Digital media  

Konsoler  

Fancirklar doujin digital 

media 

同人ソフト FC  

Doujinsoft FC 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Icke elektriska spel 

ゲーム電源不要  

Game dengen fuyou 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Onlinespel  

オンラインゲーム 

Onlinegame 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Datorrollspel 

ゲーム RPG 

Game RPG 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Spel - unga vackra flickor 

ゲーム美少女 

Game bisyoujyo 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Spel - kärlek 

ゲーム恋愛 

Game renai 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Spel - historia 

ゲーム歴史 

Game rekishi 

Ursprungligt verk  

Övrigt  

Fightingsspel 

ゲーム格闘 

Game kakutou 

Ursprungligt verk  

Övrigt  
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Spel - övrigt  

ゲームその他 

Game sonota 

Ursprungligt verk  

 


