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Inledning  

Den här uppsatsens centrala tema är relationen mellan sexualitet och skolbiblio-
teket. Enligt Lena Lennerhed har intresset för sexualiteten som forskningsområde 
ökat under de senaste tjugo åren, och perspektivet har ofta varit konstruktivistiskt 
(Lennerhed 2002:11). Den här uppsatsen sällar sig till denna konstruktivistiska 
tradition. Michel Foucault skriver i Sexualitetens historia: Viljan att veta: ”Man 
får inte tänka sig att det finns ett visst område av sexualiteten som rätteligen hör 
till en objektiv och fri vetenskaplig kunskap” (Foucault 2002:108). Det är här jag 
hämtar min egen utgångspunkt, som är att den mänskliga sexualiteten inte är gi-
ven och vid ett tillfälle fastställd, utan någonting som ständigt förändras och åter-
skapas genom kulturen, språket och vetenskapen. Det här har inte alltid varit det 
perspektiv utifrån vilket sexualiteten har studerats. Lennerhed skriver: 

Den äldre sexualitetshistoriska forskningen utgick i regel från idén om sexualiteten som något 
givet och biologiskt bestämt […] Men med den framväxande sexualitetshistoriska forskning-
en, och under inflytande av kvinnoforskningen, har det blivit allt tydligare att kategorier som 
sexualitet och kön är föränderliga sådana. Slutsatsen är att uppfattningar om vad sexualitet 
och njutning är, eller kvinnligt respektive manligt, formas i specifika historiska, sociala och 
kulturella sammanhang. (Lennerhed 2002:11) 

Sexualiteten återskapas alltså ständigt i olika forum, och biblioteket är inget un-
dantag. Utifrån Foucaults förståelse av makt som kunskapsproducerande är jag 
intresserad av att undersöka vilken kunskap om sex och sexualitet som skapas på 
skolbiblioteket genom urval, klassifikation, uppställning och förmedling. 

Medan det finns en hel del forskning om både skolbibliotek och sexualupplys-
ning har det gjorts få studier på relationen mellan de båda, både inom Norden och 
den engelskspråkiga världen. I den forskning som finns argumenteras det ofta för 
vikten av att studera hur biblioteket kan förse sina användare med information om 
sex och sexualitet ur ett folkhälsoperspektiv. Utan att förminska vikten av detta 
perspektiv vill jag klargöra att detta inte är mitt eget fokus i uppsatsen. Istället är 
jag mer intresserad av att kritiskt granska mötet mellan skolbibliotek och sexuali-
tet. Vad betyder det att det är just på skolbiblioteket som vi möter en viss bild av 
sexualitet? Vad händer i mötet mellan bibliotekets ideal att vara en plats där an-
vändaren ska ges tillgång till ett fritt flöde av information och skolbibliotekarier-
nas praktiska verklighet där faktorer som budget, tid, utrymme och relation till 
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användarna måste tas i beaktande? Vilka prioriteringar och val görs, och varför? 
Vad får det för konsekvenser för den bild av sexualitet som förmedlas? 

Bilden, eller kanske snarare idealet om biblioteket som en neutral plats fri från 
politiska ställningstaganden spelar också en roll i min uppsats. Biblioteksforska-
ren Hope A. Olson menar att bibliotekskatalogen är långt ifrån neutral och objek-
tiv, utan att de dokumentrepresentationer bibliotekarier skapar verkar normerande. 
Olson argumenterar för vikten av att studera hur indexering och klassifikation är 
vinklad (engelska biased) utifrån ett rättviseperspektiv: “I suggest that when nam-
ing is biassed [sic], when it leaves out diverse features, it disenfranchises groups 
and topics outside of an accepted norm” (Olson 2002:15). Ur det här perspektivet 
blir det relevant att undersöka om skolbibliotekets hantering av facklitteratur om 
sex utesluter vissa sexuella identiteter och praktiker, och vad det får för konse-
kvenser för de elever som söker information om dessa identiteter och praktiker. 
Ges alla sexuella praktiker och identiteter samma utrymme? Vem inkluderas? 
Vem exkluderas? 

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilken kunskap om sex och sexua-
litet som skapas på skolbiblioteket genom urval, klassifikation, uppställning och 
förmedling. Undersökningen kommer att genomföras i två delar, först en under-
sökning av skolbibliotekens bestånd i fråga om material med sexualupplysande 
innehåll, följt av intervjuer med ansvariga skolbibliotekarier om hur urvalet har 
gjorts, samt hur den här typen av material förmedlas. I undersökningens första del 
ämnar jag undersöka följande frågeställningar: 
 

- Vad finns det för material om sex och samlevnad på skolbiblioteket? Vad 
finns inte?  

- Hur klassificeras det material som finns och hur står det uppställt i det fy-
siska skolbiblioteket?  

- Hur bidrar det specifika ordnandet och organiserandet av materialet om 
sex- och samlevnad till den ständigt pågående kunskapsproduktionen om 
sex och sexualitet? 

 
Genom intervjuerna med skolbibliotekarierna hoppas jag besvara dessa frågeställ-
ningar: 

- Hur tänker bibliotekarier kring urvalet av material om sex? Har urvalet 
gjorts i samråd med ansvariga lärare? 

- Hur förmedlas böcker och andra material om sex, relationer, kön och sex-
ualitet till elever och lärare? Vad är personalens upplevelse av att förmedla 
den här typen av material? 
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- Ses skolbiblioteket som en resurs i skolans sex och samlevnadsundervis-
ning? 

Bakgrund och tidigare forskning 

En kort historik över svensk sexualundervisning 
Enligt Maria Bäckman har svensk sex- och samlevnadsundervisning alltid ut-
märkts av en dubbelhet (Bäckman 2003:51) som enligt Åse Røthing och Stine 
Helena Bang Svendsen kvarstår än idag (Røthing & Bang Svendsen 2011:76). I 
kölvattnet av de veneriska sjukdomarnas framfart har det sedan 1700-talet höjts 
krav på sexualupplysning i Sverige. Sexualupplysning kan ses som en del i ett 
större folkhälsoarbete, där tanken är att uppnå en hälsosam befolkning genom 
kunskap och utbildning. Folkhälsoperspektivet har lett till att sexualitetens pro-
blematiska eller ohälsosamma aspekter ofta har stått i centrum. Samtidigt finns det 
en vilja att lyfta fram sexualitetens positiva sidor, som lusten och njutningen 
(Bäckman 2003:51) 
 Liksom Foucault menar Bäckman att sexualiteten, som vi tenderar att se som 
det allra mest privata, länge stått under offentlig övervakning och kontroll, om än 
av olika aktörer, där kyrkans auktoritet under andra hälften av 1800-talet började 
ersättas av läkarens. När samhället tidigare hade nöjt sig med att sexuellt umgänge 
skedde inom äktenskapet började tidens läkare också kontrollera själva akten och 
alla typer av sexuella handlingar som inte skedde i reproduktivt syfte sågs som 
förkastliga och ibland rentutav hälsofarliga (Bäckman 2003:51 f.). 

Under 1900-talets början var det främst enskilda individer som tog initiativ till 
sexualundervisning, ofta kvinnliga läkare. 1921 hade en majoritet av landets flick-
skolor någon slags sexualundervisning på schemat. Den här undervisningen hade 
ofta ett sexualhygieniskt fokus, där flickorna varnades för att ha sex för tidigt och 
fick lära sig om fortplantning och könssjukdomar. Pojkar skulle dock inte ”upply-
sas i onödan” (Bäckman 2003:53) eftersom de då skulle kunna få idéer. Också den 
litteratur som publicerades i området fokuserade på att lära kvinnor hur de skulle 
handskas med männens sexuella begär (Bäckman 2003:53). 
 Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) med Elise Ottesen-Jensen i 
spetsen spelade också en viktig roll för svensk sexualundervisning. I förbundets 
första sexualpolitiska program som publicerades 1934 stod ”Införande av sexual-
undervisning vid alla landets skolor, seminarier och universitet” som första punkt 
(Bäckman 2003:53). RFSU utgick ifrån att sexualundervisning skulle leda till 
färre oönskade graviditeter och en minskning av spridningen av sexuellt överför-
bara sjukdomar. Sexualundervisning enligt RFSUs rekommendationer infördes på 
många skolor under 1940-talet, och 1955 blev Sverige det första landet i världen 
att införa obligatorisk sexualundervisning (Bäckman 2003:54). 
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 Ytterligare en dimension av 20- och 30-talens sexualupplysning är rasbiolo-
gins inflytande. I sin inflytelserika bok Kris i befolkningsfrågan från 1934 argu-
menterar Alva och Gunnar Myrdal för sexualupplysning på rasbiologisk grund för 
att minska födelsetalen bland ”befolkningsgrupper på gränsen mellan sinnesslöa 
och normala samt andra kroppsligt, själsligt och socialt handikappade individer” 
(Myrdal & Myrdal 1997:42). Makarna Myrdal skriver: 

Man torde också med all säkerhet kunna påräkna, att dessa individer frivilligt i viss mån 
skulle inskränka sin barnavling, om de förseddes med preventivmedel, ja redan om de i högre 
grad nåddes av kunskap om kontraception. (Myrdal & Myrdal 1997:42) 

Även Ottesen-Jensen ställde sig positiv till rashygien under 20-talet (Lennerhed 
2002:49 ff.) och en av punkterna på RFSU:s första sexualpolitiska program är 
”Rätt till abort och sterilisering på rasbiologiska, medicinska och sociala indikato-
rer” (Lennerhed 2002:68, min kursivering). Också i den på 30-talet tillsatta Be-
folkningskommissionen, vilken tar ställning för sexualupplysning, märks rashygi-
eniska influenser (Bäckman 2003:54). 
 Enligt Bäckman återkommer två argument för vikten av sexualundervisning: 
att den obildade medborgaren behöver upplysning och att staten måste fungera 
som en motvikt till marknadens kommersialism. Föräldrarna sågs som oförmögna 
att förse sina barn med den här typen av kunskap, och därför lades ansvaret för de 
ungas sexualupplysning i skolans händer (Bäckman 2003:59). 
 Jämfört med 30-talet och det tidiga 40-talet, som kan ses om nyorienteringens 
årtionde för sexualundervisningen (Røthing & Bang Svendsen 2011:82) hände 
mycket lite under 40- och 50-talen enligt Bäckman. Äktenskapet som ideal ifråga-
sattes sällan, i Skolöverstyrelsens lärarhandledningar förespråkades sexuell av-
hållsamhet och sex och kärlek sågs som självklart sammankopplade. Undervis-
ningen, som oftast genomfördes av biologiläraren, fokuserade på skillnader mel-
lan kvinnor och män, där mannens sexualdrift sågs som starkare än kvinnans, som 
knappt ansågs ha någon sexualdrift alls (Bäckman 2003:60). 
 Under 60-talet riktades kritik mot att sexualundervisningen gav en alltför ne-
gativ bild av sexualiteten. Regeringen tillsatte 1964 en kommitté med uppdrag att 
lägga fram ett förslag till hur sexualundervisningen kunde förbättras. Tio år senare 
presenterades resultaten av utredningen i Utredning rörande sexual- och samlev-
nadsundervisning (USSU). Utredningen ställde sig ovanligt neutralt till föräkten-
skapligt sex och utredarna ansåg att värderingsfrågor skulle inkluderas i skolans 
sexualundervisning. USSU tog också ställning mot dubbelmoral och ”fördoms-
fulla könsroller” (Bäckman 2003:62) och förespråkade tolerans mot homosexuali-
tet. Också utanför skolans sfär skedde en förändring av synen på sexualitet. I och 
med lagen om fri abort som antogs 1974 och ökad tillgång till preventivmedel 
som p-piller och spiral separerades sexualiteten från barnafödandet, där kvinnor 
nu gavs ansvar för sitt eget barnafödande (Bäckman 2011:61 f.). 
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Enligt Bäckman lever många av 70-talets undervisningsideal och -metoder 
kvar än idag, till exempel betoningen på dialog snarare än korvstoppning och 
strävandet efter ökad öppenhet kring sexualitet och framhållandet av sexualitetens 
positiva aspekter. Hon påpekar dock att 80-talets sexualundervisning påverkades 
starkt av aidsepidemin och fick ett ”mer återhållsamt budskap” (Bäckman 
2003:63). Pendeln har sedan dess svängt tillbaka mot en mer positiv syn på sexua-
liteten under 90- och 2000-talen. Enligt Bäckman har utvecklingen under 1900-
talet gått från sexualhygien till sexualundervisning, från sexualundervisning till 
sex- och samlevnadsundervisning till enbart samlevnadsundervisning. Sexuali-
teten ses idag som ”en del av en större helhet vilken bör belysas från så många 
håll som möjligt” (Bäckman 2003:64). Bäckman menar också att sexualiteten och 
sexualundervisningen kan kopplas till det omgivande samhällets individualisering, 
och där fokus under 90-talet flyttas från samhällskroppen till den individuella 
kroppen (Bäckman 2003:69). 

I Skolverkets senaste förslag till kursplaner för grundskolan, som trädde i kraft 
2011, ges ökade möjligheter till ämnesöverskridande undervisning i ämnet då 
frågor som rör sexualitet som samlevnad arbetats in i kursmålen för andra ämnen 
än biologi eller naturkunskap, som till exempel svenska, historia, religion och 
samhällsvetenskap. Jämställdhetsfrågor och genusperspektiv har också getts en 
ökad betydelse. Fortfarande ses dock ämnet främst som något som rör de lite äldre 
eleverna (Røthing & Bang Svendsen 2011:85 f.). 

Tidigare forskning 
Undervisningsmaterial om sex på skolbibliotek och skolbibliotekets roll i sexu-
alupplysning för unga är än så länge ett ganska outforskat ämne. Mycket av det 
material jag hittat har mer haft karaktären av guider och rådgivning för yrkesverk-
samma bibliotekarier än empirisk forskning om hur det faktiskt ser ut därute på 
biblioteken. De böcker och artiklar jag hittat har dessutom nästan uteslutande varit 
amerikanska, vilket är problematiskt eftersom många stater i U.S.A. har ett helt 
annat regelverk kring sexualundervisning jämfört med här i Sverige. Dessutom är 
många ämnen rörande sexualitet som idag ses som relativt okontroversiella i Sve-
rige, som till exempel preventivmedels- och abortupplysning, fortfarande föremål 
för debatt i U.S.A. Det här avsnittet bör därmed mer läsas som föremål för jämfö-
relse med mina egna resultat och paralleller mellan svenska och amerikanska för-
hållanden bör dras med försiktighet. 

Den tidigare amerikanska forskningen vittnar om en stor ängslighet kring att 
tillhanda material om sexualitet som fastlades under 1800-talet och som finns kvar 
än idag (Cornog och Perper (1996:39). Enligt Cornog och Perper har biblioteken 
ofta ställts inför dilemmat mellan att upprätthålla sociala normer och tabun och att 
samtidigt ge sina användare fri tillgång till litteratur i alla ämnen (Cornog & Per-
per 1996:39). Konsensus har heller inte nåtts inom bibliotekariekåren, där olika 
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bibliotek och bibliotekarier har haft olika sätt att hantera ämnet. I en studie av 
Pope publicerad i mitten av 1970-talet visade det sig att universitetsbibliotekarier i 
allmänhet var mer öppna till att köpa in material om sex än folkbibliotekarier, 
vilka i sin tur var mer öppet inställda till den här typen av inköp än skolbiblioteka-
rier (Cornog & Perper 1996:39). Pope konstaterar i slutsatsen till studien: “Re-
search indicates that librarians gave strong support to the concepts of intellectual 
freedom and open access to information, but do not necessarily implement these 
concepts in their libraries” (Pope 1974:184). Också Cohens undersökning från 
2006 av hur tre folkbiblioteksdistrikt i västra U.S.A. förser tonåringar med materi-
al i sexualundervisning pekar på en viss försiktighet bland bibliotekarier att förse 
sina användare med information i ämnet för att undvika kontroverser (Cohen 
2008). 

Även om det säkerligen också i Sverige förekommer delade meningar kring 
bibliotekens roll i att förse sina användare med information om sex så tror jag 
ändå att ämnet är betydligt mindre kontroversiellt i Sverige än i U.S.A. Jag tvivlar 
också på att samma ängslighet inför att förse unga med information om sex före-
kommer i samma utsträckning bland svenska bibliotekarier som hos Cohens in-
formanter. Det här är emellertid enbart spekulationer eftersom jag inte har funnit 
någon nordisk forskning om (skol)bibliotekets roll i sexualupplysning för unga. 

Dock genomförde Ungdomsbarometern på uppdrag av Folkhälsomyndigheten 
år 2013 en undersökning av ungas attityder och beteenden kring sexualitet och 
hiv/STI-prevention. Deltagarna uppgav internet, skolan och ungdomsmottagning-
en som de främsta informationskällorna om preventivmedel och sexuellt överför-
bara sjukdomar (Folkhälsomyndigeten 2014:7). Det framgår dock inte i rapporten 
hur den information som deltagarna fick i skolan förmedlades, om det var via sko-
lans sexualundervisning, skolsköterskan eller biblioteket. Bibliotek nämns inte 
alls i rapporten som en resurs ungdomar använder sig av för att söka information 
om sex. På femte plats för vanligaste informationskällor om sexualitet kom den 
ganska ospecificerade kategorin informationsmaterial (Folkhälsomyndigheten 
2014:67), men inte heller här redovisas hur deltagarna kom över denna informat-
ionskälla. I frågan om vilken informationskälla deltagarna ansåg bäst hamnar per-
sonal på ungdomsmottagningen i topp med 32 procent av deltagarna som uppgav 
den som bästa källa, följt av internet (30 procent) och skolan (14 procent) (Folk-
hälsomyndigheten 2014:70). 

Utifrån denna undersökning är det osannolikt att biblioteket spelar en avgö-
rande roll i ungas informationssökning om sexualitet. Det innebär dock inte att det 
är irrelevant att undersöka skolbibliotekets roll i att förse sina elever med inform-
ation om sex och samlevnad. Enligt Ungdomsbarometerns undersökning har sko-
lan tappat stort i betydelse som informationskälla om sex sedan 2007 (Folkhälso-
myndigheten 2014:68), och vi behöver fråga oss varför, samt varför unga inte 



 16 

uppger biblioteket överhuvudtaget som en källa till information om sex.1 Sexu-
alupplysaren Inti Chavez Perez ser det som ett stort problem att många ungdomar 
använder sig av internet istället för skolan för att få information om sex, eftersom 
den typen av information inte är kvalitetssäkrad. Han har själv gått in på de inter-
netforum unga använder sig av för att få svar på sina frågor och anser att det kan 
förekomma ”grova faktafel” (Chavez Perez 2014). 

Sanna Barsk har skrivit om ett angränsade ämne till mitt eget i sin magis-
teruppsats. Barsk undersökte inköp av verk där sexskildringar utgör en stor del av 
bokens innehåll samt gjorde en enkätundersökning och genomförde kvalitativa 
intervjuer med inköpsansvariga bibliotekarier (Barsk 2007:29). 

Barsk fann att de böcker som innehöll grövre språk2 och mer explicita 
och/eller våldsamma sexskildringar köptes in vid färre bibliotek. Barsk anknyter 
till Gayle Rubins hierarkiska system av sexuella värderingar, där skildringar av 
sexuella praktiker och identiteter som betraktas som dåliga i samhället förekom 
oftare i de böcker som köptes in minst på biblioteken (Barsk 2007:47). 

 I enkäten och de kvalitativa intervjuerna visade det sig att klagomål och öns-
kemål om att gallra ut böcker med kontroversiellt innehåll förekom sällan. Jämfört 
med vad som framkommit i tidigare intervjuundersökningar med kanadensiska 
och brittiska bibliotekschefer verkar krav från användare att gallra bort vissa 
material vara någonting som Barsks informanter sällan behövde förhålla sig till 
(Barsk 2007:7–9; 51–7). Litterär kvalitet var ett viktigt inköpskriterium för de 
flesta av Barsks informanter (Barsk 2007:64). Informanterna gjorde också skillnad 
på pornografi och erotik.3 Många av informanterna skulle aldrig köpa in pornogra-
fisk litteratur, men var positivt inställda till erotisk litteratur på biblioteket, så 
länge den uppfyllde kvalitetskriterierna (Barsk 2007:64). 

Även om erotisk och pornografisk litteratur på folkbiblioteket ses som betyd-
ligt mindre kontroversiellt i Sverige än i vissa andra länder anser Barsk att det 
existerar en diskrepans mellan bibliotekariernas åsikter och hur det verkligen ser 
ut på biblioteken. ”Det finns visserligen erotisk litteratur ute i hyllorna, men den 
är svår att hitta och verkar ofta begränsas till ett antal klassiker och antologier” 
(Barsk 2007:68) skriver hon. Barsk argumenterar för vikten av att bibliotek till-
handahåller den här typen av litteratur ur ett demokratiskt perspektiv, eftersom 
den kan verka ”identitetsstärkande och livsbejakande” (Barsk 2007:68) för de 
användare som på olika sätt avviker från samhällets normer kring kön och sexuali-

                                                
1 Det är dock viktigt att komma ihåg undersökningens breda åldersspann på 15 till 24 år. Många av de perso-
ner som deltog i undersökningen måste ha gått ut både grundskola och gymnasium vid tiden då undersök-
ningen genomfördes. Detta kan givetvis vara en del av förklaringen till att inte en större andel av deltagarna i 
studien angav skolan som informationskälla.  
2 Med ”grovt språk” menar Barsk ”ett språk laddat med nedsättande termer och utryck, samt grafiska och 
vulgära synonymer eller beskrivningar för människor och kroppsdelar” (Barsk 2007:24). 
3 Barsk redogör i uppsatsen för sina egna definitioner av ”erotik” och ”pornografi” (Barsk 2007:23 f.), men 
skriver inte om hennes informanter delar hennes förståelse av begreppen.  
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tet (Barsk 2007:68). 
 Sammanfattningsvis nöjer sig den tidigare amerikanska forskningen oftast 
med att argumentera för att biblioteken skulle kunna spela en större roll i ungas 
(och andra användares) sexualupplysning (se Richley 2012; Siegel 2006; Chelton 
1989; Cornog & Perper 1996) utan att reflektera över hur de redan gör det. En stor 
del av forskningen är också kvar i föreställningen att vi än idag lever kvar i en 
viktoriansk prydhet och tystnad i fråga om kropp och sexualitet (se Cornog & 
Perper 2006; Cohen 2008; Richley 2012). Den här uppfattningen har ifrågasatts av 
Foucault, som istället menar att talet om könet sedan 1700-talet och framåt har 
mångfaldigats (Foucault 2002:51 ff.). Maja Bondestam skriver att klassificeran-
det, kartläggningen och regleringen av könet under den viktorianska perioden inte 
undertryckte sexualiteten utan tvärtom skapade den (Bondestam [Larsson] 
2002:13). I likhet med naturvetenskapen ägnar sig också biblioteket åt klassifikat-
ion, sorterande och kunskapsinsamling. Tidigare forskning har dock inte under-
sökt hur sexualiteten skapas genom dessa praktiker, utan istället argumenterat för 
ett brytande av den föreställda tystnaden om sexualiteten. Maktperspektiv saknas 
ofta i den nordamerikanska forskningen om bibliotek och sexualitet, undantag är 
Paulette Rothbauer (2007) och ovan nämnda Olson (2002). 

Med undantag för Barsk samt Lina Nääs uppsats om ämnesordindexering av 
skönlitteratur på temat HBTQ (Nääs 2012) har jag inte funnit tidigare forskning 
om vilka material som faktiskt finns och hur bibliotekarier har resonerat kring 
urval, ämnesrepresentation och uppställning av böcker om sexualitet. Vad jag 
upplever saknas är dels nordisk forskning om sexualupplysande material överhu-
vudtaget (för undersökningar om skönlitteratur om sexualitet på svenska bibliotek 
rekommenderas Barsks och Nääs uppsatser), dels en djupdykning i vilka material 
om sex och sexualitet som faktiskt finns ute på biblioteken och vilken kunskap om 
sexualitet som biblioteket producerar genom urval och ämnesrepresentation av 
dessa material. 

Teoretiska utgångspunkter 

Makt/kunskap 
Den mest centrala teoretiska utgångspunkten jag kommer att använda mig är 
Foucaults förståelse av kunskap och makt. Enligt Foucault beskrivs makten ofta i 
negativa ordalag, som uteslutande, hämmande, censurerande, maskerande och 
döljande. Foucault vänder sig mot detta sätt att tala om makt och ser tvärtom mak-
ten som produktiv. ”[Makten] producerar en verklighet, den producerar ämnesom-
råden och sanningsritualer” (Foucault 2003:195). Marianne Winther Jørgensen 
och Louise Phillips förklarar Foucaults maktbegrepp som att vår sociala omvärld 
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skapas genom makten, att makten skapar skiljelinjer och relationer mellan olika 
objekt. De skriver: 

makten är alltid förbunden med kunskap – makt och kunskap förutsätter varandra […] Makt 
är både det som skapar vår sociala omvärld och det som gör att omvärlden ser ut och kan om-
nämnas på vissa sätt medan andra möjligheter utesluts. Makt är således både produktiv och 
begränsande. (Winther Jørgensen & Phillips 2000:20) 

Den danska biblioteksforskaren Laura Skouvig menar att Foucaults maktbegrepp 
med fördel kan appliceras på biblioteksforskningen. Enligt Skouvig har biblio-
teket setts som ett uttryck för Habermas vision om den borgerliga offentligheten 
och den fria debatten. Biblioteket betraktas i den meningen som ett maktfritt rum. 
Det Foucaults teori kan bidra med inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
blir denna maktaspekt. (Skouvig 2008:226). Det talas ofta om biblioteket som 
kunskapsorganiserande, men med Foucaults förståelse av makten som produktiv 
blir det alltså möjligt att istället se biblioteket som kunskapsskapande. Biblioteka-
riernas olika strategier för att strukturera och organisera bibliotekets samlingar, 
vad som brukar kallas bibliografisk kontroll, blir något mer än enbart bibliotekari-
ernas arbetsredskap. Utifrån den här teoretiska utgångspunkten kan vi istället be-
trakta skolbibliotekets praktiker som kunskapsproducerande mekanismer. En cen-
tral frågeställning blir att undersöka hur makt tar sig uttryck på skolbiblioteket – 
vilken kunskap om sex och samlevnad skapar skolbiblioteket genom urval, upp-
ställning och förmedling? 

Winther Jørgensen och Phillips förklarar också att Foucaults makt/kunskap-
begrepp också har betydelse för hur han ser på sanning. ”Foucault hävdar att det 
är omöjligt att nå fram till Sanningen eftersom man aldrig kan tala från en position 
utanför diskurserna; det finns ingen väg utanför representationen” (Winter Jørgen-
sen & Phillips 2000:21). Istället skapas ”sanningseffekter” inom diskurser, vilka 
är det enda som forskaren kan studera och uttala sig om, eftersom det inte existe-
rar någon objektiv sanning utanför diskurserna (Winter Jørgensen & Phillips 
2000:21). 

Foucaults förståelse av sanning har också betydelse för ett centralt begrepp jag 
kommer att använda mig av i uppsatsen, nämligen ”sexualupplysande” litteratur. 
Med ”sexualupplysande” menar jag första hand facklitteratur och andra typer av 
material som skrivits i syfte att vara sexualupplysande. Ordet ”sexualupplysande” 
kommer förstås från begreppet ”sexualupplysning”. Men vad är då sexualupplys-
ning? Som Lennerhed skriver i Sex i folkhemmet har begreppet två led: sexualitet 
och upplysning. Båda begreppen är enligt Lennerhed ”komplexa och föränder-
liga” (Lennerhed 2002:12). Ordet ”sexualitet” fick den betydelse det har idag un-
der det sena 1800-talet i samband med framväxten av vetenskapsfältet sexologi. 
Inom den tidiga sexologin sågs sexualiteten som en medfödd, biologisk drift. I 
samband med denna medikalisering av den mänskliga sexualiteten blev vissa sex-
uella handlingar, som till exempel sex mellan män, som tidigare sett som ”omora-
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liska” eller ”syndiga” istället betraktade som onormala eller sjukliga läggningar 
(Lennerhed 2002:13). 

Det andra ledet i begreppet, ”upplysning”, används ibland synonymt med 
”undervisning”, men har också kopplingar till upplysningen som idéhistorisk epok 
och Kants tankar om att människan genom att bruka sitt förnuft skulle kunna för-
ändra sin situation och bidra till samhällelig utveckling (Lennerhed 2002:13). 

Enligt Lennerhed finns det ett inneboende sanningsanspråk i begreppet upp-
lysning, där vissa budskap betraktas som ”sanna” och andra inte. Dessa ”sanning-
ar” om sexualiteten skiftar över tid (Lennerhed 2002:18). ”Vad som i en tid an-
setts vara upplysande fakta om sexualitet kan i en annan stämplas som felaktig-
heter eller fördomar” (Lennerhed 2002:14), menar Lennerhed. Lennerhed tar upp 
de onaniskrifter som började ges ut under tidigt 1700-tal som ett exempel på sex-
ualupplysningens föränderlighet. I onaniskrifterna beskrevs onanin som hälsofar-
lig, en uppfattning som idag ses som felaktig. Inte desto mindre hade onaniskrif-
terna en upplysande funktion, oavsett om vi betraktar deras budskap som sanna 
eller inte, menar Lennerhed (Lennerhed 2002:14 ff.). Informationskampanjen mot 
onani hade enligt Lennerhed ”sexualupplysningens främsta kännetecken” (Len-
nerhed 2002:16), den utgick ifrån medicinalvetenskapliga rön och spred sitt bud-
skap på ett pedagogiskt sätt till allmänheten genom exempelvis broschyrer och 
småskrifter. Dessutom fanns det i likhet med dagens sexualupplysning en prevent-
ionstanke bakom onaniskrifterna, tanken var att de sjukdomar som onanin ansågs 
ge upphov till skulle kunna förebyggas genom att föräldrar och barn informerades 
om dem. Samma resonemang kring könssjukdomar finns inom den samtida sexu-
alupplysningen (Lennerhed 2002:16). Jag är intresserad av att undersöka vilka 
sanningsanspråk om sexualitet som görs genom skolbibliotekets utbud av fakta-
material om sex. Vilka ”sanningar” om sex och sexualitet presenteras på skol-
biblioteket idag? 

Indexeringens normering 
Jag är speciellt intresserad av att undersöka undervisningsmaterial om sex och 
samlevnad i förhållande till bibliotekets ämnesrepresentation. Nääs definierar 
kärnfullt begreppet ämnesrepresentation som ”den kombination av indexering och 
klassifikation som används för att underlätta informationsåtervinning” (Nääs 
2012:10). De flesta bibliotek använder sig av någon form av indexering i arbetet 
med skapa dokumentrepresentationer eller dokumentsurrogat av bibliotekets sam-
lingar. Indexering är ett viktigt redskap i informationssökning (Rowley & Hartley 
2008:134) då den gör det möjligt att söka efter dokument inte bara utifrån titel 
eller upphovsperson utan också utifrån ämne (Rowley & Hartley 2008:125). 

Indexering kan utföras på två olika sätt, antingen med kontrollerade ämnesord 
eller med icke-kontrollerade ämnesord (Nauri & Svanberg 2000:8) Indexering 
med kontrollerade ämnesord sker med hjälp av listor med godkända ämnesord, så 
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kallade tesauri, som kontrollerar de termer som får användas. När indexeraren 
använder icke-kontrollerade ämnesord kan hen använda vilka termer som helst för 
att beskriva dokumentet (Nauri & Svanberg 2000:8) Kontrollerade ämnesord, 
även kallade kontrollerade vokabulär, har tre kännetecken: 1) de är begränsade, 
katalogisatören skapar alltså inte nya termer utan väljer från en redan existerande 
lista med godkända begrepp, 2) det finns bara en term eller notation för varje kon-
cept och 3) det finns en struktur som definierar relationen mellan vokabulärens 
olika begrepp (Olson 2002:6). Det finns både för- och nackdelar med båda typer-
na av indexering, men både på svenska bibliotek och internationellt ses indexering 
med kontrollerade ämnesord som att föredra (Nauri & Svanberg 2000:9). Proble-
met med kontrollerade vokabulär är att de ofta verkar normerade. Olson skriver i 
det inledande kapitlet till boken The Power to Name: Locating the Limits of Sub-
ject Representation in Libraries: 

the library catalogue is not a neutral tool. […] it is constructed. Hence, it does not just pas-
sively reflect the dominant values of society in some neutral or objective manner, but selects 
those values for expression. (Olson 2002:2) 

Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh Star ger uttryck för samma uppfattning i 
boken Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. De betonar att 
alla klassifikationssystem alltid genomsyras av etiska och politiska värderingar, 
och att klassifikationssystem aktivt skapar och återskapar kategorier i deras om-
värld (Bowker & Star 2000:321). Klassifikationssystem är ofta relativt osynliga, 
eftersom de är inbäddande i de vardagliga praktiker som tas för givet, men inte 
desto mindre har de stor makt. Klassifikationssystemens osynlighet behöver inte i 
sig vara av ondo, men vi måste ändå vara medvetna om att de existerar och hur 
stor inverkan klassifikationssystemen har på sin omvärld (Bowker & Star 
2000:319 ff.): 

The moral questions arise when the categories of the powerful become the taken for granted; 
when policy decisions are layered into inaccessible technological structures; when one 
group’s visibility comes at the expense of another’s suffering. (Bowker & Star 2000:320) 

De klassifikationssystem som används i det dagliga arbetet på biblioteket är 
kanske inte så osynliga, åtminstone inte för bibliotekarierna själva eftersom sy-
stemen med dokumentsurrogat är ett så viktigt verktyg för dem i deras arbete. Inte 
desto mindre tas de ofta för givet, och utformandet av kategorierna karaktäriseras 
kanske inte alltid av eftertanke och flexibilitet. 

Olson använder sig av termen ”naming” för det arbete bibliotekarier utför med 
att skapa de dokumentsurrogat som ersätter de faktiska dokumenten i biblio-
tekskatalogen (Olson 2002:4). Hon kopplar ”naming” till makt, eftersom en ge-
nom att namnge dokument kontrollerar hur dokumentets ämne representeras och 
därigenom tillgången till dokumentet (Olson 2002:4). Evelyn Fox Keller skriver: 
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“[n]aming nature is the special business of science. Theories, models, and descrip-
tions are elaborated names. In these acts of naming, the scientist simultaneously 
constructs and contains nature” (Keller 1985:17). Olson menar att bibliotekarier 
gör samma sak i arbetet med att skapa ämnesrepresentationer. Hon skriver: “[a]s 
librarians, we decide how to represent subjects and, thus, affect access to and use 
of information contained in and knowledge derived from the documents we cata-
logue” (Olson 2002:4). På det här sättet menar Olson att bibliotekarier genom val 
av ämnesord och klassifikation inte bara skapar representationer av den informat-
ion som finns i biblioteket, utan också konstruerar informationen själva (Olson 
2002:6). Biblioteket organiserar alltså inte bara kunskap om olika ämnen, utan är 
också med och skapar denna kunskap. Med utgångspunkt i detta perspektiv där 
biblioteket ses som aktiv medskapare av kunskap blir det relevant att undersöka 
hur svenska skolbibliotek förhåller sig till material om sex och samlevnad. 

I sin egen forskning har Olson riktat in sig på två kunskapsorganiserade sy-
stem: Dewey decimalklassifikation (DDK) och Library of Congress Subject 
Headings (LCSH). DDK publicerades 1876 av universitetsbibliotekarien Melvil 
Dewey och används idag i över 135 länder, vilket gör det till det mest använda 
klassifikationssystemet i världen (Rowley & Hartley 2008:207). I Sverige har 
övergången till DDK bara inletts, och de flesta bibliotek använder fortfarande 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet) för merparten av sina 
samlingar. LCSH publicerades första gången 1909 och används i stora delar av 
den engelskspråkiga världen (Rowley & Hartley 2008:200) och är det ämnesords-
system på vilket Svenska ämnesord (som används för indexering av facklitteratur 
på de flesta svenska bibliotek) grundar sig (Nauri & Svanberg 2000:7). 

Introduktionen av DDK har mött en hel del motstånd bland svenska bibliote-
karier, bland annat på grund av att systemet upplevs som för anpassat till ameri-
kanska förhållanden (Aagard 2013:17). Vissa har också framfört liknande argu-
ment som Olson, att Dewey är för amerikacentrerat, till exempel genom uppdel-
ningen av skönlitteratur utifrån språk där engelskspråkig litteratur placeras överst 
och alla icke-västerländska språk buntas ihop som ”övriga språk” längst ned (Ol-
son 2001:651). Dock finns liknande invändningar mot SAB-systemet med, till 
exempel att det finns betydligt fler SAB-koder för kristendom än för andra relig-
ioner (Viktorsson 2006:32–43). Kritiken mot DDK men oförmågan att se att 
samma problem existerar inom SAB-systemet illustrerar det Bowker och Star 
skriver om att klassifikationssystemen ofta osynliggörs och börjar tas för givna. 

Skolbiblioteket som plats 
Att det är just på biblioteket, och i det här fallet skolbiblioteket som en viss kun-
skap produceras har också betydelse för denna kunskapsproduktion. Enligt 
Foucault är makten alltid närvarande, den skapas hela tiden (Foucault 2002:103) 
och de platser där detta sker får betydelse för dess genomslagskraft. Tim 
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Cresswell skriver i boken In Place/Out of Place: Geography, Ideology, and 
Transgression att vi när vi använder uttryck som ”var sak på sin plats” eller ”veta 
sin plats” inte bara använder ordet plats (place i engelskans original) som en 
rumslig referent. Ordet plats uttrycker någonting som har med rätt och fel att göra. 
Vissa saker eller personer hör hemma på en viss plats men inte på en annan 
(Cresswell 1996:3). Vår plats i det fysiska rummet är länkad till våra relationer 
med andra, till exempel är vi väl medvetna om att sekreteraren inte sätter sig på 
chefens plats, trots att det egentligen inte finns någon logisk eller ”naturlig” orsak 
till att det ser ut på det sättet. På det sättet blir platser ”sociala rum” (Cresswell 
1996:3). 
 Platser påverkar vårt agerande genom våra förväntningar om vad som är ett 
passande beteende på en viss plats (Cresswell 1996:3). Platserna är på det här sät-
tet skapade av normer och ideologier. Cresswell syftar här inte på politiska ideo-
logier, utan beskriver istället ideologier på följande sätt: “[i]deologies are not 
simply sets of ideas. They are ideas that influence and guide actions. These ac-
tions are referred to as ‘practice’” (Cresswell 1996:16). 

På samma gång som platser är skapade av normer och ideologier reproducerar 
platserna också själva dessa normer och ideologier, och får dem att verka själv-
klara och naturliga. Cresswell exemplifierar med just biblioteket: vi tystnar när vi 
går in i ett bibliotek för att vi anser det passande att vara tyst i biblioteket, och på 
så vis bidrar vi till att tystnaden bibehålls (Cresswell 1996:16) 

Här blir det relevant att fundera kring vad biblioteket och skolan representerar 
som platser. Både biblioteket och skolan kan ses som en plats för kunskap, bild-
ning och fostran. Information som återfinns på skolbibliotekets hyllor får då en 
annan tyngd och legitimitet än om den hittades någon annanstans, vilket illustreras 
i Chavez Perez oro över att svenska ungdomar främst hittar information om sex på 
internet, vilket ställs i kontrast till den kunskap om sex som lärs ut i skolan. 

Elevernas sexualitet innefattas också i denna fostran. Enligt Foucault har varje 
medborgarens kön sedan 1700-talet blivit en angelägenhet för staten (Foucault 
2002:50) Han vänder sig mot uppfattningen om att den klassiska perioden karak-
täriserades av tystnad och hemlighetsmakeri kring barn och ungas sexualitet 
(Foucault 2002:51). Istället menar han att det sedan 1700-talet gjorts stora sats-
ningar på att tala om ungdomars sexualitet, men att det också skapats fasta regler 
och strategier för hur en får tala om det. Han medger att vissa sätt att tala om sex-
ualitet har dömts ut som ”burdust, rått och grovt” (Foucault 2002:54), men att 
detta kanske varit förutsättningen för att utveckla andra sätt att tala om sexuali-
teten – ”mångskiftande, inbördes förbundna och subtilt hierarkiserande tal som 
alla på något sätt är sammanfogade med ett knippe av maktrelationer” (Foucault 
2002:54). Skolbiblioteket blir här ett verktyg för att tala om sexualitet och genom 
skolbibliotekets utbud skapas vissa accepterade sätt att tala om sexualiteten. 
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Biblioteket som plats har också konsekvenser för hur de personer som finns på 
biblioteket samverkar med varandra och de relationer de har till varandra. Skouvig 
skriver att bibliotekarien i och med sin kunskap om låntagarna, böckerna och yr-
ket samt de procedurer som kräver låntagarnas (och bibliotekariens) lydnad kan 
bibliotekarien inta en priviligierad ställning med en högre grad av vetande jämfört 
med låntagaren (Skouvig 2006:229). Det är sannolikt att detta maktförhållande 
förstärks inom skolbibliotekets kontext, där bibliotekarien förutom hennes privili-
gierade position utifrån sin yrkesroll också representerar vuxenvärlden, som också 
är en grupp som för det mesta tillskrivs en högre grad av kunskap och vetande 
jämfört med barn och ungdomar. 

Doxa 
I det här sammanhanget blir det också relevant att reflektera över skolbibliotekets 
doxa, en term hämtad ur den franske sociologen Pierre Bourdieus begreppsappa-
rat. Doxa är kopplat begreppet fält som de danska biblioteksforskarna Henrik 
Jochumsen och Casper Hvenegaard Rasmussen kärnfullt definierar som ”ett slags 
mikrokosmos där en specifik mänsklig praxis äger rum utifrån en särskild logik” 
(Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2008:131, min översättning). Doxa är de 
”ideologiska fundament” som tas för givet bland de centrala aktörerna inom ett 
visst fält. Doxa skapar solidaritet mellan fältets aktörer och fungerar samtidigt 
som ett skydd mot världen utanför fältets ramar. Enligt Jochumsen och Hvene-
gaard Rasmussen ska en söka efter grunderna till ett visst doxa i fältets historia, 
och biblioteksfältets doxa kan då kopplas till de kulturella och upplysningspoli-
tiska förutsättningarna för folkbibliotekens etablering (Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2008:131). Enligt den norske biblioteksforskaren Geir Vestheim är ett 
av biblioteksfältets doxa att biblioteket genom folkupplysning främjar demokratin 
och yttrandefriheten, vilket i Norge gavs en särskild aktualitet efter den nazistiska 
ockupationen under andra världskriget (Vestheim 1997:422 f.). Samtidigt har 
biblioteket genom historien också ofta haft en fostrande ambition (Lerner 
2009:125). Ett tydligt exempel är forna Sovjetunionen, där bibliotekens roll var att 
fostra goda revolutionärer och bibliotekariens uppgift var att rikta sina användare 
mot de böcker som medlemmar ur kommunistpartiet föredrog (Lerner 2009:138), 
men också i västvärlden sågs de tidiga folkbiblioteken som ett instrument för att 
forma de lägre klassernas tankar och beteenden (Lerner 2009:125). 

Min hypotes är att skolbiblioteket i högre grad än folkbiblioteket än idag tar 
denna fostrande roll gentemot sina användare, dels eftersom skolbiblioteket är en 
del av det större utbildningssystemet, och dels eftersom dess främsta användar-
grupp är barn och unga, personer som ska formas till välartade vuxna. Jag tror 
därför att många skolbibliotekarier inte ser det som sin främsta uppgift att förse 
sina användare med ett fritt flöde av information, utan snarare att förse dem med 
”rätt” information, vilket bekräftas av den tidigare forskning om bibliotekets och 
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bibliotekariens roll som sexualupplysare som tas upp i ovanstående stycke. Till 
exempel Richley legitimerar sin studie utifrån ett folkhälsoperspektiv, alltså att 
biblioteket kan användas som ett redskap för att fostra unga att fatta kloka beslut i 
fråga om sin sexuella och reproduktiva hälsa (Richley 2012:5). Richleys argumen-
tation kan kopplas till Foucaults tankar om sexualiteten som en angelägenhet mel-
lan stat och medborgare, där just utbildningssystemet tas upp ett exempel på ett av 
de instrument som staten har använt för att påverka befolkningens sexuella bete-
enden (Foucault 2002:50–2). 

Bortsett från skolbibliotekets fostrande uppgift finns det en uppfattning om att 
barn och unga ska skyddas från vissa budskap på biblioteket, en uppfattning som 
kanske kan betraktas som doxa inom fältet för barnuppfostran. Den här uppfatt-
ningen kom bland annat upp i debatten om huruvida seriealbumet Tintin i Kongo 
skulle tillhandahållas på biblioteket, där Behrang Miris argument för att plocka 
bort albumet från biblioteket Tiotrettons barnavdelning var att skydda barn från 
bokens rasistiska budskap (Söderling 2012). Jag är intresserad av att undersöka 
huruvida skolbibliotekarier tillämpar samma ”beskyddartänk” i urvalet av material 
med sexuellt innehåll. Är det så att vissa material väljs bort i syfte att skydda sina 
användare mot skadliga budskap? Hur påverkar doxa inom fälten för biblioteket, 
skolan och barnuppfostran skolbibliotekariernas praktik? 

Källmaterial 
Mitt källmaterial kommer ha två huvudkomponenter: bibliotekets samlingar och 
intervjuer med bibliotekets personal. Som jag kommer diskutera närmare i föl-
jande avsnitt läser jag bibliotekets samlingar som en text för att besvara följande 
frågeställningar: vad finns det för material om sex- och samlevnad i bibliotekets 
samlingar? Vad finns inte? Hur klassificeras och indexeras materialet och hur står 
det uppställt i det fysiska biblioteket? 

De första två frågeställningarna kan delvis besvaras genom en ämnesordssök-
ning i bibliotekens kataloger, där jag utifrån resultaten av mina sökningar har gjort 
förteckningar över bibliotekens samlade bestånd av böcker indexerade med mina 
valda ämnesord. Utifrån dessa förteckningar har jag studerat mönster i fråga om 
hyllsignum, titlar och vilka ämnesord som uppträder tillsammans. 

För den tredje frågeställningen behövde jag dock besöka det fysiska biblio-
teket. Hur placeras material om sex- och samlevnad i relation till bibliotekets öv-
riga samlingar? Placeras den här typen på av material på en egen hylla eller står 
det blandat med bibliotekets övriga samlingar? Om det finns en egen hylla, har 
den en framträdande eller undangömd plats i biblioteket? Verkar hyllan välbesökt, 
ser det ut som att böckerna (och övriga dokument) tas ut ur hyllan och används? 

Jag var också intresserad av att undersöka varför utbudet ser ut som det gör. 
Hur har urvalet gjorts? Vilka faktorer måste tas hänsyn till i förvärv av material 
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om sex- och samlevnad? Varför finns en viss bok och varför finns inte en annan? 
Jag ville också ta reda på hur skolbibliotekarier upplever att det är att arbeta med 
den här typen av material. Frågar elever och lärare om efter böcker om sex? 
Tycker användarna det är pinsamt att vända sig till bibliotekarien med den här 
typen av frågor? Tycker bibliotekarien att det är pinsamt att få den här typen av 
frågor? För att få svar på dessa frågor var jag givetvis tvungen prata med skolbib-
liotekarierna själva. Jag ansåg att kvalitativa intervjuer passar bäst i det här sam-
manhanget, eftersom jag var intresserad av att höra hur bibliotekarier resonerar i 
de här frågorna. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte i samband med 
besöket på skolbiblioteken och spelades in på min mobiltelefon. Mitt källmaterial 
blir här inspelningarna själva samt mina skriftliga transkriberingar från inspel-
ningarna. 

Metod 
Jag har valt att dela upp undersökningen i två delar: först en undersökning av 
bibliotekets utbud, klassifikation och hylluppställning, och sedan intervjuer med 
bibliotekarier om hur de har tänkt kring urval och klassifikation av sexualupply-
sande material samt hur de upplever att det är att förmedla den här typen av 
material. Undersökningens olika delar har skilda frågeställningar, vilka kräver 
olika metoder för att besvaras på bästa sätt. Jag kommer därför i huvudsak att an-
vända mig av två olika metoder: diskursanalys och kvalitativa intervjuer. 

Katalogsökningar via ämnesord 
Jag började med att kvantitativt undersöka hur material om sex och sexualitet re-
presenteras i bibliotekens kataloger. Jag gjorde detta genom att söka på olika äm-
nesord relaterade till sex och sexualitet och noterade sedan hur många träffar jag 
fick upp med de olika sökingångarna, vilka hyllsignum böckerna hade och vilka 
ämnesord som tenderade att uppträda tillsammans. 

Det finns en rad problematiska aspekter med att använda sig av ämnesord som 
sökingång. En är svårigheten att definiera ämnet sexualitet. Rowley och Hartley 
tar som exempel att det till och med kan vara svårt att definiera ett konkret ämne 
som ”kanin” eftersom det finns olika arter av kaniner i olika delar av världen, och 
än svårare är det att definiera abstrakta koncept, som ”geografi” eller för all del 
”sexualitet”. Sedan måste vi också ha i åtanke att ämnen inte existerar i ett va-
kuum utan är relaterade till andra ämnen (Rowley & Hartley 2008:126). Jag ställ-
des dessutom inför ännu ett problem. Jag vill undersöka hur sexualitet represente-
ras i katalogen, men genom att välja att söka på vissa ämnesord och inte andra 
skapar jag därigenom min egen representation av ämnet. 

Sexualiteten är ett mångfacetterat ämne och givetvis finns det en myriad av 
olika ämnesord som jag skulle kunna söka på, men av praktiska skäl så var jag 
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tvungen att begränsa mig någonstans. Några ämnesord framstod som självklara att 
undersöka, till exempel sex, sexualitet, heterosexualitet, homosexualitet, och bi-
sexualitet, men sedan stötte jag på problem. Jag övervägde först att göra en sök-
ning på alla övriga underordnade termer till kroppen och relationer, som är över-
ordnade termer till sex (Kungliga biblioteket 2015a). Dock visade det sig att både 
kroppen och relationer hade alltför många underordnade termer (Kungliga biblio-
teket 2015b; Kungliga biblioteket 2015c) för att jag skulle kunna söka på alla 
inom den här uppsatsens omfång. Jag tvivlade också på att en sökning på många 
av dessa termer skulle resultera i någonting intressant i relation till mina fråge-
ställningar, som till exempel ämnesorden öron och brevvänner. Med min förstå-
else av sexualiteten som kulturellt skapad kunde jag dock inte på ett övertygande 
sätt argumentera för varför jag valt att söka på vissa ämnesord men inte andra, 
eftersom jag då återigen skulle fastna i fällan att själv konstruera en egen repre-
sentation av sexualiteten. I slutändan valde jag därför att begränsa sökningen till 
att enbart söka på ämnesorden sex, sexualitet, sexualupplysning och sex och sam-
levnad som är de ämnesord som används i barnämnesordslistan som används för 
indexering i två av bibliotekens kataloger, respektive sex, sexualitet och sexologi, 
som är de termer som används i det system för ämnesordsindexering som tilläm-
pas i de övriga bibliotekens kataloger. 

Trots att det alltså finns begränsningar med att utgå ifrån just ämnesord i min 
undersökning valde jag ändå den här ingången av två anledningar. För det första 
är det ett praktiskt och tidsbesparande sätt att få en överblick över bibliotekets 
samlingar av sexualupplysande material. Att läsa alla titlar relaterade till sex och 
sexualitet i bibliotekets bestånd ligger utanför den här uppsatsens omfång, men att 
titta på ämnesord, klassificering, titel och publikationsdatum kan ändå säga en hel 
del. För det andra har en ämnesordssökning också fördelen att jag då kan se 
bibliotekets hela samling indexerad med ett visst ämnesord och inte luras att 
biblioteket inte har en viss bok som i själva verket kan vara utlånad eller felupp-
ställd för tillfället. Jag kan förhoppningsvis då också uttala mig om hur lätt det är 
för eleverna att hitta den här typen av material själva utan att behöva fråga biblio-
tekarien om vad som kan upplevas som ett känsligt ämne, vilket var fallet i en 
undersökning av Rothbauer av biblioteksanvändare som identifierar sig som ho-
mosexuella, bisexuella eller queer (Rothbauer 2007:105). 

Jag gick tillväga på följande vis: jag gjorde sökningar på mina valda ämnesord 
i bibliotekens respektive kataloger och noterade hur många träffar det genererade, 
vilket hyllsignum titlarna hade samt vilka ämnesord som tenderade att uppträda 
tillsammans. I den mån det var möjligt försökte jag också säga något om titlarnas 
tänkta målgrupp(er). Eftersom mitt huvudsakliga intresse är facklitteratur valde 
jag att bortse från titlar med hyllsignum H Skönlitteratur, men jag noterade ändå 
hur många av det totala antalet titlar som klassificerats med detta hyllsignum. För 
att värna om mina informanters anonymitet har jag valt att inte redovisa vilka 
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webbsidor jag har använt mig av eftersom detta skulle avslöja mina informanters 
arbetsplatser. 

Diskursanalys 
Inledningsvis ville jag använda mig av dekonstruktion som analysverktyg i under-
sökningen av bibliotekens bestånd. Begreppet dekonstruktion introducerades ur-
sprungligen av Jaques Derrida i Of Grammatology och har sedan utvecklats av 
den indiska teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak. Hope A. Olson och Melody 
J. Fox beskriver dekonstruktion som ett sätt att kritiskt analysera texter, där en 
bred tolkning av konceptet text tillämpas. Inom biblioteks- och informationsve-
tenskap kan texter till exempel vara policier, utlåningsstatistik, klassifikationssy-
stem, MARC-koder och taggning (Olson & Fox 2010:297). 

Olson och Fox beskriver dekonstruktion som bestående av tre steg. Steg ett är 
att identifiera ett binärt motsatspar i texten eller texterna. Steg två är vända på 
detta motsatspar genom att göra en läsning där en fokuserar på den del av mot-
satsparet som är underordnat den andra. I steg tre upplöses binarieten (Olson & 
Fox 2010:297). 

Jag tänkte mig att dekonstruktion skulle vara en särskilt lämplig metod för att 
analysera konstruktionen av sexualitet på skolbiblioteket, eftersom de sätt vi tän-
ker kring och talar om just sexualitet vimlar av konstruktioner av binära motsat-
ser. Ett exempel är synen på kroppar, där kvinnokroppen fram till tidigt 1800-tal 
såg som en mindre fullkomlig version av manskroppen. Också då existerade en 
hierarki mellan mäns och kvinnors kroppar, men i grunden sågs de ändå som lika 
(Nordenmark 2011:31). Till exempel föreställde sig renässansens anatomi vaginan 
som en penis som vänts ut-och-in (Laqueur 1994:101). Senare förändrades dock 
förståelsen av människors kroppar och män och kvinnor började istället betraktas 
som vandras motsatser (Nordenmark 2011:32). Också uppfattningen om män som 
personer med penis och kvinnor som personer med vulva är givetvis också en 
språklig konstruktion av verkligheten (Nordenmark 2011:33). 

När jag väl satte mig och skulle börja analysera materialet insåg jag att dekon-
struktion kanske ändå inte var den bästa metoden för att analysera bibliotekens 
bestånd. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur sexualiteten kon-
strueras på skolbiblioteket. Utifrån denna syftesformulering ligger min uppgift i 
att finna diskurser om sexualitet på skolbiblioteket, inte att plocka isär dem. De-
konstruktion som metod syftar till att ifrågasätta och upplösa kategorier som män 
och kvinnor (Olson & Fox 2010:297). I likhet med Spivak ser inte heller jag dessa 
kategorier som fasta och av naturen givna, men jag fann att jag inom ramen för 
den här uppsatsen behöver kategorierna för att kunna beskriva mina resultat. Till 
exempel blir det svårt för mig att diskutera hur tjejers respektive killars sexualitet 
konstrueras på skolbiblioteket om jag i sann dekonstruktiv anda samtidigt skulle 
försöka upplösa de binära kategorierna ”tjejer” och ”killar”. Jag tvingades erkänna 



 28 

för mig själv att anledningen till att jag tilltalades av dekonstruktion kanske mer 
hade att göra med att Spivak är ett tungt namn som jag gärna ville ha med i min 
litteraturlista än att det verkligen är den mest lämpliga metoden för mina fråge-
ställningar. Därför har jag istället valt att använda mig av en bredare form av dis-
kursanalys, vilket också faller sig naturligt eftersom det är Foucaults 
makt/kunskapsbegrepp som är uppsatsens centrala teoretiska utgångspunkt. 

Diskurs är ett begrepp som förknippas med Foucault och som har definierats 
på många olika sätt. Jag har valt att utgå ifrån Iver B. Neumanns förståelse av 
begreppet. Han sammanfattar diskurs på följande sätt: 

En diskurs är ett system för skapande av uppsättning utsagor och praktiker som, genom att få 
fotfäste inom olika institutioner, kan framstå som mer eller mindre normala. Systemet är 
verklighetskonstruerande för sina bärare och uppvisar en viss ordning i sitt mönster av sociala 
relationer. (Neumann 2003:17).  

Enligt Neumann handlar diskursanalys om att ”analysera mening som en del av 
det generellt sociala, det vill säga där mening skapas” (Neumann 2003:37). Dis-
kursanalysen är därför i första hand inriktad på språket, eftersom det är genom 
språket som vi skapar mening och konstruerar vår verklighet. Diskursanalytiker är 
därför intresserade av att studera texter, där också andra sociala praktiker kan lä-
sas som texter (Neumann 2003:37). Neumann definierar begreppet text som språk 
som ”utför ett arbete” (Neumann 2003:157). Ett annat centralt begrepp inom dis-
kursanalysen är utsaga, vilket Neumann beskriver som ”diskursanalysens minsta 
analysenhet” (Neumann 2003:157) och som på ett ungefär motsvarar begreppet 
yttrande inom lingvistiken (Neumann 2003:157). Inom ramen for min uppsats 
behandlar jag alltså skolbibliotekens bestånd, klassificering och ämnesordsindexe-
ring som exempel på utsagor som bidrar till övergripande diskurser om sexualitet. 

Enligt Neumann utgår diskursanalytikern från att världen är i ett tillstånd av 
ständig förändring (Neumann 2003:159) och att det krävs ett ”hårt diskursivt ar-
bete” (Neumann 2003:128) för att upprätthålla status quo (Neumann 2003:128). 
Bibliotekariers arbete med att kategorisera, sortera och förmedla bibliotekets sam-
lingar blir en del av detta diskursiva arbete där en viss verklighet försöker upp-
rätthållas och där vissa utsagor ses som mer eller mindre sanna. 

Inom diskursanalysen ligger fokus inte på ontologi (hur världen är uppbyggd) 
utan på epistemologi (hur kunskap produceras) (Neumann 2003:159). Det är uti-
från detta intresse för epistemologi som jag kommer notera och diskutera hur 
böcker om sexualitet klassificeras utifrån hyllsignum, eftersom denna klassifikat-
ion placerar sexualiteten inom olika vetenskapsfält med skilda epistemologiska 
grunder och skilda dominerande diskurser. 

Enligt Winther Jørgensen och Phillips hade Foucault själv en tendens att bara 
tala om en dominerande diskurs under en viss tidsepok. Detta synsätt har hos de 
flesta diskursanalytiker ersatts av vad Winter Jørgensen och Phillips beskriver 
som ”en mer konfliktfylld bild, där olika diskurser existerar parallellt eller kämpar 
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om rätten att avgöra sanningen” (Winter Jørgensen & Phillips 2000:20). Detta är 
centralt inom Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori. Enligt Winter 
Jørgensen är diskursiv kamp ett nyckelbegrepp inom diskursteorin, vilket innebär 
att olika diskurser ständigt kämpar mot varandra för att uppnå hegemoni, ett be-
grepp som Winter Jørgensen och Phillips kortfattat och kärnfullt beskriver som 
”en bestämd synpunkts herravälde” (Winter Jørgensen & Phillips 2000:13). 

Som jag kommer att återkomma till senare i uppsatsen pågår det inom mitt 
undersökningsområde en diskursiv kamp i fråga om hur kvinnlig sexualitet kon-
strueras, där den dominerade diskursen konstruerar kvinnlig sexualitet som pro-
blematisk och riskfylld, i synnerhet för kvinnan själv, medan det också finns en 
konkurrerande diskurs som konstruerar kvinnlig sexualitet som någonting härligt 
och lustfyllt. 

Winther Jørgensen och Phillips skriver att diskursanalytikerns uppgift inte är 
att ta reda på hur verkligheten verkligen är, eftersom diskursanalysen har som 
utgångpunkt att det aldrig kan bli möjligt att nå en verklighet utanför diskurserna. 
Diskursanalysen handlar inte om att sortera utsagor i termer av sant och falskt. 
Diskursanalytikerns uppgift är istället att undersöka mönster i utsagorna och re-
flektera över de sociala konsekvenserna av hur diskurserna skapar en viss verklig-
het. Enligt Winther Jørgensen och Phillips kan detta göra det svårt för forskaren 
att undersöka de diskurser som hen själv står nära och har egna åsikter om. ”Här 
måste man så gått det går försöka sätta parentes kring sig själv och sin egen ’kun-
skap’ så att ens egna värderingar inte överskuggar analysen” (Winther Jørgensen 
& Phillips 2001:28) skriver de. Med mitt ämnesområde blir detta speciellt svårt, 
eftersom sexualitet är någonting som berör alla människor och som alla på något 
sätt måste ta ställning till. Givetvis försökte jag sätta ut den där parentesen, men 
jag finner det högst osannolikt att mina egna attityder och värderingar om sex och 
sexualitet inte på något sätt har färgat analysen. Utifrån uppsatsens teoretiska ut-
gångspunkt att det inte existerar någon ren och oförfalskad ”sanning” utanför dis-
kurserna följer också uppfattningen att ingen forskning någonsin kan vara neutral 
och objektiv. Utifrån denna utgångspunkt blir tanken att mina egna värderingar 
kommer att påverka analysen mindre problematisk. Winter Jørgensen och Phillips 
skriver också att denna socialkonstruktivistiska utgångspunkt inte innebär att 
forskaren inte kan vara kritisk, och att det går att ”bedriva samhällskritik även om 
man inte har en slutgiltig sanning att luta sig mot” (Winther Jørgensen & Phillips 
2001:29). Även om jag alltså inte kan argumentera för att min verklighet är 
”bättre” eller ”sannare” än någon annan kan jag ändå förhålla mig kritiskt till den 
kunskap om sexualitet som skapas på skolbiblioteken. 

Min undersökning kommer av nödvändighet att skilja sig från Foucaults arke-
ologiska eller genealogiska diskursanalyser av längre historiska epoker, som ex-
empelvis Sexualitetens historia eftersom jag enbart undersöker de diskurser som 
existerar på skolbiblioteket idag. Jag kommer därför inte på samma sätt att identi-
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fiera skiften i den dominerande diskursen, även om det finns utrymme för jämfö-
relser med tidigare nordamerikansk och svensk forskning och med bakgrundsav-
snittet om den svenska sexualundervisningens historia. 

Kvalitativa intervjuer 
I undersökningens andra del valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer 
med skolbibliotekarierna på de valda biblioteken. Enligt Steinar Kvale och Svend 
Brinkman är intervjun det metodval som lämpar sig bäst vid undersökningar av 
olika aspekter av mänsklig erfarenhet eller samtalsverklighet. ”När forskningsfrå-
gan kan formuleras med hjälp av det lilla ordet hur, kan det med stor sannolikhet 
vara relevant att göra kvalitativa intervjuer” skriver de (Kvale & Brinkmann 
2014:143 f.). Två av mina frågeställningar inleds just med ett hur: ”Hur tänker 
bibliotekarier kring urvalet av material om sex?” och ”Hur förmedlas böcker om 
sex, relationer, kön och sexualitet?” Också frågeställningen ”Vad är personalens 
upplevelse av att förmedla den här typen av litteratur?” kan givetvis enbart besva-
ras genom att fråga personalen om deras erfarenheter. 
 Jan Trost tar upp maktaspekter av intervjuande och menar att intervjuaren i 
och med att hen oftast har högre utbildning än den som intervjuas bör försöka 
jämna ut denna maktobalans (Trost 2010:91) Detta blev dock inte ett problem i 
min undersökning, då jag intervjuade personer med likvärdig utbildning och be-
tydligt längre yrkeserfarenhet än jag själv. Jag stötte inte heller på några större 
problem med att anpassa mitt språk till mina informanter under intervjun, ef-
tersom både de och jag är förtrogna med biblioteksterminologin. Trost varnar för 
att som intervjuare försöka smälta in alltför mycket, vilket kan uppfattas som in-
ställsamt (Trost 2010:102). Inte heller detta upplevde jag blev ett problem under 
intervjuerna, eftersom jag inom kort har avslutat min biblioteksutbildning och 
redan jobbar extra på bibliotek så tvivlar jag på att mina informanter upplevde 
mig som inställsam när jag under intervjuerna drogs med i yrkesjargongen. 

Jag har haft vissa betänkligheter kring att använda mig av intervjuer eftersom 
ämnet för uppsatsen, sexualitet, av många ses som ett känsligt ämne (se t.ex. 
Chelton 1981). Trost ger råd hur intervjuaren bör hantera ”känsliga” frågor under 
intervjun. Trost är av uppfattningen om att en skicklig intervjuare kan fråga om 
vad som helst, och att saker inte behöver bli ”känsliga” om intervjuaren inte gör 
dem till det (Trost 2010:68 f.). I mitt fall fick jag påminna mig själv om att jag 
trots allt inte skulle prata med mina informanter om deras egen sexualitet, utan om 
hur de arbetar med material som rör sexualitet i sitt yrke, vilket jag upplever som 
betydligt mindre personligt. Mina informanter har också redan vid den inledande 
kontakten fått veta att uppsatsen kommer att handla om sexualitet. Givetvis garan-
terades alla informanter konfidentialitet (Trost 2010:127; Kvale & Brinkmann 
2014:109). De informerades om att jag i uppsatsen kommer att använda fingerade 
namn, att jag inte kommer berätta för någon vilka de är, samt att de inte behövde 
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svara på alla frågor och att de när som helst kunde välja att avsluta intervjun. Själv 
uppfattade jag det dock aldrig som att mina informanter kände sig obekväma un-
der intervjuerna, i alla fall inte som jag märkte, och om någon fråga förblev obe-
svarad berodde det snarare på att informanten inte tyckte att hon hade något att 
säga än hon inte ville svara på frågan. 

Den inledande kontakten med bibliotekarierna skedde via e-post, där jag berät-
tade lite om mig själv och min utbildning, uppsatsens ämne och centrala fråge-
ställningar samt frågade om de kontaktade var intresserade av att delta. Därefter 
bokades tid för intervju. Intervjuerna genomfördes i bibliotekets lokaler i enrum 
med bibliotekarierna. Samtliga informanter samtyckte till att intervjuerna spelades 
in på min mobiltelefon. En fördel med att använda mobiltelefonen som ljudupp-
tagningsapparat är att den saknar rörliga delar, lampor som blinkar och liknande, 
som enligt Trost kan verka störande för den som intervjuas (Trost 2010:75). 
Kompletteringar och förtydliganden gjordes via e-post. 

Jag valde att undersöka fem olika bibliotek och intervjua sammanlagt sex bib-
liotekarier. Biblioteken har olika inriktningar, är av olika storlek och tjänar olika 
användargrupper, vilket givetvis påverkar urval och arbetssätt. Ällingaskolans 
bibliotek ligger på en kommunal skola med omkring 200 elever på högstadiet. 
Lindesbergsskolans bibliotek hör till en kommunal grundskola med omkring 2000 
elever. Backagymnasiets bibliotek är skolbibliotek åt en kommunal gymnasie-
skola med omkring 800 elever. På skolan finns naturvetenskaplig inriktning, sam-
hällsvetenskaplig inriktning samt SPRINT språkintroduktion för nyanlända elever. 
Dahlgrenska gymnasiets bibliotek ligger på en kommunal gymnasieskola med 
bland annat naturvetenskaplig inriktning, samhällsvetenskaplig inriktning, vård- 
och omsorgsprogrammet, SPRINT och ekonomiprogrammet. Svartviksbiblioteket 
är en filial av det kommunala folkbiblioteket som har avtal om utökad folkbiblio-
tekstjänst med de närliggande grundskolorna i området. Alla bibliotekens namn är 
fingerande och eventuella likheter med riktiga skolor eller bibliotek är helt 
slumpmässiga. 

Delvis var det tillgången till fältet som avgjorde mitt urval av skolbibliotek. 
Jag valde också dessa bibliotek eftersom jag såg möjligheter att göra intressanta 
jämförelser mellan de olika bibliotekstyperna, till exempel i frågan om vad yrkes-
verksamma bibliotekarier anser att deras användare behöver veta beroende på om 
användarna går i grundskolan eller på gymnasiet. Jag var också intresserad av hur 
bandet till skolan och skolans undervisning påverkar arbetssättet kring de här frå-
gorna, och valde därför också att inkludera Svartviksbiblioteket, trots att det till 
skillnad från de övriga biblioteken inte är ett regelrätt skolbibliotek. Efter att ha 
genomfört den sista intervjun gjorde jag bedömningen att jag hade tillräckligt med 
material. I såväl undersökningarna av biblioteksbestånden och i intervjuerna upp-
levde jag att likheterna mellan de olika biblioteken var större än skillnaderna och 
att vissa frågor och teman var återkommande. Jag upplevde därför en mättnad i 
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materialet och tror inte att jag skulle ha fått radikalt annorlunda resultat om jag 
hade haft ett större urval. Både Kvale och Brinkmann och Trost rekommenderar 
små urval, både för att minska risken att bli sittande med en enorm mängd materi-
al som ska transkriberas och analyseras (Kvale & Brinkmann 2014:157; Trost 
2010:143), men också för att forskaren vid ett litet urval kan vara mycket mer 
noggrann (Kvale & Brinkmann 2014:157). Kvale och Brinkmann argumenterar 
också för att det går att säga något intressant om kultur och samhälle också utifrån 
några få exempel, även om några generaliserbarhetsanspråk inte kan göras (Kvale 
& Brinkmann 2014:157). Av dessa anledningar valde jag att nöja mig med detta 
lilla urval på endast fem bibliotek. 

Jag valde en typ av semistrukturerade intervjuer där jag utgick ifrån en inter-
vjuguide med vissa frågor och teman (se Bilaga 2). Under själva intervjuerna fick 
jag dock lov att förhålla mig ganska fritt till mina i förväg formulerade frågor. 
Vissa frågor var helt enkelt irrelevanta, andra fick jag lov att formulera om för att 
mina informanter skulle förstå vad jag menade. Många gånger visade det sig 
också att mina informanter inte hade speciellt mycket att säga om frågor som jag 
själv såg som särskilt intressanta för mina frågeställningar. Av den anledningen 
har jag inte ställt exakt samma frågor till alla informanter och intervjuerna skiljer 
sig ganska mycket från varandra. Vid ett tillfälle intervjuade jag två bibliotekarier 
samtidigt, vilket förstås gav intervjun en annorlunda karaktär jämfört med de 
andra, och där jag ibland upplevde det som att informanterna talade mer till 
varandra än till mig. 

När jag i efterhand transkriberade intervjuerna insåg jag till fullo hur svårt in-
tervjuhantverket verkligen är. Jag märke att jag hade gjort många klassiska miss-
tag, till exempel avbröt jag ibland mina informanter och råkade en gång stänga av 
inspelningen och gick miste om en del av min informants svar. Ibland fann jag 
intressanta teman först under transkriberingen som jag under tiden för intervjun 
inte tänkte på att utforska närmare genom följdfrågor, vilket är anledningen till att 
till exempel frågan om upplysning och användarens etnicitet inte diskuteras när-
mare i uppsatsen. Ibland förekom störande element som gjorde att intervjun tillfäl-
ligt fick avbrytas. Vid ett intervjutillfälle ringde informantens jobbtelefon, och 
senare kom några av skolans elever in i biblioteket och pratade ganska högljutt 
mitt under pågående intervju. Vid ett annat tillfälle var det min egen telefon som 
ringde, vilket illustrerade att mobiltelefon trots allt kanske inte är det ideala in-
spelningsverktyget. 

Vid transkriberingarna kom det också fram att jag vid många tillfällen hade 
ställt ledande frågor under intervjuerna, vilket jag vid tiden för intervjun inte hade 
reflekterat över men som jag nu befarade skulle inverka negativt på validiteten 
hos mina informanters svar. Kvale och Brinkmann har dock en annan syn på le-
dande frågor. De skriver: 
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Tvärtemot vad människor tror lämpar sig den kvalitativa forskningsintervjun särskilt väl för 
att ställa ledande frågor i syfte att pröva tillförlitligheten i intervjupersonernas svar och verifi-
era intervjuarens tolkningar. Ledande frågor behöver således inte minska intervjun reliabilitet, 
utan många kan i stället öka den. (Kvale & Brinkmann 2014:214) 

Utifrån det här synsättet blir mina ledande frågor snarare en tillgång än ett kla-
vertramp. 

Sammanfattningsvis måste jag dock understryka att forskareffekten måste tas i 
beaktande i läsningen av min intervjustudie. Faktorer som mitt uppträdande, mina 
ledande frågor, störande moment under intervjuerna, informanternas omsorg om 
sina användares anonymitet för att bara nämna några stycken har sannolikt haft en 
påverkan på informanternas svar. Å andra sidan är det heller inte möjligt att utföra 
en intervju utan någon som helst forskareffekt, även om intervjuaren är betydligt 
mer erfaren och skicklig än jag själv. Som jag diskuterar i avsnittet ovan utgår jag 
ifrån Foucaults tankar om att det inte existerar någon objektiv kunskap eller san-
ning utanför diskurserna, och kan därmed inte heller i min roll som forskare vara 
objektiv. Mina tolkningar av intervjuerna ska därför ses som just det, mina per-
sonliga tolkningar av informanternas svar, vilka kan skilja sig från mina informan-
ters uppfattning av intervjusituationen och vad de ville förmedla genom sina svar. 
Jag har också valt att göra vissa bearbetningar i hur jag återger informanternas 
svar, jag har till exempel tagit bort småord, upprepningar, harklingar, mina egna 
hummanden och liknande och ibland lagt till vissa ord för att göra det mer läsligt. 
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Undersökning 

Nedan följer resultaten av katalogundersökningen av bibliotekens bestånd samt 
min analys av den sexualupplysande litteraturens placering i de fysiska biblio-
teken, följt av resultaten av de kvalitativa intervjuerna med bibliotekarierna. 

Kunskapsproduktion i bibliotekskatalogen 

System för ämnesordsindexering 
Innan jag ger mig in på undersökningen och analysen av bibliotekens bestånd vill 
jag ge en kort bakgrund om de system för ämnesordsindexering som används vid 
de olika biblioteken. 

Två av bibliotekens kataloger, Ällingaskolan och Lindesbergsskolans biblio-
tek, ingår i den gemensamma katalogen för alla skolbibliotek i regionen. För äm-
nesordsindexering i denna katalog används listan för barnämnesord som är ge-
mensam för alla svenska bibliotek. Listan har omkring 1500 godkända termer för 
indexering av barn- och ungdomslitteratur. I katalogen finns det också några icke-
kontrollerade ämnesord kvar sedan tidigare som utvecklarna av katalogen har som 
ambition att ta bort allteftersom. Alla nya tillägg utgår dock ifrån barnämnesords-
listan. I vissa fall används ämnesord från Svenska ämnesord, i första hand gäl-
lande facktermer för pedagogisk litteratur, men också i de fall där motsvarande 
term inte finns i barnämnesordslistan (e-post i uppsatsförfattarens ägo 2015a). 

På Backagymnasiets bibliotek, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och Svart-
viksbiblioteket tillämpas ett annat system för ämnesordsindexering. Här katalogi-
seras böckerna av BTJ, som använder sig av SAB-systemet för att klassificera 
böckerna. Utifrån denna klassificering automatgenereras ämnesord utifrån SAB-
systemet (e-post i uppsatsförfattarens ägo 2015b). Utöver den formella ämnesord-
indexeringen kan också bibliotekets användare lägga till egna nyckelord på ver-
ken, dessa går dock inte att söka på i katalogen (Backagymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015; Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015; Svart-
viksbiblioteks webbkatalog 2015). 
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Att klassificera sexualiteten: läkarvetenskap och bekännelse 
Nedan följer resultaten av den kvantitativa undersökningen av bibliotekens be-
stånd genom sökningar på ämnesorden sex, sexualitet, sex och samlevnad, sexu-
alupplysning och sexologi. Se Bilaga 1 för tabeller över samtliga sökningar. 

Ällingaskolans bibliotek har 51 titlar med ämnesordet sex. Mer än hälften av 
dessa, 29 stycken, har hyllsignumet H, alltså skönlitteratur. Främst rör det sig om 
romaner, men det finns också några seriealbum. Bland faktaböckerna har fem tit-
lar signumet Dofa, alltså Filosofi och psykologi – Barn- och ungdomspsykologi, 
en titel har hyllsignum Ib Konst, musik, teater, film och fotokonst – Konsthistoria. 
De två största kategorierna inom facklitteraturen är O Samhälls- och rättsveten-
skap med åtta titlar och V Medicin, också med åtta titlar. Bland titlarna som klas-
sificerats som samhälls- och rättsvetenskap bär flest titlar hyllsignumet Oab Sam-
hälls- och rättsvetenskap – Sociala strukturer, en titel har hyllsignum Oa Sam-
hälls- och rättsvetenskap – Sociologi, en Oac Samhälls- och rättsvetenskap – Fa-
miljesociologi och en Oe Samhälls- och rättsvetenskap – Rättsvetenskap. Av tit-
larna som klassificeras under Medicin har alla utom en samma hyllsignum, Vnd 
Medicin – Sexologi, den andra titeln har signum Vnb Medicin – Miljö och yrkes-
medicin (Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015). 

En sökning på ämnesordet sexualitet (som alltså inte används i enlighet med 
barnämnesordslistans riktlinjer (Kungliga biblioteket 2015a)) genererar 19 träffar 
i Ällingaskolans biblioteks katalog. Sex av dessa klassas som skönlitteratur (H), 
fyra som Filosofi och psykologi – Barn och ungdomspsykologi (Dofa), tre som 
Samhälls- och rättsvetenskap, varav två har signumet Oab Samhälls- och Rättsve-
tenskap – Sociologi – Sociala strukturer och en Oep Samhälls- och rättsvetenskap 
– Sociologi – Kriminologi och rättsväsen. Fem titlar har hyllsignum Vnd Medin – 
Sexologi. Sju titlar i bibliotekets katalog är indexerade med ämnesordet sex och 
samlevnad. Här placeras ämnet nästan uteslutande inom naturvetekapens och den 
medicinska vetenskapens domän, en titel klassificeras som Ue Naturvetenskap – 
Biologi och fem titlar som Vnd Medicin – Sexologi (se Tabell 3). Ämnesordet 
sexualupplysning ger bara tre träffar i bibliotekets katalog. Två av dessa klassifi-
ceras som Dofa Filosofi och psykologi – Barn och ungdomspsykologi och en som 
Vnd Medicin – Sexologi (Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015). 

En sökning på ämnesordet sex ger 64 träffar i Lindesbergsskolans biblioteks 
katalog. Också här är de allra flesta skönlitteratur med hyllsignum H, 41 titlar 
totalt. Jämfört med Ällingaskolans bibliotek märks en marginellt större bredd i 
klassificeringen av titlarna, men också här återfinns bibliotekets facklitteratur om 
sex främst under Dofa Filosofi och psykologi – Barn och ungdomspsykologi och 
Vnd Medicin – Sexologi. Övriga hyllsignum är: Aah Bok- och biblioteksväsen – 
Bibliografi – Skönlitteratur, Cmi Religion – Religionshistoria – Germansk relig-
ion, Ib Konst, musik, teater, film och fotokonst – Konsthistoria, Lz Biografi med 
genealogi – Särskilda personer, Oc Samhälls- och rättsvetenskap – Statskunskap 



 36 

och politik, Oe Samhälls- och rättsvetenskap – Rättsvetenskap, Ohj Samhälls- och 
rättsvetenskap – Sociala frågor och socialpolitik – Könsrollsfrågor, Ohja Sam-
hälls- och rättsvetenskap – Sociala frågor och socialpolitik – Könsrollsfrågor – 
Kvinnofrågor, V Medicin, Vg Medicin – Gynekologi och andrologi och slutligen 
Vnb Medicin – Miljö- och yrkesmedicin. 24 titlar i Lindesbergsskolans biblioteks 
katalog har ämnesordet sexualitet. Hälften av dessa är skönlitteratur, övriga har 
hyllsignumen Dofa Filosofi och Psykologi – Barn och ungdomspsykologi, Dog 
Filosofi och Psykologi – Differentiell psykologi, Ohj Samhälls- och rättsveten-
skap – Sociala frågor och socialpolitik – Könsrollsfrågor, Ve Medicin – Allmän-
medicin, Vg Medicin – Gynekologi och andrologi och Vnd Medicin – Sexologi, 
där Dofa och Vnd var de största kategorierna med tre respektive fem träffar. 
Sökordet sex och samlevnad genererar 8 träffar i bibliotekets katalog. En är klassi-
ficerad som skönlitteratur, de övriga har hyllsignum Oh Samhälls- och Rättsve-
tenskap – Sociala frågor och socialpolitik, V Medicin, Vg Medicin – Gynekologi 
och andrologi och Vnd Medicin – Sexologi. Här är sexologin den största katego-
rin med fyra titlar, övriga hyllsignum har en titel var. Fem titlar på Lindesbergs-
skolans bibliotek har indexerats med ämnesordet sexualupplysning. En har hyll-
signum Dofa Psykologi och filosofi – Barn och ungdomspsykologi, en H Skönlit-
teratur, en V Medicin och två Vnd Medicin – Sexologi (Lindesbergsskolans 
biblioteks webbkatalog 2015). 

Åtta titlar på i Backagymnasiets biblioteks bestånd är indexerade med ämnes-
ordet sex, ingen av dessa är facklitteratur. Tre titlar har ämnesordet sexualitet. 
Också här är samtliga klassade som skönlitteratur. En sökning på ämnesordet sex-
ologi ger 21 träffar i Backagymnasiets biblioteks katalog. De flesta titlar, 13 totalt, 
klassas inom V Medicin där hyllsignumet Vndp Medicin – Sexologi – Prostitut-
ion, otukt, incest, våldtäkt är den vanligaste klassifikationskoden med totalt åtta 
titlar. De andra två största kategorierna är olika underavdelningar inom O Sam-
hälls- och rättsvetenskap och K Historia (Backagymnasiets biblioteks webbkata-
log 2015). 

Dahlgrenska gymnasiets bibliotek har den i särklass största samlingen i ämnet. 
En sökning på ämnesordet sex ger 21 i träffar i katalogen. De flesta är skönlittera-
tur, men två klassas som facklitteratur under D Psykologi, böckerna Killar, mål-
brott, pubertet av Pia Höjeberg och KK – Kärlek och känslor. En sökning på sex-
ualitet ger 12 träffar i bibliotekskatalogen, samtliga är klassificerade som skönlit-
teratur. Dahlgrenska gymnasiets bibliotek har hela 130 böcker indexerade med 
ämnesordet sexologi. I och med att biblioteket har så många titlar i ämnet märks 
också en större bredd i hur böckerna klassificerats. Det finns dock tre stora kate-
gorier som de flesta av böckerna placeras inom, D Filosofi och psykologi, O 
Samhälls- och rättsvetenskap och V Medicin. I och med att samlingarna i ämnet är 
så mycket större på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek än på de övriga biblioteken 
är det en mer nyanserad och mångfacetterad bild av sexualiteten som konstrueras. 
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Böcker om sexualitet återfinns inom flera olika ämnesområden, bland annat psy-
kologi, etik, samhällsvetenskap och biologi (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015). 

Eftersom Svartviksbiblioteket är en filial av det kommunala folkbiblioteket har 
biblioteket både vuxen- och barn- och ungdomslitteratur, såväl skönlitteratur som 
fackböcker. En sökning på ämnesordet sex ger 30 träffar. 24 av dessa var skönlit-
teratur, övriga titlar klassades som uVnd Medicin – Sexologi, uDod Psykologi och 
filosofi – Fysiologisk psykologi och Ohj Samhälls- och rättsvetenskap – Sociala 
frågor och socialpolitik – Könsrollsfrågor (se Tabell 15). 21 böcker är indexerade 
med ämnesordet sexualitet, samtliga är skönlitteratur (se Tabell 16). Svartviksbib-
lioteket har 38 böcker som indexerats med ämnesordet sexologi. De flesta av 
dessa klassificeras inom psykologi, samhällsvetenskap eller medicin. Nästan hälf-
ten av böckerna som indexerats med ämnesordet sexologi, totalt 17 stycken, har 
klassificerats med tilläggsbeteckningen u och vänder sig alltså till barn- och ung-
domar (Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). 

Utifrån hyllsignumen vid samtliga bibliotek kan vi konstatera att böcker på 
temat sex och sexualitet placeras in främst inom tre vetenskapsområden: psyko-
logi, samhällsvetenskap och medicin. Sex och sexualitet konstrueras alltså med ett 
visst mått av tvärvetenskaplighet genom klassificeringen. Sociala aspekter av sex-
ualiteten tas upp i bibliotekets samlingar, men det är ändå i första hand inom det 
medicinska vetenskapsfältet som sexualiteten placeras in. Foucault skriver i Sexu-
alitetens historia att läkarvetenskapen sedan 1700- och 1800-talen varit det 
främsta centrat för tal om könet (Foucault 2002:54). Det var också under det sena 
1800-talet som den moderne läkaren föddes, då medicinalvetenskapens framsteg 
”förvandlade honom från en anspråkslös tjänare på en brokig medicinsk marknad 
till en expert, en vetenskaplig auktoritet med upphöjd makt och myndighet (Jo-
hannisson 1994:221). Härigenom föddes också vad Foucault kallar scientia sexu-
alis. Där andra kulturer har skapat en ars ertotica har den moderna västerländska 
civilisationen istället en scientia sexualis, alltså ”procedurer för att säga sanningen 
om könet” (Foucault 2002:75) där bekännelsen har getts en central roll i sannings-
sägandet. Bekännelsen, som tidigare förknippades med den katolska kyrkas bikt 
och botgörelse har nu istället placerats in inom medicinalvetenskapens fält 
(Foucault 2002:80 ff.). Foucault utvecklar: 

Bekännelsens innehåll och dess verkningar kodas om till terapeutiska operationer. Vilket först 
och främst betyder att vad till könet hör nu inte bara hänförs till felstegets och syndens, 
omåttlighetens eller överträdelsens register, utan att det inordnas under det normalas och det 
patologiskas kategorier (som förresten bara är en transponering av det förra); för första 
gången definierar man ett speciellt sjukdomsbegrepp för könet; könet framstår som ett om-
råde med hög sjukdomskänslighet: det är ingångsporten för andra sjukdomar, men också cent-
rum för en egen nosografi, insiktens, böjelsernas, bildernas, njutningens, beteendets. Det in-
nebär också att bekännelsen får sin betydelse och sin givna plats bland läkarvetenskapens me-
toder: läkaren kräver den, den blir nödvändig för diagnosen och i sig själv verksam vid bot-
andet. Sanningen – om den sägs i rättan tid, till rätt person och av den som på samma gång är 
innehavare av den och ansvarig för den – botar. (Foucault 2002:83 f.) 



 38 

Bekännelsens betydelse syns också i sexologilitteraturens hyllsignum. Nästan 
samtliga bibliotek har åtminstone någon bok med hyllsignum Lz, alltså Biografi – 
särskilda personer, som inte sällan är självbiografier. Det finns alltså ett intresse 
för personliga erfarenheter och berättelser om sexualitet, eller bekännelser som 
Foucault skulle kalla dem. Genom hyllsignumet Vnd:s totala dominans märks 
också läkarens fortsatta auktoritet, även om inte alla böcker med detta hyllsignum 
är skrivna av läkare är det ändå till läkarens kunskapsfält de ansluter sig genom 
valet av klassifikationskod. 

Enligt Røthing och Bang Svendsen ges större möjligheter till ämnesöverskri-
dande arbete i de nuvarande kursplanerna för skolans sex och samlevnadsunder-
visning, och frågor om sexualitet inkluderas nu också i kursmålen för svenska, 
historia, religion och samhällsvetenskap (Røthing & Bang Svendsen 2011:86). 
Också Sofia Malmberg och Teo Graner, som själva arbetar som skolbibliotekarie 
respektive IKT-pedagog skriver att ”[b]iblioteksverksamhetens innehåll ska styras 
av stoffet i den dagliga undervisningen” (Malmberg & Graner 2014:24). Utifrån 
min undersökning av klassifikationsmönstren verkar detta dock inte alltid vara 
fallet på de skolbibliotek som jag har undersökt. Måhända har svenskan och sam-
hällsvetenskapen gjort ett avtryck eftersom många böcker klassificeras som H 
Skönlitteratur eller O Samhälls- och rättsvetenskap, men i övrigt speglar hyllsig-
numen inte sex och samlevnadsämnets tvärvetenskaplighet i den senaste läropla-
nen. Här bör det emellertid tas i beaktande att det kan ta en viss tid att implemen-
tera den nya läroplanen på skolbiblioteket. 

En intressant parentes är att Carl von Linnés föreläsningar Om sättet att till-
hopa gå klassificeras inte som vetenskapshistoria eller något liknande, eller åt-
minstone ges tilläggsbeteckningen :k för historia, utan rätt och slätt klassificeras 
som Vnd Medicin – Sexologi (Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). Denna 
klassificering skänker boken en viss legitimitet och något av ett sanningsanspråk 
där den står tillsammans med modern sexologisk forskning, trots att föreläsning-
arna har mer än 200 år på nacken och därmed föregår framväxten av sexologin 
som ett eget vetenskapligt område. Dock är det inte helt oväntat att finna en titel 
av just Linné på sexologihyllan – under 1700-talet användes ordet sexualitet 
främst inom botaniken (Lennerhed 2002:13). 

Konstruktionen av kön  
På Ällingaskolans bibliotek, Lindesbergsskolans bibliotek och Svartviksbiblio-
teket, alltså de bibliotek vars användare i första hand är elever i grundskolan, 
märks en tydlig uppdelning i målgrupp efter kön i fråga om bibliotekets samlingar 
av facklitteratur om sex och samlevnad. Ett flertal böcker riktar sig till tjejer re-
spektive killar, som exempelvis Tjejer emellan: hur du överlever föräldrar, kom-
pisar, killar, sex, blyghet, skolan, stress, mens, moods, Tjejboken, Ett hjärta i 
jeans och andra texter av tjejer om tjejers grejer, Brudar och Hundra procent 
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tjejer: Intervjuer med & om tonårstjejer respektive Det är ju för fan livet: 11 kil-
lar om att vara kille, Killar, Ta chansen: ett material för killgrupper, Kukbruk: En 
bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande samt Respekt: 
en sexbok för killar. Också i de böcker som inte riktar sig enbart till killar eller 
tjejer konstrueras kön utifrån binära kategorier, ett exempel är Dan Höjers Allt det 
tjejer inte vet om killar och killar inte vet om tjejer (Ällingaskolans biblioteks 
webbkatalog 2015; Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015; Svartviks-
bibliotekets webbkatalog 2015). Vi är alltså kvar i 1800-talets förståelse av män 
och kvinnor som binära motsatser som jag nämnde i metodavsnittet. Genom upp-
delningen i böcker för tjejer respektive killar befästs denna binaritet. Om vi idag 
hade samma syn på den manliga och kvinnliga kroppen som under renässansen, 
det vill säga att det i grund och botten rör sig om samma kropp, skulle det inte 
finnas något behov av böcker som riktar sig till antingen tjejer eller killar, ef-
tersom det då skulle röra sig om en gradskillnad mellan könen snarare än ett mot-
satsförhållande (se Laqueur 1994). I och med att tjejer och killar hänvisas till olika 
böcker för att få information om sina kroppar skapas istället en olikhet mellan 
dem, eftersom tjejer och killar är olika behöver de olika information. Denna köns-
uppdelning är sannolikt unik för just sex och samlevnadsämnet då jag ser det som 
osannolikt att det finns speciellt många böcker i övriga skolämnen, som till exem-
pel historia eller engelska, som antingen vänder sig till antingen killar eller tjejer. 

Ett intressant mönster som känns igen från till exempel förpackningar till par-
fymer, deodoranter och skönhetsprodukter är att de böcker som främst vänder sig 
till killar alltid har ordet ”killar” eller ”kille” med i titeln eller undertiteln medan 
böckerna som vänder sig till tjejer ibland också har mer könsneutrala titlar som 
[Kärlek]& sex, Ett hjärta i jeans, Sexsvar och Sex med mera (Ällingaskolans 
biblioteks webbkatalog 2015; Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015; 
Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). Kanske har det att göra med att sexu-
alupplysande litteratur, i likhet med skönhetsprodukter, traditionellt betraktats 
som någonting som män inte har samma behov av som kvinnor. 

De flesta av Ällingaskolans böcker om sex och sexualitet riktar sig till och 
handlar om både tjejer och killar, totalt 15 titlar. Bland de övriga titlarna fanns det 
en viss övervikt av böcker som främst handlar om eller vänder sig till tjejer, åtta 
totalt, medan fem titlar i första hand vänder sig till killar (Ällingaskolans biblio-
teks webbkatalog 2015). För att avgöra om böckerna riktar sig till killar respektive 
tjejer har jag dels tittat på böckernas titlar och dels på de ämnesord de är indexe-
rade med. Böcker som både har ämnesord som tjejer, flickor, kvinnor eller kvinn-
ligt och killar, pojkar, män eller manligt, alternativt saknar könade ämnesord har 
räknats som böcker med könsblandad målgrupp. De böcker som bara har ämnes-
ord relaterade till ett kön har räknats som böcker med killar respektive tjejer som 
främsta målgrupp. Det bör påpekas att denna uppdelning i målgrupp till viss del är 
min egen konstruktion och att alternativa tolkningar av böckernas målgrupper kan 
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göras. Till exempel har jag räknat boken Såld till böckerna som handlar om eller 
riktar sig till tjejer, trots att den helt saknar könade ämnesord som tjejer eller 
kvinnligt. Jag gjorde denna kategorisering eftersom boken handlar om en flicka 
som faller offer för trafficking, även om bokens tänkta målgrupp kanske inte en-
bart är tjejer. Boken Kukbruk har jag valt att räkna till böckerna med killar som 
främsta målgrupp, även om bokens undertitel uppger att boken också vänder sig 
till ”andra undrande”. Jag har också valt att räkna Lilla snippaboken till ”tjejböck-
erna” trots att alla tjejer inte har snippa och alla som har snippa inte är tjejer ef-
tersom jag har gjort bedömningen att boken i huvudsak vänder sig till tjejer. 

Också på Lindesbergsskolans bibliotek riktar sig många titlar främst till an-
tingen tjejer eller killar, men det finns fler böcker som vänder sig till båda. Totalt 
20 titlar i bibliotekets bestånd har en könsblandad målgrupp (hit räknas dock ett 
par böcker som är kanske är i gränslandet för att betraktas som ”sexualupply-
sande” över huvud taget, men som ändå räknades in eftersom de indexerats med 
ämnesordet sex och inte klassats som skönlitteratur: Nordiska gudar som klassas 
som religionshistoria och Futurismen som klassas som konsthistoria). Liksom på 
Ällingaskolans bibliotek finns en övervikt av böcker som handlar eller vänder sig 
till tjejer, men här är övervikten ännu större, hela nio titlar handlar om och/eller 
vänder sig till tjejer medan bara tre titlar vänder sig i första hand till killar (Lin-
desbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). 

I likhet med Ällingaskolans och Lindesbergsskolans bibliotek är det också på 
Svartviksbiblioteket något fler titlar som vänder sig till unga tjejer, men här är 
övervikten inte lika stor som vid Lindesbergsskolans bibliotek, då tre av de titlar 
som klassificerats som uVnd (alltså sexologi för barn och ungdomar) främst vän-
der sig till tjejer och två främst till killar. Övriga böcker har en könsblandad mål-
grupp (Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). 

Ingen av de titlar som kom upp i min sökning i Ällingaskolan och Lindes-
bergsskolans biblioteks kataloger har indexerats med ämnesord relaterade till in-
tersexualitet, icke-binär könstillhörighet eller trans (Ällingaskolans biblioteks 
webbkatalog 2015; Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). Intersexua-
litet, intersexuella, icke-binaritet, icke-binära eller liknande förekommer inte hel-
ler som ämnesord i barnämnesordslistan, det gör däremot termen transpersoner 
(Kungliga biblioteket 2015d). Som redan noterat är ämnesord ett trubbigt instru-
ment för att undersöka en boks innehåll. Att ämnesordet transpersoner helt saknas 
som indexeringsterm för sexologilitteraturen på de båda grundskolebiblioteken 
behöver inte innebära att transpersoner och transpersoners erfarenheter inte över-
huvudtaget tas upp i bibliotekens samlingar. Däremot innebär det andra problem. 
Olson menar att en vinklad indexering och klassifikation av den här typen leder 
till att marginaliserade grupper ges sämre tillgång till information (Olson 
2002:15). Användare som letar efter information om transpersoner och sexualitet 
kommer alltså att stöta på svårigheter att hitta den typen av information i biblio-
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teket. Att transpersoner, intersexuella eller icke-binära inte används i indexering-
en av bibliotekets samlingar av sexualupplysande litteratur innebär inte bara att 
det blir svårare att hitta information om transpersoner, intersexuella och icke-
binära. Det bidrar också till marginalisering och osynliggörande av dessa perso-
ner, ett förnekande av deras existens (se Olson 2002:6; Bowker & Star 2000:321). 
Sannolikt är också att om böckerna överhuvudtaget tar upp intersexuella, transper-
soner och icke-binära så tilldelas de inte speciellt stort utrymme. I Kungliga 
bibliotekets riktlinjer för ämnesordsindexering anges att minst 20 procent av ett 
verk bör behandla ett visst ämne för att ämnet ska tilldelas ett ämnesord (Kungliga 
biblioteket 2015e:13). 

På de båda gymnasiebiblioteken, Backagymnasiet och Dahlgrenska gymnasi-
ets bibliotek, finns inte samma tydliga uppdelning i målgrupp efter kön. På Back-
agymnasiets bibliotek finns boken Respekt: en sexbok för killar, men de allra 
flesta böcker handlar om kvinnor och kvinnors sexualitet (Backagymnasiets 
biblioteks webbkatalog 2015). Bland Dahlgrenska gymnasiets ungdomsböcker, 
alltså de böcker som klassificerats med tillägget u – för barn och ungdom, riktar 
sig dock några titlar i första hand till antingen killar eller tjejer, Killar, målbrott, 
pubertet, Respekt: en sexbok för killar och Killakuten respektive [Kärlek] & 6. I 
kontrast till grundskolebiblioteken och Svartviksbiblioteket fanns det alltså fler 
böcker för killar än för tjejer på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek (Dahlgrenska 
gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). 

Att det på de flesta av biblioteken finns fler böcker som riktar sig till tjejer kan 
ses som ett uttryck för vad Foucault kallar biomakt (Foucault 2002:142) ett be-
grepp som Roddy Nilsson beskriver som ”en rad olika teknologier som utvecklats 
för att analysera, kontrollera, reglera och definiera våra liv och beteenden” (Nils-
son 2008:123) där kontroll över sexualitet och fortplantning är en av biomaktens 
mest centrala aspekter (Foucault 2002:142). Här kan vi jämföra med rasbiologin, 
där Johannisson skriver att den medicinska vetenskapen kring sekelskiftet ansåg 
att kvinnor som grupp uppvisade mindre biologisk variation än männen, vilket 
gjorde kvinnor särskilt lämpliga som underlag för rasbiologiska bedömningar (Jo-
hannisson 1994:42). Kvinnan sågs som bärare av rasen, som den främsta orsaken 
till sin avkommas degeneration (Johannisson 1994:82). Dessa tankar levde kvar 
under folkhemsbygget, där fler kvinnor än män tvångssteriliserades (Runcis 
1998:113). På samma sätt tycks det än idag finnas en uppfattning om att unga 
tjejers sexualitet är i större behov av att kontrolleras och disciplineras, men inom 
bibliotekets kontext sker detta genom upplysning snarare än medicinska ingrepp. 

Det är också möjligt att koppla tillbaka till Bäckmans beskrivning av den ti-
diga svenska sexualundervisningen, där det ansågs viktigare att flickor erbjöds 
sexualundervisning än att pojkar gjorde det, eftersom flickorna behövde lära sig 
hur de skulle värja sig mot männens lustar. Enligt Bäckman är detta ett kontinuer-
ligt mönster i sexualundervisningen som kvarstår ännu under tidigt 2000-tal. En-
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ligt en undersökning av skolans sex och samlevnadsundervisning som initierades 
av regeringen 1999 – 2000 satsas fortfarande mest på tjejers sexualundervisning 
eftersom tjejers behov av att skyddas och upplysas om risker anses större (Bäck-
man 2003:53). Detta mönster tycks gå igen också i inköpen av sexualupplysande 
litteratur på skolbiblioteket. Bristen på sexualupplysande böcker som vänder sig 
till en manlig målgrupp tas upp redan 1981 av Mary K. Chelton, som i artikeln 
“The Public Library as a Sex Education Resource for Adolescents” efterlyser ett 
större fokus på unga mäns behov av information om sex (Chelton 1981:39). Chel-
ton antyder här att unga män i större grad än unga kvinnor lider av vad som senare 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen kom att kallas information poverty 
eller informationsfattigdom på svenska. Begreppet informationsfattigdom utveck-
lades av Elfreda Chatman femton år efter publikationen av Cheltons artikel i arti-
keln “The Impoverished World of Outsiders”. Informationsfattigdom förknippas 
ofta med ekonomisk fattigdom (Chatman 1996:205) och betraktas i de flesta fall 
som någonting negativt. Utifrån Foucaults tankar om talet om könet som ett medel 
för maktutövning kan dock bristen på information om sex som riktar sig till killar 
istället ses som frigörande. Foucault uttrycker det på följande sätt: ”tystnaden och 
förtegenheten […] lossar på [maktens] grepp, ger möjlighet till mer eller mindre 
öppna överträdelser” (Foucault 2002:110). Alltså, det sägs betydligt mer om tje-
jers sexualitet än om killars i bibliotekens bestånd, vilket innebär att tjejers sexua-
litet är föremål för en högre grad av disciplinering. Genom att färre böcker riktar 
sig till killar ges de också färre pekpinnar, tystnaden skänker dem en större frihet. 

Övervikten av böcker som vänder sig till tjejer kan dock försvaras utifrån den 
reella risken för graviditet.4 Detta är det perspektiv utifrån vilket Toril Moi kritise-
rar Jean-Paul Sartre, som i boken Being and Nothingness tolkar kvinnans flirtande 
som ett sätt att ljuga, att spela kokett. För Sartre är det förförelsen och inte flirtan-
det som är det ärliga, äkta sexuella beteendet. Moi försvarar kvinnans flirtande 
eftersom detta skapar ett rum i vilket hon kan få ut ett viss mått av njutning utan 
att behöva ta en alltför stor risk. Hon påminner oss om att sexuella relationer utan-
för äktenskapet innebar en mycket större risk för kvinnor än för män under tiden 
för Sartres bok eftersom illegala aborter fortfarande år 1943 var belagt med döds-
straff i Frankrike och tillgången till preventivmedel var begränsad (Moi 
2008:151). Även om kvinnor i dagens Sverige har rätt till både abort och preven-
tivmedel innebär risken för graviditet fortfarande ett hinder för kvinnors möjlig-
heter att njuta av sexuella relationer på samma sätt som män. Att istället läsa om 
sexualiteten blir ett annat säkert rum för njutning (Foucault betraktar sanningssä-
gandet om sexualiteten som ett slags vetandets njutning (Foucault 2002:87)) där 
risken för graviditet inte behöver tas i beaktande. Vetandet skänker också kun-
                                                
4 Här är utgångspunkten att alla kvinnor kan bli gravida och alla som kan bli gravida är kvinnor, samt att alla 
kvinnor har penetrerande samlag med cis-män (alltså män födda med penis som ser sig själva som män 
(RFSL 2015)). 
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skaper som gör det möjligt att göra verklighet av fantasierna och samtidigt mini-
mera riskerna. Därför kan en argumentera för att tjejer faktiskt i högre grad än 
killar behöver information om kropp och sex i och med att det till syvende och sist 
är deras kroppar som kan bli gravida. Måhända ligger ett minimerande av oöns-
kade graviditeter i samhällets och biomaktens intresse, men det ligger också i de 
individuella tjejernas intressen. Talet må disciplinera, men det skänker också tjejer 
makten att fatta informerade beslut kring sina kroppar och sin sexualitet. Som 
Foucault skriver i Sexualitetens historia: 

talet kan vara maktinstrument och makteffekt på samma gång, men också hinder, brofäste, 
motstånds- och utgångspunkt för en motsatt strategi. Talet innehåller och producerar makt; 
det stärker makten men undergräver den också, blottställer den, gör den bräcklig och bygger 
fördämningar för den. (Foucault 2002:110) 

Talet om tjejers sexualitet verkar alltså på samma gång disciplinerande och be-
myndigande. 

Konkurrerande diskurser kring kvinnlig sexualitet – övergrepp eller njutning 
I indexeringen av titlarna på de båda grundskolebiblioteken, alltså Ällingaskolan 
och Lindesbergsskolans bibliotek, syns också skillnader i indexeringen av de 
böcker som vänder sig till killar respektive tjejer. De titlar som i första hand vän-
der sig till tjejer och/eller handlar om tjejer indexeras i högre grad med ämnesord 
rörande sexualitetens problematiska eller riskfyllda aspekter som oönskade gravi-
diteter, övergrepp och sexuellt överförbara sjukdomar. Ett exempel är Birgit Ajne-
ståls Tjejboken som har indexerats med ämnesord som abort, AIDS, herpes, incest 
och våldtäkt, Sandra Dahléns Sex med mera som är indexerad med ämnesord som 
sexualbrott, sexuella övergrepp och våld samt Såld som är indexerad med ämnes-
orden prostitution, övergrepp och trafficking. Som en liten motvikt till detta är 
dock Fanny Ambjörnssons Ett hjärta i jeans indexerad med det mer positivt 
klingande ämnesordet lust, vilket inte används som ämnesord för någon av de 
böcker som vänder sig till killar eller till en könsblandad målgrupp. De böcker 
som vänder sig till enbart tjejer är också oftare indexerade med ämnesord rörande 
ätstörningar och negativ kroppsuppfattning, exempel är Tjejboken som indexerats 
med ämnesord som anorexi och hetsätning, samt böckerna Brudar och Hundra 
procent tjejer som båda har ämnesorden anorexi och bulimi (Ällingaskolans 
biblioteks webbkatalog 2015; Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). I 
likhet med det jag skriver ovan om avsaknaden av ämnesordet transpersoner så 
betyder inte det nödvändigtvis att de böcker som vänder sig till killar alls inte tar 
upp dessa aspekter av sexualiteten, men att de inte indexerats med dessa termer 
gör att de blir svårare att hitta. Indexeringen antyder att det är av större vikt att 
förse unga tjejer med den här typen av information än unga killar. Skillnaderna i 
hur böcker som vänder sig till tjejer respektive killar indexeras stämmer väl över-
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ens med Bäckmans beskrivning av det tidiga 1900-talets sexualundervisning där 
flickor varnades för pojkarnas sexualdrift (Bäckman 2003:53). 

Också på Backagymnasiets bibliotek är det en mörk bild av kvinnlig sexualitet 
som konstrueras. Det är nästan uteslutande problematiska aspekter av kvinnlig 
sexualitet som skildras, då en majoritet av böckerna tar upp ämnen som våldtäkt, 
sexuella övergrepp och trafficking. Exempel är Stina Jeffners Liksom våldtäkt typ 
– om ungdomars förståelse av våldtäkt, Eva F. Dahlgrens Fallna kvinnor: när 
samhällets bottensats skulle lära sig veta hut, Caroline Engvalls 14 år till salu och 
Katarina Wennstams Flickan och skulden: en bok om samhällets syn på våldtäkt 
och En riktig våldtäktsman: en bok om samhällets syn på våldtäkt. Hela 13 böcker 
är indexerade med ämnesordet våldtäkt, som ofta uppträder tillsammans med äm-
nesordet sexuella övergrepp eller sexuella övergrepp mot barn (Backagymnasiets 
biblioteks webbkatalog 2015). 

De få böcker på Backagymnasiets bibliotek som inte indexerats med ämnesord 
som våldtäkt och sexuella övergrepp handlar ofta om män eller pojkars sexualitet, 
som böckerna Respekt: en sexbok för killar som indexeras med termerna sexu-
alupplysning, sexdebut, pojkar, mannen, medicin, sexologi och sexualliv och Ma-
nual, som har ämnesorden könsrollsfrågor, mansfrågor, mansrollen, samhällsve-
tenskap, sociala frågor, socialpolitik, mannen, medicin, sexologi och sexualliv. 
Ingen av de böcker som indexerats med ämnesord som våldtäkt och sexuella 
övergrepp har däremot indexerats med ämnesord som män, pojkar, mansrollen, 
mansfrågor eller liknande, inte ens Katarina Wennstams En riktig våldtäktsman, 
trots att det anges i bokens beskrivning att boken riktar fokus mot gärningsmän-
nen (Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Som kontrast till det har 
böckerna Fallna kvinnor: när samhällets bottensats skulle lära sig veta hut och 
De dansande flickorna i Lahore: en sann berättelse om kärlek och drömmar till 
salu indexerats både med termerna kvinnorollen och kvinnofrågor samt våldtäkt 
och sexuella övergrepp (Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Genom 
indexeringen konstrueras alltså våldtäkt och sexuella övergrepp som en kvinno-
fråga och inte som en mansfråga. Därmed riktas fokus mot offren för våldtäkt och 
sexuella övergrepp istället för mot gärningsmännen, även om själva böckerna 
nödvändigtvis inte gör det. Det här mönstret stämmer väl överens med Olsons 
undersökning av LCSH, där “Matriarchy” finns som underordnad term till 
“Women” medan “Patriarchy” inte finns som relaterad term till “Men” (Olson 
2004:160). I såväl LCSH som SAB-systemets ämnesordsindexering kan vi alltså 
se samma föreställningar om våldtäkt och sexuella övergrepp som i det övriga 
samhället, där ansvaret för att inte utsättas för sexuella övergrepp ofta läggs på 
kvinnorna. 

Också i Dahlgrenska gymnasiets biblioteks och Svartviksbibliotekets bestånd 
representeras mörka aspekter av sexualiteten som våldtäkt och sexuella övergrepp 
i bibliotekets utbud. På Dahlgrenska gymnasiets bibliotek har totalt 34 stycken, 
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alltså omkring en fjärdedel av titlarna med ämnesordet sexologi hyllsignum Vndp 
– Prostitution, otukt, incest, våldtäkt (se Tabell 14). Nästan samtliga biografier i 
ämnet sexologi handlar om personer, främst flickor och kvinnor, som utsatts för 
sexuella övergrepp, våldtäkt och trafficking, exempel är Bakom stängda dörrar, 
Den tusende gången: en berättelse om sexuellt utnyttjande, Efter våldtäkten och 
Våldtagen: men jag är fanimej inget offer (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015). 

Alla böcker lägger dock inte fokus på (de oftast kvinnliga) brottsoffren, utan 
det finns också några titlar som istället vänder uppmärksamheten mot (de i de 
flesta fall manliga) förövarna, till exempel Männen bakom kvinnovåldet: behand-
ling inom kriminalvården, De osynliga männen: en socialpsykologisk studie av 
manliga prostitutionskunder, Unga förövare: sexuella övergrepp och behandling 
och ovan nämnda En riktig våldtäktsman. Dock är det fortfarande en stor övervikt 
av böcker som lägger fokus på brottsoffren (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015). 

Även om det också på Svartviksbiblioteket finns en hel del böcker om prosti-
tution, trafficking, sexuella övergrepp och våldtäkt är det inte en lika förkrossande 
majoritet av sexologiböckerna som på Backagymnasiets bibliotek som behandlar 
dessa ämnen. Bland barn- och ungdomsböckerna är det bara en bok som klassifi-
cerats med hyllsignum Vndp Medicin – Sexologi – Prostitution, otukt, incest, 
våldtäkt, Sandy Klevens Tryggboken: vi lär oss om gränser och magkänslan. På 
vuxenhyllan ser det lite annorlunda ut, här handlar mer än hälften av de böcker 
som indexerats med ämnesordet sexologi om våldtäkter och sexuella övergrep 
(Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). 

Dock är det troligt att klassificeringen och ämnesordindexeringen i vissa fall 
ger en missvisande bild av böckernas innehåll. I det ämnesordssystem som an-
vänds vid Backagymnasiets bibliotek, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och 
Svartviksbiblioteket sätts ämnesorden som sagt automatiskt utifrån bokens hyll-
signum. Det innebär att alla böcker som klassificerats med hyllsignum Vndp har 
indexerats med ämnesorden sexuella övergrepp och våldtäkt. I bibliotekens do-
kumentrepresenterande system likställs alltså prostitution med våldtäkt och över-
grepp. Från titlarna framgår det dock inte alltid att samtliga böcker som handlar 
om prostitution faktiskt också tar upp sexuella övergrepp och våldtäkt, exempel är 
Leif G. W. Perssons Horor, hallickar och torskar: en bok om prostitutionen i Sve-
rige och Louise Browns De dansande flickorna i Lahore: en sann berättelse om 
kärlek och drömmar till salu. Ingen av dessa böcker är indexerade med ämnesor-
det prostitution. Den enda bok i bibliotekens bestånd som är indexerad med äm-
nesordet prostitution är Eva Bergenlövs Offer för brott: våldtäkt, incest och bar-
namord i Sveriges historia från reformationen till nutid (Svartviksbibliotekets 
webbkatalog 2015). Oavsett attityd till prostitution skulle nog de flesta inte hävda 
att ordet ”prostitution” nödvändigtvis är synonymt med ”våldtäkt” eller ”sexuella 
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övergrepp”. I indexeringen används dock termerna sexuella övergrepp och våld-
täkt istället för prostitution, vilket innebär att berättelser om prostitution alltid 
konstrueras som negativa. I förlängningen innebär detta också att personer som 
säljer sex genom indexeringen konstrueras som offer för övergrepp, trots att detta 
nödvändigtvis inte är hur de själva skulle beskriva sina erfarenheter. Människor i 
prostitution nekas alltså en egen röst, och placeras därmed inom vad Spivak kallar 
“the silent, silenced center”, eller subaltern (Spivak 1988:283). 

Som motvikt till alla böcker om prostitution, incest, våldtäkt och trafficking 
finns det också böcker som bidrar till en kontrasterande diskurs om kvinnans sex-
ualitet som lust- och njutningsfull på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och 
Svartviksbiblioteket. Exempel är Kvinnors lust: en bok bara av kvinnor, Sex, lust, 
erotik, Liten handbok i konsten att bli lesbisk, Det erotiska kroppsspråket och 
[Kärlek] & 6: från pirr till petting, 500 erotiska boktips: ett kommenterat bokurv-
al, Sexjournalen och Om du älskar mig visa mig hur: att tala öppet om sexuell 
tillfredsställelse. I stark kontrast till Backagymnasiets utbud fokuserar också flera 
av de ovan nämnda böckerna på kvinnors lust (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015; Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). Här är det alltså 
möjligt att återknyta till diskursteorin och tala om två konkurrerande diskurser om 
kvinnlig sexualitet, där en talar om kvinnors sexualitet som problematisk och risk-
fylld, medan den andra konstruerar den som härlig och lustfylld. Inom den först-
nämnda diskursen nämns kvinnors lust över huvud taget inte alls, inom den sist-
nämnda är den normerande. Utebliven lust och njutning konstrueras som onor-
malt, vilket illustreras i indexeringen av en bok på Dahlgrenska gymnasiets biblio-
tek, Kvinnors lust: en bok bara av kvinnor, med ämnesordet frigiditet (Dahl-
grenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Nationalencyklopedin ger föl-
jande definition av ordet ”frigiditet”: 

 frigiditeʹt (av latin friʹgidus ’kall’), ”kvinnlig könskyla”, äldre, ofta nedsättande term för en 
allmän oförmåga hos en kvinna att bli upphetsad eller få orgasm som gensvar på sexuell sti-
mulering. I klinisk sexologi har termen ersatts med mera precisa benämningar, t.ex. sänkt 
sexuell lust, lubrikationsstörning, orgastisk dysfunktion. (Nationalencyklopedin 2015a). 

Definitionen av ordet ”frigid” har dessutom försätts med tillägget ”undviks” (Nat-
ionalencyklopedin 2015b). Orden ”frigid” och ”frigiditet” har alltså mycket nega-
tiv klang med kopplingar till patologin. Som Lennerhed påpekar i Sex i folkhem-
met måste frågan om kvinnors ”frigiditet” betraktas i förhållande till historiska 
synsätt. Enligt Lennerhed har det alltsedan antiken skett flera skiften i synen på 
kvinnors sexualitet och sexuella lust. Lennerhed refererar till Laqueur, som menar 
att kvinnan innan 1700-talet betraktades som en slags ofullkomlig version av 
mannen, en syn som senare ersattes av en förståelse av könen som varandras mot-
satser. I samband med detta förändrades också synen på kvinnans sexualitet. Då 
det innan hade setts som nödvändigt att kvinnan fick orgasm för att befruktning 
skulle kunna ske avfärdades den kvinnliga orgasmens betydelse under 1700- och 



 47 

1800-talen och försvann nästan helt och hållet ur den medicinska litteraturen 
(Lennerhed 2002:147 f.). ”Fram trädde istället en bild av kvinnan som asexuell, 
eller med en svag sexuell drift” (Lennerhed 2002:148). Lennerhed refererar till 
Johannisson, som i boken Den mörka kontinenten kopplar den nya synen på kvin-
nan som asexuell med det borgerliga kvinnoidealet där kvinnans moderliga käns-
lor stod i centrum. Lennerhed skriver: 

Den asexuella kvinnan blir under perioden den normala kvinnan. Samtidigt delades kvinnan i 
två. Vid sidan av den asexuella, rena kvinnan fanns föreställningar om den liderliga kvinnan; 
fresterskan, nymfomanen – ofta prostituerad och ur underklassen” (Lennerhed 2002:148). 

Den senare betraktades emellertid som ett undantag, som onormal och sjuk. 
Under 1900-talets början luckras bilden av den asexuella kvinnan upp och er-

sätts av en syn på kvinnan som en sexuell varelse med lika stor sexualdrift som 
mannen. Nu var det istället könskylan som sjukdomsförklarades. ”Den normala 
kvinnan hade sexuella känslor och fick orgasm” (Lennerhed 2002:148) skriver 
Lennerhed. Bibliotekens bestånd, i synnerhet genom indexeringen av boken Kvin-
nors lust, speglar denna efterkrigstidens syn på kvinnans sexualitet. Kvinnlig lust 
och njutning konstrueras som normalt och gott, medan motsatsen patologiseras. I 
indexeringen av böckerna om prostitution saknas också 1800-talets borgerliga 
föreställning om den prostituerade som en lidelsefull fresterska. Genom likstäl-
landet av prostitution och sexuella övergrepp som jag diskuterar ovan framställs 
kvinnor i prostitution istället alltid som offer för sexuella övergrepp vars lust är 
osynlig i indexering och titlar. Det goda, hälsosamma intresset för sex och för-
mågan att njuta av sex kan alltså förstöras av traumatiska upplevelser av över-
grepp, vilket också är en av de orsaker som RFSU under organisationens ungdom 
ansåg ligga bakom problemet med kvinnlig könskyla (Lennerhed 2002:151). Om 
en kvinna saknar sexlust och inte får orgasm antas detta bero på att hon har utsatts 
för övergrepp. 

Normaliserandet av njutning och sjukdomsförklarandet av ”frigiditet” visar att 
diskursen om den kvinnliga sexualiteten som härlig och lustfylld också den inne-
fattar ett maktutövande. Ett annat exempel är boken Sexjournalen, en antologi där 
unga kvinnor delar med sig av sina sexuella erfarenheter, som kan diskuteras uti-
från Foucaults tankar om bekännelsen som en form av maktutövande över med-
borgarens kön. Foucault skriver i Sexualitetens historia att den västerländska 
människan ”har blivit ett bekännelsedjur” (Foucault 2001:77). Vi har blivit så 
vana vid bekännelsen att vi inte längre känner igen den som den maktutövning 
den faktiskt är, menar Foucault: 

Bekännelsekravet strömmar nu emot oss från så många olika håll, det är numera så djupt in-
förlivat med oss att vi inte längre uppfattar det som verkan av en makt som tvingar oss; det 
förefaller tvärtom som om sanningen i vårt innersta gömsle ingenting hellre ”önskar” än att få 
komma i dagen; och om den inte når fram, beror det på att ett tvång håller den tillbaka, att den 
utsätts för maktövergrepp och inte kommer kunna formulera sig förrän efter något slags frigö-
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relse. Bekännelsen frigör, makten tvingar till tystad; sanningen hör inte till maktens ordning, 
utan den är i ursprunglig släktskap med friheten: alltsammans traditionella ämnen i filosofin, 
som en ”sanningens politiska historia” borde vända upp och ner på genom att visa att san-
ningen inte är fri av naturen, lika litet som osanningen är träl, utan att produktionen av den är 
beroende av ett nät av maktförhållanden. Bekännelsen är ett exempel. (Foucault 2001:77) 

Sexjournalen kan ur det här perspektivet ses som ett uttryck för det västerländska 
”bekännelsekravet”. Karolina Hansson, en av initiativtagarna till boken, säger i en 
intervju med Dagens Nyheter: ”Skribenternas undertecknar bara med sina för-
namn. Vi ville egentligen att de skulle berätta historierna öppet, men det är käns-
ligt. Kvinnor i medier utsätts för ständiga hot” (Haggren 2015). Öppenheten ses 
alltså inte som en annan typ av maktutövning utan som ett uttryck för frigörelse, 
och att skribenterna inte haft möjlighet att dela sina berättelser ännu mer öppet ses 
som beklagansvärt, en effekt av partialkalt förtryck. Önskan om öppenhet illustre-
rar Foucaults tankar om att vi har blivit så vana vid bekännelsen att vi inte längre 
betraktar den ur ett maktperspektiv. Vi kan sympatisera med syftet bakom Sex-
journalen och betrakta den som ett uttryck för motstånd mot en makt som talar om 
kvinnans sexualitet i skuldbeläggande och objektifierande ordalag. Inte desto 
mindre är också denna titel på samma gång redskap och föremål för maktutöv-
ning. 

Berättelser om abort 
Ytterligare ett uttryck för disciplineringen av kvinnors kroppar och sexualitet i 
biblioteksbeståndet är diskurser kring abort. Ett antal böcker, samtliga från Dahl-
grenska gymnasiets biblioteks bestånd, handlar om abort: Livets slut i livets bör-
jan: en studie i abortetik, Abort: erfarenheter och teorier, I det tysta: resor på 
Europas abortmarknad, Erfarenheter och egna val: en bok om abort, Minnen 
efter abort: vad unga kvinnor och pojkar berättat samt Det svåra valet: en bok om 
abort. Nästan samtliga av dessa böcker klassificeras som Vnd Medicin – Sexo-
logi, bortsett från Livets slut i livets början som har hyllsignum Dg Filosofi och 
psykologi – Etik (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Detta är 
bara en av tre titlar i samtliga biblioteks samlande samlingar i facklitteratur om 
sex som har getts det hyllsignumet. Som jag skriver ovan klassificeras böcker på 
temat sexualitet och sexologi främst som Medicin, Samhälls- och rättsvetenskap 
och Psykologi, vilket också är de ämnesområden från vilka RFSU hämtade inspi-
ration till förbundets tidiga sexualundervisning (Lennerhed 2002:140). I huvudsak 
betraktas alltså sexualiteten ur medicinska, sociala och psykologiska perspektiv, 
men just när det handlar om abort får etiska perspektiv ett större utrymme. Här är 
det inte med läkarens föreställt vakna, objektiva och vetenskapliga blick som sex-
ualiteten betraktas, utan istället hämtas perspektivet från en ”mjukare” disciplin, 
där frågor om rätt och fel ges en central roll. 

Utöver klassificeringen som etik bort kopplas abort alltid samman med frågor 
om etik och moral i ämnesordsindexeringen, då samtliga böcker i ämnet har in-
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dexerats med termerna etik och moralfilosofi. Samtliga böcker är också indexe-
rade med ordet samhällsmedicin, vilket konstruerar abort som en fråga som rör 
hela samhället och inte bara den enskilda individen. Kvinnors kroppar konstrueras 
alltså inte som deras egna utan som samhällets, i bjärt kontrast till vad Bäckman 
skriver om att sexualundervisningens fokus idag har flyttats från samhällskroppen 
till den egna kroppen (Bäckman 2003:69). 

Titlar som Livet slut i livets början och Det svåra valet skapar en mörk bild av 
abort som förknippat med döden och svåra beslut, och utifrån övriga titlar och 
indexeringsmönster tycks det inte finnas någon konkurrerande diskurs om ”bra” 
aborter. Också boken I det tysta: resor på Europas abortmarknad som utifrån 
bokens beskrivning på bibliotekets webbsida (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015) som tydligt tar ställning för rätten till fri abort indexeras på 
samma sätt, (bortsett från att den också har termerna arbetsmedicin, miljömedicin 
och yrkesmedicin) (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015) men 
ges inga ämnesord som indikerar att boken tar ställning för rätten till abort, som 
till exempel rätten till hälsa eller mänskliga rättigheter. 

 Sex, kärlek och den goda sexualiteten 
På de båda grundskolebiblioteken, Ällingaskolans bibliotek och Lindesbergssko-
lans bibliotek, finns en stark koppling mellan sex och kärlek i bibliotekets sexu-
alupplysande material. Denna koppling görs dels genom att ordet kärlek före-
kommer i flera av böckernas titlar, som exempelvis Kärleksboken: om tonåringar 
av tonåringar, Kram och kyss: första ordboken om kärlek och sex och Kukbruk: 
En bok om kärlek, känslor och kön för unga killar och andra undrande, dels ge-
nom att de flesta av de böcker som indexeras med ämnesorden sex, sexualitet, 
sexualupplysning och sex och samlevnad också har indexerats med ämnesordet 
kärlek och/eller känslor (Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015; Lindes-
bergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). Också på Dahlgrenska gymnasiets 
bibliotek, det större av de båda gymnasiebiblioteken i min undersökning, och 
Svartviksbiblioteket, folkbiblioteksfilialen, sammankopplas sex och kärlek. Äm-
nesorden kärlek och känslor används visserligen mer sällan i indexeringen av 
Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och Svartviksbibliotekets bestånd, men ord som 
”kärlek” och ”känslor” förekommer desto oftare i böckernas titlar, i synnerhet de 
som vänder sig till barn och ungdomar. Biblioteken har titlar som Jag vill veta: en 
bok för stora barn om sexualitet, känslor och kärlek, Sexikon: från A till Ö om 
kärlek och sex, Unga tjejers bok om sex & kärlek, Om du älskar mig visa mig hur: 
att tala öppet om sexuell tillfredställelse, Kukbruk: en bok om kärlek, känslor och 
kön för unga killar och andra undrande, Die Geschichte von Liebe und Sex5 och 
Nyfiken på sex och kärlek? (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 

                                                
5 Ungefärlig översättning: Historien om kärlek och sex 
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2015; Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015) På Dahlgrenska gymnasiets 
bibliotek och Svartviksbiblioteket görs även en tydlig koppling mellan sex och 
kärlek i det fysiska biblioteket. Vid tiden för mitt besök på Dahlgrenska gymnasi-
ets bibliotek, som inföll veckan efter alla hjärtans dag, stod det fortfarande kvar 
ett bord med böcker på temat kärlek och erotik, där bland annat den erotiska no-
vellsamlingen Het var en av de böcker som stod uppställda. I avdelningen för 
skönlitteratur finns också en egen hylla som hette ”Kärlek och erotik”. På Svart-
viksbiblioteket heter hyllan där de flesta av bibliotekets böcker med hyllsignum 
uVnd (alltså sexologi för barn och ungdomar) står uppställda ”Kärlek och sex”. 
Påfallande ofta förekommer ordet ”kärlek” före ordet ”sex” både i titlar och i hyl-
lornas namn, vilket indikerar att kärleken värderas högre än sexet. 

Sammanlänkandet av sex och kärlek är föga förvånande med tanke på att sex 
och kärlek så ofta kopplas samman i den allmänna diskursen om sexualitet. Enligt 
Jonathan Ned Katz är detta sammankopplande av kärlek och sex en förhållandevis 
sentida konstruktion. Under tidigt 1700-tal hade sann kärlek inte kopplats till lust. 
Av den anledningen började det nya begreppet ”sex-kärlek” tas i bruk under det 
sena 1700-talet och tidiga 1800-talet. Bindestrecket mellan sex och kärlek är en-
ligt Katz en visualisering av det nära förhållandet mellan sex och kärlek. Begrep-
pet sex-kärlek myntades för att särskilja medelklassens heteroerotiska kärlek från 
den tidigare spirituella förståelsen av sann kärlek. Nu förväntades erotisk attrakt-
ion mellan män och kvinnor leda till kärlek, vilket skulle leda till äktenskap, vilket 
i sin tur skulle leda till sexuella relationer, och kanske också barnalstring (Katz 
1995:87). Enligt Randall Collins spelade kärlek mellan makarna en liten eller ing-
en roll alls i traditionella samhällen. Desto större vikt lades på makarnas sexuella 
äganderätt till varandra, vad Collins kallar erotic property. I moderna äktenskap 
ses istället kärleken som central för etableringen av sexuella relationer (Collins 
1992:125). Älskaren ges äganderätt både över den andres kropp och kärlek. Kär-
lek och sex blir därmed ofta symboler för varandra, menar Collins: “The man who 
says he loves a woman but will not have intercourse with her (‘make love to her,’ 
in the telling phrase), either inside or outside a marriage tie, is certainly going to 
be doubted in his expression of affection” (Collins 1992:126). Denna moderna 
förståelse av kärlek märks tydligt i indexeringen vid Ällingaskolan och Lindes-
bergsskolans bibliotek, där också indexeringstermer som relationer och samlev-
nad är vanligt förkommande tillsammans med sex och sexualitet (Ällingaskolans 
biblioteks webbkatalog 2015; Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). 

En intressant skillnad mellan Backagymnasiets bibliotek de övriga biblioteken 
är att kopplingen mellan sexualitet och kärlek nästan helt saknas i Backagymnasi-
ets biblioteks bestånd av sexologisk facklitteratur. Ingen av böckerna har indexe-
rats med ämnesord som kärlek, relationer eller känslor, och ordet ”kärlek” finns 
bara med i två titlar i bibliotekets bestånd: De dansande flickorna i Lahore: en 
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sann berättelse om kärlek och drömmar till salu och Kärlek och erotik i antikens 
Rom (Backagymnasiets biblioteks katalog 2015). 

Gemensamt för alla bibliotek i min undersökning är konstruktionen av två 
skilda berättelser om sexualiteten som ställs i ett motsatsförhållande till varandra. 
Å ena sidan finns det den ”goda” sexualiteten som förknippas med kärlek, relat-
ioner och familj och å andra sidan den ”dåliga” sexualiteten som kopplas till 
övergrepp, våldtäkt och prostitution. Här är det inte så mycket en fråga om två 
diskurser i kamp med varandra utan mer olika sidor av samma mynt, vilket kan 
kopplas till dekonstruktion och relationen mellan det enda och det andra. Olson 
och Fox beskriver relationen mellan de båda på följande vis: “[t]he one requires 
the presence of the other for its own existence. The difference between the two 
defines the one” (Olson & Fox 2010:297) I det här sammanhanget kan den ”goda” 
sexualiteten betraktas som det enda, och definieras därmed utifrån sin motpol, den 
”dåliga” sexualiteten, och vice versa. Vi lär oss om den ”goda” och den ”dåliga” 
sexualiteten genom varandra, eftersom sex i kärleksrelationer konstrueras som 
gott kan vi utgå ifrån att sex utanför kärleksrelationer är ont och så vidare. Detta 
mönster kan illustreras genom titeln Det är inte kärlek: när sex blir en drog, som 
finns på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks 
webbkatalog 2015). Kärlek och sex görs synonymt, men det antyds att detta bara 
är om sex sker inom ett kärleksfullt förhållande. Sex utan kärlek konstrueras som 
ett uttryck för ett missbruk. 

Heteronormen i indexeringen 
På Ällingaskolans bibliotek och Lindesbergsskolans bibliotek är fyra respektive 
sju titlar indexerade med ämnesordet homosexualitet. Ämnesordet bisexualitet 
förekom inte alls bland de titlar som indexerats med mina valda ämnesord. Inte 
heller heterosexualitet förekom bland de övriga ämnesorden och heterosexualitet 
finns heller inte med i barnämnesordslistan (Kungliga biblioteket 2015f). Det gör 
däremot bisexualitet (Kungliga biblioteket 2015g). Andra HBTQ-relaterade äm-
nesord som förekommer i det indexeringssystem som tillämpas vid Ällingasko-
lans bibliotek och Lindesbergsskolans bibliotek är homosexuella, lesbiska och 
bögar (Ällingaskolan & Lindesbergsskolans biblioteks webbkataloger 2015). 

Att homosexualitet, bisexualitet, homosexuella, lesbiska och bögar men inte 
heterosexualitet eller heterosexuella finns som ämnesord i barnämnesordslistan 
visar på ett mönster som återfinns i andra ämnesordssystem, som LCSH. Enligt 
Olson bygger LCSH på en princip om universalitet, vilken i praktiken innebär en 
manlig norm (Olson 2002:149). I LCSH finns det betydligt fler underordnade 
termer till “Women” än “Men” (Olson 2002:152) Enligt Olson drar många av 
indexeringstermerna uppmärksamhet till kvinnor som undantag till den manliga 
normen i samhället. Till exempel finns ämnesorden “Computers and women” och 
“Internet and women”, men inga motsvarande termer för “Computers and men” 
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och “Internet and men”, vilket synliggör att datorer och teknik är maskulint ko-
dade domäner. Enligt Olson är en del av problemet att många böcker om datorer 
enbart tar upp män, men att böckernas författare inte har erkänt att de främst eller 
enbart skriver om män (Olson 2002:155). Samma sak gäller förmodligen för 
böckerna i min studie. De flesta av böckerna behandlar förmodligen främst 
heterosexualitet och heterosexuellas erfarenheter, men heterosexualiteten, liksom 
den manliga normen, är så prevalent och tagen för given att den inte behöver på-
pekas, något som Bondestam uttrycker som privilegiet att vara osynlig (Bonde-
stam [Larsson] 2002:20). 

Detta innebär inte att heterosexualiteten alltid är oproblematiserad och tagen 
för given i de böcker som finns på biblioteket. Som Olson tar upp i artikeln “The 
Power to Name: Representation in Library Catalogs” är det svårt att representera 
konceptet voice utifrån ämnesord. Olson tar indexeringen av den feministiska teo-
retikern bell hooks verk Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black som ett 
exempel. Ett av bokens centrala teman är hur svarta kvinnor kan hävda sin rätt att 
tala för sig själva, alltså “claiming voice” (Olson 2001:655). Detta framkommer 
dock inte utifrån hur boken har indexerats utifrån LCSH, där katalogisatören gett 
boken ämnesorden “Afro-American women”, “Feminism – United States” samt 
“Hooks, Bell”. Olson skriver: 

These headings represent reasonably well the two topics in hooks’s subtitle, but they do not 
represent voice. There is no LCSH heading for voice in the sense that hooks describes it: the 
heading “Voice” refers to the physical act of speech; the heading “Speech” refers to the pro-
duction of meaning through language; and the heading “Expression” has broader terms such 
as “Eloquence” and “Oratory.” There is no heading for self-expression or anything similar. 
Yet voice, as hooks uses it, is not a new topic. The LCSH cannot represent “voice” because of 
its association with silenced groups, because those who give it its meaning are excluded from 
the process of subject representation and definition. Like other language, LCSH is socially 
constructed and reflects such biases, usually unintentionally. Problems such as lack of voice 
remain problems without a name. (Olson 2001:656) 

Någonting likande händer i indexeringen av Sandra Dahléns bok Hetero, som 
granskar och problematiserar heterosexualiteten och heteronormen. Boken har 
indexerats med ämnesorden erotik, kvinnligt, könsroller, manligt, och sex (Lin-
desbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015). I ämnesordindexeringen fram-
kommer det alltså inte utifrån vilket perspektiv boken är skriven. På samma sätt är 
det svårt att avgöra om de böcker som indexerats med termer som homosexualitet, 
homosexuella, lesbiska eller bögar tar upp konceptet voice eller om homosexuali-
teten behandlas utifrån ett utifrånperspektiv, i egenskap av det andra. 

HBTQ-personer är helt osynliga i Backagymnasiets biblioteks bestånd, då inga 
titlar är indexerade med termer som HBTQ, homosexuella, lesbiska eller transper-
soner (Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Det går heller inte att säga 
utifrån böckernas titlar om någon tar upp dessa ämnen, dock är boken Respekt: en 
sexbok för killar indexerad med ämnesordet homosexuella i det system för äm-
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nesordindexering som tillämpades vid Ällingaskolans bibliotek och Lindesbergs-
skolans bibliotek. 

Flest böcker på temat HBTQ finns på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek: Liten 
handbok i konsten att bli lesbisk, HBTQ: böcker bortom normen, Det är vår tur 
nu! Att vara trans i en tvåkönsvärld, Bryt! Ett metodmaterial om normer i allmän-
het och heteronormen i synnerhet och Homosexualitet: en analys av kunskapslä-
get ur biologisk och psykologisk synvinkel baserad på litteratur under 1980-talet 
(Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015). Det vore kanske en över-
drift att påstå att Dahlgrenska gymnasiets bibliotek har ett stort utbud av sexolo-
gisk facklitteratur om HBTQ då det fortfarande bara rör sig om några titlar av 
totalt 130, men det är ändå betydligt fler än de övriga biblioteken i min undersök-
ning. På Svartviksbiblioteket finns två sexologiböcker på temat HBTQ, ovan 
nämna HBTQ: böcker bortom normen och Liten handbok i konsten att bli lesbisk 
(Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015). 

I likhet med böckerna om prostitution verkar det som att den automatiserade 
ämnesordsindexeringen i vissa fall har skapat missvisande representationer av 
böckernas innehåll. Boken Liten handbok i konsten att bli lesbisk, vars centrala 
tema torde vara just lesbiska och lesbiskhet, är inte desto mindre indexerad med 
termerna bisexuella, bisexualitet, HBT, homosexuella, homosexualitet, transper-
soner och transsexualitet, men inte lesbianism eller lesbisk kärlek som är de in-
dexeringstermer som används i förhållande till lesbiska i Backagymnasiets biblio-
tek, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och Svartviksbibliotekets system för äm-
nesordsindexering (Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015; Svart-
viksbibliotekets webbkatalog 2015). Bortsett från att detta leder till bristande in-
formationsåtervinning då en användare som letar efter information om till exem-
pel bisexualitet eller transpersoner förmodligen inte har mycket att hitta i Liten 
handbok i konsten att bli lesbisk, bidrar indexeringen till att osynliggöra de många 
olika kategorier som ryms inom HBTQ, vad Olson kallar “the brutality of erasing 
difference” (Olson 2002:16). Istället för att visa på att HBTQ-personer är en 
heterogen grupp konstruerar indexeringen generaliseringar genom att bunta ihop 
samtliga begrepp som är kopplade till HBTQ, utom, ironiskt nog, de ämnesord 
som skulle ha gett den mest korrekta representationen av bokens innehåll. 

Också i det kunskapsorganiserade system som används vid Backagymnasiets 
bibliotek, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek och Svartviksbiblioteket används inte 
termer som heterosexualitet eller heterosexuella, vilket speglar Olsons tankar om 
hur indexeringen speglar en borgerlig, vit, heterosexuell, manlig norm och att sy-
stemen genom att synliggöra kategorier som inte stämmer överens med denna 
norm ytterligare pekar ut dem som avvikande (Olson 2002:191). Samtidigt med-
ger Olson att det ändå kan finnas ett behov av att erkänna skillnader mellan kvin-
nor och män. Hon citerar Joan Scott, som skriver: 
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By subsuming women into a general “human” identity, we lose the specificity of female di-
versity and women’s experiences; we are back, in other words, to the day when “Man’s” story 
was supposed to be everyone’s story, when women were “hidden from history” (Scott 
1988:33–50, citerad i Olson 2002:162 f.) 

På samma sätt skulle HBTQ-personer osynliggöras i bibliotekskatalogen om in-
dexeringstermer som bisexuella, bisexualitet, HBT, homosexuella, homosexualitet 
och transpersoner togs bort. Lösningen är därför inte att ta bort dessa termer utan 
att lägga till nya ämnesord. Om alla böcker som handlade om heterosexualitet 
(vilket det utan tvivel finns gott om i bibliotekens bestånd) skulle indexeras med 
ämnesorden heterosexualitet och heterosexuella skulle de olika HBTQ-relaterade 
ämnesorden inte längre ha samma utpekande effekt. 

Upplysningens politik och bibliotekariens roll 

Sexualiteten i det fysiska biblioteket 
På Ällingaskolans bibliotek, det första av grundskolebiblioteken i min undersök-
ning, återfinns facklitteraturen om sex och sexualitet främst på hyllan för naturve-
tenskap under underkategorin människokroppen, men också på psykologihyllan. 
Båda hyllorna står placerade ganska nära bibliotekets ingång. Vid naturveten-
skapshyllan finns en exponeringsyta där boken Min lilla röda (som handlar om 
menstruation) står uppställd vid tiden för mitt besök på biblioteket. Ett exemplar 
av boken Världens viktigaste bok ligger vid en liten soffgrupp där eleverna kan 
sitta och läsa längre in i biblioteket. Pernilla, som är bibliotekarie på Ällingasko-
lans bibliotek, berättar att det är hon själv som brukar placera boken där. Biblio-
tekets samling av facklitteratur om sex står alltså inte undanskymt, utan tilldelas 
ungefär samma exponering som bibliotekets övriga fackböcker. I allmänhet är det 
dock skönlitteraturen som ges mest exponering i biblioteket. 

På Lindesbergsskolans bibliotek, också det ett grundskolebibliotek, står de 
böcker som klassats som Vnd på hyllan för naturvetenskap under avdelningen V 
Medicin. Hyllan för naturvetenskap är det första en ser när en kommer in i biblio-
tekets faktaavdelning. Bortsett från medicinhyllan står de flesta av böckerna om 
sex och samlevnad på psykologihyllan, som också den står ganska väl synlig från 
ingången till faktaavdelningen, men på andra ledden, så att det inte är omedelbart 
synligt vad avdelningen heter. Lite mer avskilt mellan två hyllor står hyllan för 
samhällsvetenskap, där också några av böckerna om sex och sexualitet står. 

Linnéa, som är skolbibliotekarie på Lindesbergsskolans bibliotek, verkar inte 
på något medvetet sätt valt ut böckernas placering i biblioteket. På min fråga om 
hur hon har tänkt kring möbleringen och uppställningen av böcker om sex och 
samlevnad svarar hon: 
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Egentligen inte alls. Jag ser att den står ju där väldigt exponerad den där hyllan och man 
kanske skulle vilja stå där bara själv och titta lite i skymundan […] Det kanske hade varit så 
att det hade varit roligare att få stå och titta själv utan att alla ser att man tittar på en bok om 
snoppar och snippor. Nu när du sitter här så ser jag ju det, det har inte jag tänkt på förut. (In-
tervju II) 

Även på filialbiblioteket Svartviksbiblioteket står hyllan för ”Kärlek och sex” 
öppet och kan ses redan när besökaren kommer in genom dörren till biblioteket. 
Också utlåningsdisken står öppet och bibliotekarierna kan från sin plats i disken 
tydligt se låntagaren och vilka böcker hen tar med sig till utlåningsdisken. Liksom 
Linnéa så verkar inte Gunilla och Moa, de bibliotekarier som jag pratade med på 
Svartviksbiblioteket, ha tänkt så mycket kring böckernas placering innan de fick 
frågan. Frågan om hur de tänkt kring möbleringen verkar dock sätta igång tankar 
hos Gunilla och Moa, och de börjar genast diskutera hur de skulle kunna möblera 
om så att ”Kärlek och sex”-hyllan skulle få en mer avskild plats: 

Karin: Hur tänkte ni kring möblering med den här hyllan, satte ni den på något speciellt ställe 
i biblioteket? 
Gunilla: Nej vi gjorde om här för några år sen, då placerade vi faktaböckerna ganska så på en 
gång när man kommer in, och jag kan inte minnas att vi hade någon, vad ska man säga, utta-
lad inriktning på att den avdelningen skulle stå på nåt särskilt ställe, nu står den ju faktiskt 
ganska så direkt… 
Moa: Den står ju faktiskt egentligen… ja, och den står ju mot Hcf-delen, jag skulle kunnat 
tänkt mig att man flyttade den till ungdomsdelen där man har de här fåtöljerna. 
Gunilla: Ja, man skulle kunna vända hela, vända på hela hyllan. 
Moa: För att det är där de sitter bakom hyllan där de inte syns. 
Gunilla: Nu får du jobb att göra! (skrattar) (Intervju V) 

Gunilla och Moa fortsätter diskutera en alternativ möblering ytterligare en liten 
stund, och verkar så entusiastiska att jag nästan förväntar mig att de ska gå ut och 
börja flytta om på en gång. 

Linnéas, Gunillas och Moas funderingar kring avdelningens som Linnéa ut-
trycker det ”exponerade” placering, kan kopplas till Paulette Rothbauers under-
sökning av bibliotekets roll i HBTQ-personers liv. Enligt Rothbauer finns det en 
förståelse av biblioteket som en plats där HBTQ-personer kan finna information 
om vad det innebär att komma ut med alternativa sexuella orienteringar och iden-
titeter. Rothbauer citerar forskare som Gough och Greenblatt, Monroe och Ashby 
som alla beskriver biblioteket som en plats där HBTQ-personer ges tillgång till 
information om alternativa sexualiteter och samtidigt skänker en anonymitet som 
skyddar dem från risken för stigmatisering utifrån deras sexualitet eller könsut-
tryck (Rothbauer 2007:105).6 Samtidigt kan biblioteket inte alltid garantera sina 
användare full anonymitet (Rothbauer 2007:106) och bibliotek som vill göra sina 
tjänster för HBTQ-personer mer synliga kan då oavsiktligt hota dessa användares 
                                                
6 Värt att ha i åtanke är att resultaten av dessa forskares undersökningar publicerades under sent 80- och tidigt 
90-tal (Rothbauer 2007:113 f.) när de flesta ännu inte hade tillgång till en dator med internetuppkoppling i 
hemmet. 
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anonymitet och skydd (Rothbauer 2007:107). För många HBQ-användare7 för-
knippades biblioteket först och främst med sina samlingar, och Rothbauer argu-
menterar därför för vikten av att anpassa ämnesindexering, hylluppställning och 
katalogisering för att ge dessa användare effektiv tillgång till material som be-
handlar dessa ämnen (Rothbauer 2007:109). På samma gång kan dessa ansträng-
ningar för att bibehålla biblioteket som en plats där HBQ-personer kan förbli ano-
nyma förstärka det heterosexistiska konceptet ”garderoben”, alltså döljandet och 
förnekandet av homo-, bisexuella och queera personer i samhället (Rothbauer 
2007:112). 

Linnéa, Gunilla och Moa ställs inför ett liknande dilemma. Å ena sidan kanske 
en del användare skulle känna sig tryggare att utforska hyllan med böcker om sex 
och samlevnad om den stod på en mer avskild plats i biblioteket. Å andra sidan 
skulle en ommöblering kunna signalera att det faktiskt är någonting att skämmas 
för att intressera sig för och söka information om sex och sexualitet. För att åter-
koppla till Cresswell så reproducerar platser normer och ideologier och påverkar 
våra attityder och beteenden (Cresswell 1996:16). En flytt av böckerna skulle 
alltså kunna reproducera uppfattningen om sex som någonting privat, pinsamt och 
skamfyllt. 

Frida, bibliotekarien på Backagymnasiet, det första av de båda gymnasiebib-
lioteken jag besökte, har valt en annan lösning. På Backagymnasiets bibliotek 
finns de flesta av de ovan nämnda böckerna på medicinhyllan, som står på en 
ganska undanskymd plats långt in i biblioteket mellan två andra hyllor, utom syn-
håll för lånedisken. Biblioteket har också en självutlåningsautomat placerad så att 
bibliotekarierna inte ser vilka böcker låntagarna registrerar. Frida säger såhär om 
böckernas placering: 

Vi har ju självutlåning så att eleverna kan ju låna dem själva så att då hittar de de böckerna 
och så lånar de själva och så behöver de inte känna att… det är ingen som kommer och frågar 
[…] Och det är såklart, det är kanske inte man vill skylta med. Så vi har ju självutlåning och 
det kan ju också hjälpa till att man känner att man kan låna det man behöver utan att någon 
står och kikar över axeln. (Intervju III) 

Frida är alltså mån om elevernas integritet och verkar nöjd med inrättningen att 
eleverna själva kan låna böcker utan att behöva känna sig övervakade. Övervak-
ning disciplinerar, som Foucault argumenterar för i Övervakning och straff (se 
Foucault 2003:202) och Frida tycks betrakta självutlåningen som ett redskap för 
att befria eleverna från den här typen av maktutövning. Också detta är emellertid 
en svår avvägning. Å ena sidan blir skolbiblioteket genom självutlåningen och 
sexologihyllans avskilda placering det trygga och anonyma rum som folkbiblio-
teket blev för HBTQ-personerna i Rothbauers artikel (Rothbauer 2007:109), ett 
                                                
7 Rothbauer använder sig oftast av begreppet ”LGBQ patrons” (Rothbauer 2007) istället för begreppet 
”LGBTQ” som bättre motsvarar svenskans ”HBTQ”. 
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rum där eleverna kan söka information om sex utan att känna sig övervakade, vil-
ket kanske blir än mer viktigt i en tid då vår integritet på nätet ofta kompromissas. 
Å andra sidan bidrar detta trygga anonymiserade rum till ett upprätthållande av 
undangömmandet av frågor om sex- och sexualitet på biblioteket som jag diskute-
rar ovan. Risken finns också att bibliotekets användare kanske aldrig hittar fram 
till sexologihyllan om Frida inte tydligt visar dem var den står. 

Också på gymnasieskolan Dahlgrenska gymnasiets bibliotek är hyllan Vnd, 
där de flesta av sexologiböckerna står, placerad långt ifrån lånedisken. Hyllorna i 
biblioteket är höga och skänker besökaren mycket avskildhet. För att komma in 
till bibliotekets avdelning för skönlitteratur måste besökaren dock passera inom 
synhåll för hyllan för sexologi. Som jag nämner ovan finns också en hylla i avdel-
ningen för skönlitteratur med namnet ”Kärlek och erotik” och vid tiden för mitt 
besök ett bord där bland annat en erotisk novellsamling står uppställd. Även om 
facklitteraturen och Vnd-hyllan alltså står på en avskild plats är sex och sexualitet 
inte ett ämnesområde som göms undan utan någonting som ges en självklar plats i 
det fysiska biblioteket. 

Placeringen beror till stor del på böckernas hyllsignum, berättar bibliotekarien 
Rita. Eftersom Vnd Medicin – Sexologi kommer sent i alfabetet blir det naturligt 
att böckerna hamnar just där: 

Karin: Hur tänkte du kring möblering eller var det, nu vet jag inte var sexologiböckerna står 
här…? 
Rita: Jamen de har sin speciella, de har ett signum i biblioteksvärlden ju.  
Karin: Jojo, absolut. Jag tänkte mer, tänkte du ”de här kanske man inte vill att de ska stå för 
öppet” eller? 
Rita: Ja, lite så, men nu har det bara råkat bli så här just nu för nu har vi sexologi här längst 
ner där man placerar mjölken i livsmedelsaffären ungefär, för sexologi hamnar ju där på V, 
längst ner. 
Karin: Jaja så det blir… 
Rita: … lite skyddat. (Intervju IV) 

Liksom på de andra biblioteken i min undersökning är det inte Rita själv som sät-
ter hyllsignum på de böcker hon köper in, utan det sköts centralt. När jag frågar 
om Rita är nöjd med den uppställningen eller om hon kanske hellre hade ställt upp 
böckerna på något annat sätt tar hon starkt ställning mot att som skolbibliotekarie 
experimentera med hylluppställningen: 

… man kan inte uppfinna hjulet hela tiden, jag tycker att ett skolbibliotek ska, och där är jag 
väl lite fyrkantig kanske, men jag tycker att det är lika bra att de [eleverna] lär sig här hur det 
sen ser ut. De är här bara tre år, skulle jag ha något hitte-på-system här så har de ju inte lärt 
sig ett dugg vad de hittar sen utanför, för ändå så är det lite som en skola där de ska lära sig 
hur det ser ut i samhället. Och hittar jag på för mycket, och lägga arbetstid på att byta signum 
för att jag personligen tycker det så kommer det en ny bibliotekarie som tycker någonting an-
nat så blir det rätt så råddigt. Så jag tycker inte man ska hålla på med det, man ska vara väl-
digt försiktig innan man börjar göra egna små hitte-på […] i ett skolbibliotek är det också så 
att vi är så knutna till undervisning, det här är inget allmänt bibliotek där ungdomar går hit för 
att de tycker att de vill läsa någon mysig bok, så går det ju inte till, utan det är så knutet till 
deras undervisning. De ska hitta det de letar efter, om det är fakta eller om det är material, då 
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tycker jag att på något sätt att man ska jobba med skolbiblioteket såsom det ser ut på bibliotek 
utanför skolan, även om man tycka att det verkar ju kul att få sätta ihop de här böckerna och 
blanda skön med fack och sådär och skoja till det. Det kan man göra i enstaka utställningar, så 
gör jag ju det, men där böckerna står då, då har det en funktion faktiskt att det liknar när jag 
sen kommer ut på mitt filialbibliotek eller på stadsbiblioteket. (Intervju IV) 

Rita vill alltså inte ifrågasätta den nuvarande hylluppställningen och verkar nästan 
bli lite smått irriterad över att jag ens ställer frågan. För henne är det betydligt 
viktigare att eleverna lär sig hur det ser ut på andra bibliotek utanför skolans än att 
skolbibliotekarien får ge uttryck för sina egna idéer i hylluppställningen. Rita har 
en slags fostrande tanke bakom sitt resonemang då hon säger att hennes användare 
ska ”lära sig hur det ser ut i samhället”, vilket bekräftar min hypotes om skol-
bibliotekets fostrande funktion som jag nämner i teoriavsnittet. Ritas tankar kring 
hylluppställningen kan också relateras till Charles Cutters ord i Rules for a Print-
ed Dictionary Catalog, publicerad första gången 1876 och på vars principer 
LCSH är grundade (Olson 2001:640). Cutter skriver: “[t]he convenience of the 
public is always to be set before the ease of the cataloger” (Cutter 1904:6, citerad i 
Olson 2001:641). Också Rita prioriterar ”allmänhetens” eller skolans elevers in-
tressen före sina egna. Rita ser sitt eget bibliotek som en del av ett större allmänt 
bibliotekssystem och förutsätter att det gagnar hennes användare att hon tillämpar 
samma standarder som används inom de allmänna folkbiblioteken. Olson ifråga-
sätter dock vem begreppet allmänheten, på engelska “the public”, syftar på. Hon 
tar fasta på Cutters användning av singularisformen av ”the public” och menar att 
Cutter härigenom syftar på en allmänhet med ett enat perspektiv och ett enat sätt 
att söka information på. Detta lämnar inget rum för avvikelser och resulterar i ett 
slags ”majoritetens tyranni” där majoritetens intressen beaktas på minoriteternas 
bekostnad (Olson 2001:641). 

Gemensamma, standardiserade system som används inom alla typer av biblio-
teksverksamheter kan betraktas som doxa inom biblioteksfältet. Fördelarna med 
dessa gemensamma standarder ofta tas för givna, vilket förklarar Ritas motvilja 
inför tanken på att hitta på en egen hylluppställning. Att gemensamma hyllsignum 
sällan ifrågasätts bekräftas i de övriga intervjuerna, då inte heller Linnéa, Frida, 
Gunilla eller Moa verkar ha haft några tankar på att skapa alternativa hyllsignum 
för böckerna på deras bibliotek. Pernilla å sida säger att hon är ”väldigt irriterad” 
(Intervju I) över att hon inte kan lägga in egna placeringskoder i bibliotekskatalo-
gen, som är densamma för samtliga skolbibliotek i regionen. Hon säger: 

om det fanns möjlighet att sätta egna placeringskoder då skulle jag nog kunna tänka mig att 
flytta om på många sätt, men nu bryr jag mig inte om det för det blir bara svårt för eleverna 
för att de ska kunna söka i katalogen och hitta och sen gå till hyllan. (Intervju I)  

Även om det alltså finns intresse för alternativa hylluppställningar är det besvär-
ligt för Pernilla att i praktiken gå ifrån de standarder som används inom det biblio-
tekssystem som hennes arbetsplats är en del av. Hon får därför helt enkelt accep-



 59 

tera en hylluppställning som hon är mindre nöjd med och som kanske inte är den 
mest ideala för just hennes användare. Som enskild skolbibliotekarie är det alltså 
svårt att utveckla egna standarder, även om viljan kanske finns där. ”Majoritetens 
tyranni” drabbar alltså inte bara den enskilda användaren utan också den enskilda 
skolbibliotekarien. 

Tankar kring inköp och urval 
Pernilla på Ällingaskolans bibliotek uppger att hon ”inte har någon väldigt ge-
nomtänkt policy” (Intervju I) vad gäller inköp till biblioteket. Hon säger att hon 
lyssnar mycket på de bibliotekarier som jobbar på stadens skolbibliotekscentral 
eftersom hon anser att de är pålästa och vet vilka böcker som passar bra på just 
hennes bibliotek. Pernilla brukar också nästan alltid köpa in de böcker som sko-
lans elever och lärare lämnar inköpsförslag på, men uppger att hon inte får så 
många sådana. Eftersom få elever på skolan har svenska som modersmål och 
många elever är helt nyanlända till Sverige finns det enligt Pernilla mycket lätt-
lästa böcker på biblioteket för att vara ett högstadiebibliotek. Pernilla uppskattar 
att hon själv har köpt in omkring en tredjedel av de böcker om sex och samlevnad 
som finns på biblioteket under de sex år som hon jobbat där. En del böcker fanns 
redan när hon började som skolbibliotekarie, andra har hamnat där på andra sätt. 

På min fråga om vad hon tycker bör ingå i bibliotekets samlingar av fack-
böcker om sex svarar Pernilla att hon tycker att det är viktigt att det finns ”grund-
läggande” böcker. Hon förklarar vidare: 

På vår skola är många elever väldigt väldigt okunniga och… ja, alltså ganska gammeldagsa 
eller strikta i sin syn på sex. Jag vet att jag hörde mellanstadielärarna skulle undervisa om sex 
och de sa ”ja nu gjorde jag såhär att jag tog fram läroplanen och jag sa att ’det står här att vi 
ska hålla på med sånt här på mellanstadiet’ för annars så säger eleverna ’nej vi vill inte höra, 
vi är för små’”. (Intervju I) 

Elevernas protester kan kopplas till Foucaults tankar om talet om könet som disci-
plinerande. Pernilla betraktar elevernas motvilja inför sex och samlevnadsunder-
visningen som ett uttryck för ”gammeldagsa” (Intervju I) eller ”strikta” (Intervju 
I) attityder till sexualitet och verkar sympatisera med lärarens strategier för att 
bryta tystnaden, vilken ses som ett uttryck för förtryck. Utifrån Foucaults tankar 
om talet om könet som ett medel för maktutövning och maktproduktion (Foucault 
2002:110) kan elevernas inställning till sexualundervisningen istället tolkas som 
en motståndhandling. Fram träder en ny förståelse av situationen, där läraren ge-
nom att tala om sexualitet inte frigör eleverna utan istället disciplinerar dem. 

Som en del av skolans vuxenvärld bidrar också skolbiblioteket och Pernilla till 
detta tal om könet, till exempel genom vilken exponering hon ger facklitteraturen 
om sex i bibliotekslokalen. Som jag skriver ovan berättar Pernilla att hon ofta 
brukar ha ett exemplar av till exempel Kropp och knopp eller Världens viktigaste 
bok liggande vid en soffgrupp som eleverna ofta brukar sitta i när de är i biblio-
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teket. Hon minns att hon en gång hade ett samtal med några elever just om de 
böckerna: 

Jag sa att ”det är ju bra att ni läser den sortens böcker” och då var det en flicka som sa ”jomen 
det är bra att du läser den” sa hon till en pojke sådär lite med småglimten i ögat men inte helt 
och hållet ”för om du skulle gifta dig nån gång då behöver du veta det här”. Så det är många 
som har den synen på sex att det är någonting som kommer när man har gift sig – i alla fall 
många flickor. (Intervju I) 

Pernilla berättar också att eleverna ”testar lite vad jag som vuxen, svensk och 
kvinna säger och reagerar när de ställer frågor”(Intervju I). Att Pernilla till skill-
nad från de flesta av skolans elever kommer från en ”etniskt svensk” bakgrund 
spelar alltså in i hur Pernilla och eleverna interagerar kring ämnet sex och sexuali-
tet, då Pernilla verkar se sig själv som mer frigjord och modern i förhållande till 
frågor om sexualitet jämfört med många av skolans elever. Hon berättar vidare: 

Jag uppfattar det som att det är viktigt med grundläggande böcker om sånt där för jag tror att 
en del elever inte vet så mycket och sen är det också att på något sätt skicka signaler om att 
det är normalt med sex och att man kan ha olika idéer och tankar. (Intervju I) 

Det Pernilla säger om att hon vill ”skicka signaler om att det är normalt med sex” 
(Intervju I) kan jämföras med det jag skriver ovan om den ”sexualitetspositiva” 
litteraturen som normerande, att ett intresse för sex och sexualitet ses som sunt 
och naturligt medan motsatsen betraktas som avvikande. Pernilla handlar säkerli-
gen utifrån vad hon uppfattar som elevernas bästa, och syftar som jag uppfattar 
det som till ett minskat skuldbeläggande av elevernas sexualitet genom sina stra-
tegier för att ”skicka signaler om att det är normalt med sex” (Intervju I). Inte 
desto mindre innebär detta att också Pernilla skapar normer kring sex. Bakom 
användningen av ordet ”normalt” lurar det andra, om det finns något som är 
”normalt” finns det kanske också något som är onormalt. 

Linnéa ansvarar för inköp på Lindesbergsskolans bibliotek. Hon berättar dock 
att hon inte har tid att lägga så mycket tid på inköp eftersom hon bara jobbar 80 
procent och att en stor del av hennes arbetstid går åt till andra saker, som lektions-
planering, undervisning och bokprat. Hon uppger att det är hon och den kollega 
som vikarierade för henne under hennes föräldraledighet som har köpt in de böck-
er om sex och samlevnad som finns inne på biblioteket idag. 

Linnéa säger att hon inte har tänkt så mycket kring vad hon tycker bör ingå i 
skolbibliotekets samlingar i sex- och samlevnad. Hon verkar dock fästa större vikt 
vid att böckerna väcker elevernas intresse än att vissa speciella ämnen eller teman 
ska ingå: ”Det bör ju vara saker som eleverna tycker känns roliga att läsa och som 
inte känns alltför tunga och torra. Det ska vara lättillgängligt, och gärna lite humor 
för att de ska tycka det är roligt” (Intervju II). Under intervjun framgår det alltså 
inte riktigt om Linnéa i likhet med Pernilla vill ”skicka signaler” (Intervju I) i nå-
gon särskild riktning genom biblioteksutbudet, utan det Linnéa själv fokuserar på i 
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sitt svar är istället hur böckerna är skrivna. Katalogsökningarna visade dock att 
det i mångt och mycket är samma titlar som har köpts in på de båda grundskole-
biblioteken, vilket kanske inte är speciellt förvånande eftersom biblioteken har 
snarlika användargrupper. 

Backagymnasiets bibliotek flyttade tillsammans med resten av skolan in i sina 
nuvarande lokaler för omkring tio år sedan. Frida berättar att hon hade en stor 
genomgång och utgallring av bibliotekets samlingar i samband med flytten, så 
även om hon inte själv har köpt in allt som finns i biblioteket idag så har allt 
material så har allt material ”passerat något slags godkännande för att få vara 
kvar” (Intervju III). På min fråga om hur hon avgör om hon ska köpa in en viss 
bok i ämnet svarar Frida att precis som med bibliotekets övriga böcker så handlar 
det om användarbarhet. ”Är det här relevant? Kan den här tillföra någonting? 
Finns det någon relevans för eleverna att själva kunna använda den här eller finns 
det någon relevans att vi kan använda den till någonting?” (Intervju III) är frågor 
som Frida kan ställa sig vid inköp. 

Frida har också svårt att komma på ett svar på min fråga om vad hon tycker 
bör ingå i samlingarna om sex och samlevnad på ett gymnasiebibliotek: 

Oj, vad svårt. Jag har faktiskt ingen aning. Ja, vettig information för den som vill veta någon-
ting om det, och vad det är det kan jag nog inte utveckla så mycket… Nej men det är väl, 
handlar väl om sånt där vad är normalt och … ja, men olika typer av relationer och så… Ja-
men det kan väl vara allt möjligt, jag har svårt att säga att säga vad det skulle kunna vara. Sen 
beror det ju också på vilken målgrupp man har. Jag menar, det finns väldigt många lättlästa 
böcker, alltså liksom jättejättelättlästa böcker som ganska praktiskt tar upp hur man har sex, 
och det kanske inte så relevant här. Här kanske det är mer relevant mer såhär: vad händer om 
och är jag normal eller är jag onormal och ja… sådana saker men där kan det vara ganska så, 
explicit. Hur man gör och det är kanske inte är så relevant här. Nej, jag har svårt att veta vad 
skulle kunna vara relevant? Allt som berör ämnet som ungdomar behöver veta som inte skri-
ver dem på näsan som inte talar om för dem att det finns någonting som är fel… typ. (Intervju 
III) 

Frida verkar alltså ha svårt att komma på vad personer som går på gymnasiet 
skulle behöva eller vilja veta om sex och sexualitet. Hon utgår ifrån att de flesta 
vet rent praktiskt hur ett samlag går till men är osäker på vilka funderingar och 
frågor eleverna kan tänkas ha kring sex och samlevnad. Hon är dock inne på relat-
ioner och funderingar kring vad som är ”normalt” och ”onormalt”. Frida verkar ha 
en medvetenhet om biblioteksbeståndets normerande effekter, vilket illustreras av 
att hon avslutar sitt resonemang med att hon tycker att det ska finnas böcker som 
”inte talar om för dem [ungdomar] att det finns någonting som är fel” (Intervju 
III). 

Rita på Dahlgrenska gymnasiets bibliotek berättar att hon brukar läsa BTJ:s 
recensioner för att avgöra om hon ska köpa in en viss bok eller inte, samt att hon 
brukar köpa in böcker om hon ”hör att den här borde finnas” (Intervju IV). På 
frågan om vad hon tycker bör ingå i skolbibliotekets samlingar av böcker om sex 
och samlevnad svarar Rita: 
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Ja […] jag slänger ju inte sånt här för i början då när jag kom så märkte jag att det var ju väl-
digt olika vad ungdomarna kunde. Så det fanns ju den här Kamratposten, deras frågelåda, 
[…] de hade ju såna här Kropp och knopp-böcker och sånt, de har ju jag inte tagit bort för de 
frågorna frågar de [eleverna] fortfarande, men de frågar ju inte mig om detta. Däremot så har 
jag ju att den hyllan är ju långt bort och man ser inte när man står där på den sexologi-hyllan. 
Vi har ju en hylla om sexologi, men det är ju såna där grundböcker alltså och man ser ju att de 
är där och plockar och drar, men det är ju inte alla. Jag tycker ungdomar nuförtiden mer… 
alltså de vänder sig inte till mig som vuxen längre, jag tror att det är väldigt mycket mer över-
föring mellan dem. Många är mer upplysta och andra vet ingenting, alltså vi har ju mycket 
mer… ja, invandrarbarn och så som inte, som jag märker då därför har jag ju de där [böcker-
na] för egentligen mellanstadiet, [… ] men jag märker att de [eleverna] behöver dem. (Inter-
vju IV) 

Rita kan alltså sägas göra en koppling mellan kunskap i sex och samlevnad och 
svenskhet, då det är främst för skolans elever med invandrarbakgrund som hon 
köper in de mer grundläggande böckerna i sexologi som egentligen riktar till ele-
ver på mellanstadiet. Kanske handlar det delvis om språkbarriären och att det är 
svårt att hitta böcker på lättare svenska som vänder sig till äldre elever, men i och 
med att Rita säger att hon ”märker att de behöver” (Intervju IV) dessa böcker får 
jag känslan av att hon uppfattar det som att skolans nyanlända elever är i större 
behov av kunskap och upplysning om sex och samlevnad än skolans övriga ele-
ver. 

På Svartviksbiblioteket är det Gunilla, som är platsansvarig, som ansvarar för 
inköp av vuxenmedier och Moa, bibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie, 
som ansvarar för barn- och ungdomsmedier. Moa har dock vid tiden för intervjun 
bara jobbat på Svartviksbiblioteket i några månader och har alltså inte köpt in 
några böcker i bibliotekets nuvarande bestånd av böcker om sex- och samlevnad. 

Moa: Det som finns i sex och samlevnad? Nej, det har jag inte köpt, det har inte varit några 
såna, det har inte funnits några böcker i den [genren]. 
Gunilla: Du hade säkert köpt om du hade hittat några. 
Moa: Ja precis, om det hade funnits, men nu har det inte funnits några, just de listorna som 
jag har tittat på så jag har inte köpt in något. 
Karin: Nej det kanske inte är en jättestor del av utgivningen. 
Moa: Nej. (Intervju V) 

När jag frågar vad de tycker bör ingå i bibliotekets utbud av facklitteratur och sex 
och samlevnad ber Moa mig att förtydliga: 

Karin: Ja, vad tycker ni bör ingå i, om man tänker faktaavdelningen om sex- och samlevnad 
för unga? 
Moa: Hur tänker du då? 
Karin: Ja, nej men till exempel är det några speciella teman som ni tycker bör ingå eller är det 
något…? 
Moa: Så brett som möjligt tänker väl jag. 
Gunilla: Jaa, att det inte bara, att det sprider ut sig mot psykologi och sånt för det är, det är ju, 
man har ju så många frågor i den där åldern och det kanske om du säger samlevnad det rör sig 
mycket om känslor och så, jag menar man köper väl allt som går att köpa. 
Moa: Här heter det ju också ”Kärlek och…” vad var det? 
Gunilla: ”Kärlek och sex” heter det ja. 
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Moa: På andra ställen kanske de kallar den ”Sex och sånt”, det är lite olika, hur man ställt upp 
det, här är ju känslorna inkluderade i så att säga, delbeteckningen. 
Gunilla: En del böcker står ju på psykologihyllan också. (Intervju V) 

Gunilla och Moa kopplar alltså ihop sex med kärlek och känslor, vilket som jag 
nämner ovan var ett återkommande mönster i dokumentbeskrivningen på flera av 
biblioteken i min undersökning. 

Kanske har det att göra med hur jag ställde frågan, men varken Moa eller Gu-
nilla verkar inte ha så mycket tankar kring vad de tycker bör ingå, inställningen är 
mer att de köper in vad som finns för unga på temat sex och samlevnad. Moa är 
dock inne på att utbudet bör vara ”så brett som möjligt” (Intervju V), kanske för 
att hon liksom Frida vill minimera biblioteksbeståndets normerande effekter ge-
nom att ge tillträde till så många sexuella identiteter och praktiker som möjligt. På 
frågan om hur de avgör om de ska köpa in en viss bok i ämnet eller ej svarar Gu-
nilla att de nog köper in ”det som kommer, om det inte får direkt dåliga omdö-
men” (Intervju V) av BTJ. Moa håller med: 

Ja, omdömet spelar väl en ganska stor roll, för det finns ju, i katalogen så finns det ju alltid ett 
utlåtande från en lektör som dömer, och om det får väldigt dåligt omdöme så kanske man inte 
köper det. Men det kan man ju balansera mot, om det finns någonting som verkligen saknas 
och om det finns ont om den typen så kan det ju väga emot, så det, man får ju värdera så att 
säga varje bok för sig. (Intervju V) 

Gunilla tillägger: ”man kan aldrig ha för mycket tror jag på den avdelningen, det 
är ju liksom ett sug efter såna böcker” (Intervju V). Gunillas resonemang tyder på 
att det under nittonhundratalet har skett ett skifte inom synen på kunskap om sex-
ualitet i förhållande till barn och unga. Gunilla ser ett stort utbud av sexualupply-
sande litteratur för unga som någonting positivt, ju mer desto bättre. Enligt Len-
nerhed var attityden en annan omkring andra världskriget. Kunskap betraktades 
som viktig men samtidigt vansklig. Pastor Allan Svantesson beskrev kunskap som 
”förargligt tveeggad” (Svantesson 1942:10, citerad i Lennerhed 2002:130) i boken 
Sexualundervisning med måtta. Lennerhed tolkar detta som att Svantesson ”me-
nade att kunskap var skyddande men också kunde förföra” (Lennerhed 2002:130). 
Hon fortsätter: 

Tanken att kunskap var nyttigt och oumbärligt, men i vissa fall också kunde skada, var inte 
alls ovanlig i tiden. Sammanhanget verkar alltid ha varit det sexuella. Tal om sexualitet an-
togs kunna väcka den björn som sov, skrämma eller få de unga på felaktiga tankar. (Lenner-
hed 2002:130) 

Denna inställning till kunskap om delades av Skolöverstyrelsen. I deras handled-
ning om sexualundervisning förespråkades saklig och öppen undervisning så att 
eleverna skulle få lära sig det de behövde, men också försiktighet i fråga om att ge 
för detaljerade och explicita upplysningar om sexualitetens anatomiska aspekter. 
Lennerhed menar att denna kluvenhet till kunskap förmodligen enbart gällde i 
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fråga om just sexualiteten (Lennerhed 2002:130 f.). Hos mina informanter syns 
dock få spår av denna kluvenhet. Kunskap och öppenhet om sexualiteten verkar 
betraktas som genomgående positiv och ingen av mina informanter uttrycker nå-
gon oro för att eleverna skulle kunna ”få idéer” av de böcker de hittar på sexo-
logihyllan. Det innebär dock inte att all kunskap om sexualiteten ges tillträde till 
biblioteket, vilket diskuteras närmare i nästa avsnitt. 

Vad köps inte in? Beskydd vs fri tillgång till information 
De flesta av mina informanter behöver en stunds betänketid när jag frågar dem om 
det finns någon typ av material som de inte skulle köpa in till biblioteket. Pernilla 
kan inte på rak arm komma på någonting som hon inte skulle köpa in till biblio-
teket om hon fick inköpsförslag på materialet: ”det är klart att om det finns någon 
riktigt genomvidrig bok som jag kanske inte skulle köpa in men jag kan inte 
komma på nu vad det skulle vara” (Intervju I) säger hon. Hon berättar dock att 
hon tvekade i frågan om huruvida hon skulle köpa in boken Lätta sexboken av Inti 
Chavez Perez: 

… jag har funderat, men jag vet inte om jag gjort rätt. LL-förlaget brukar jag ju köpa in 
hemskt mycket böcker ifrån, och det har varit mycket skriverier om den och den har fått 
hemskt mycket beröm. Jag har inte läst den ordentligt utan jag har bläddrat i den och tittat på 
den och konstaterade att det var mycket bilder på olika samlagsställningar och sånt där och då 
kände jag att nej, nej jag tror inte att jag köper in den. Lite feghet från min sida att det är men 
också att det känns lite påträngande kanske, eller alltså det känns lite som att jag tränger mig 
på eleverna. Men jag vet inte om jag har rätt eller fel. Det är inte så att jag är bombsäker på att 
jag gjort rätt […] det är ett frågetecken liksom, om någon hade kommit och sagt att ”jag vill 
att du köper in den” då hade jag gjort det, men det är det ingen som har gjort, varken någon 
vuxen eller något barn. (Intervju I) 

Som jag nämner i inledningen fann Cohen i sin studie av hanteringen av sexu-
alupplysande material på tre folkbibliotek i västra U.S.A. att barn- och ungdoms-
bibliotekarierna tillämpande en viss försiktighet av rädsla för användarnas reakt-
ioner (Cohen 2008). Enligt Cornog och Perper har försöken att öka alla typer av 
censur på amerikanska bibliotek ökat sedan 60-talet, och mellan 1982 och 1992 
har incidenter rörande skolmaterial femdubblats (Cornog & Perper 1996:41). I 
Sverige gavs frågan om böcker om sex på skolbiblioteket aktualitet så sent som 
tidigare i år när Kulturnyheterna rapporterade att den dåvarande rektorn Ann 
Karlsson på Haganässkolan i Åstorp beslutat att plocka bort Mårten Melins bok 
Så grymt skönt på grund av dess explicita sexuella innehåll. Boken är avsedd för 
elever i mellanstadiet, och Karlsson beslutade att plocka bort boken från biblio-
teket efter att en elev i första klass lånat boken och elevens föräldrar ringt till 
henne och klagat (Kjellmer 2015). 2011 gav Dan Höjers Lilla snippaboken upp-
hov till debatt efter att föräldrar till elever på Brynässkolan i Gävle begärde att 
boken skulle plockas bort från skolans bibliotek efter att en sjuårig flicka lånat 
hem boken. Skolans biträdande rektor Anki Gustavsson försvarade dock att boken 
fanns på skolbiblioteket och hade inga planer på att plocka bort boken: ”Det 



 65 

skulle vara en form av censur och det ägnar vi oss inte åt” (Gefle Dagblad 2011). 
Med detta i åtanke ville jag ta reda på om Pernilla själv hade några liknande erfa-
renheter i form av klagomål eller krav på att böcker skulle plockas bort. Pernilla 
måste först tänka efter en stund och säger sedan att hon en gång ”slarvade” (Inter-
vju I) och lånade ut en bok avsedd för högstadieelever till en yngre elev vars lä-
rare skickade tillbaka boken eftersom läraren ansåg att det inte var lämplig för en 
förstaklassare, vilket Pernilla också höll med om. Det verkar alltså som att bar-
nens ålder är central sammanhanget, eftersom både Pernillas berättelse och de 
båda skolbiblioteksincidenterna som rapporterats om i media rör elever i första 
klass. Att barn så unga som sju år ges tillgång till böcker om kön och sexualitet 
verkar väcka starkare reaktioner än om det hade varit äldre elever som lånat böck-
erna. Också här kan vi tala om doxa, där doxa inom två olika fält krockar. Den 
ena sidan företräder ett doxa där det tas för givet att barn ska skyddas från en viss 
typ av information som kan uppfattas som skadlig. Den andra sidan företräder 
biblioteksfältets doxa, där fri tillgång till information för bibliotekets alla använ-
dare och motståndet mot censur ses som ett självklart ställningstagande (se Vest-
heim 1997; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2008). Denna doxakonflikt är 
tydlig i fallet med Haganässkolan, där skolbibliotekarien Malin Gnabbe till skill-
nad från rektorn ansåg att Melins böcker borde ha fått vara kvar på biblioteket, 
även om hon höll med om att de inte lämpade sig för de allra yngsta eleverna 
(Kjellmer 2015). Åsa Warnqvist, forskare på Barnboksinstitutet, påpekar att bar-
nens egna åsikter i frågan sällan tas i beaktande, utan att det är de vuxna som för 
debatten (Warnqvist 2015). I diskussionen märks alltså vad som inom forskningen 
brukar kallas ”barnperspektiv”, vilket innebär att vuxna handlar utifrån vad de 
upplever är barnens bästa, till skillnad från ”barnets perspektiv”, där barnens egna 
mångskiftande perspektiv står i centrum (Johansson 2010:24). 

Till skillnad från Haganässkolan och Brynässkolan berättar Pernilla att hon 
aldrig blivit ombedd att plocka bort någon bok från biblioteket, men att hon däre-
mot ibland får reaktioner från eleverna på böcker som handlar om sex: 

Det skulle ju kunna vara de här områdena som gränsar till religionen på så sätt och normer 
och så. Jag har någon bok, vad tusan hette den? Regn och åska eller något sånt som handlar 
om två homosexuella killar och man ser på omslaget, kan man ana sig till att det handlar om 
kärlek mellan två killar […] det var någon elev som lånade den men jag hade den ganska 
länge stående framme för det blev roliga diskussioner när eleverna tittade på den […] alltså 
inte att någon direkt sa att den boken borde du inte ha här utan mer en diskussion om ”det där 
tycker jag är fel” och ”det är inte rätt” och ”det är fult” och ”så får man inte göra” och så, men 
inte så att någon försökte få mig att ta bort boken. Nej, jag tror inte det, det händer inte [att 
någon ber att böcker ska tas bort]. (Intervju I) 

Också Gunilla och Moa måste först tänka efter en stund när jag frågar dem om det 
är någonting i ämnet som de inte skulle köpa in till biblioteket. 

 



 66 

Moa: Gud vad svårt. 
Gunilla: Det är klart att det finns det som är rent… alltså jag vet vi köpte en bok som vi tog 
bort sen. Det var nog om… handlade om övergrepp och det var, det var liksom någon serie… 
bilder och så som ja, man får inte ha sånt som är stötande eller vad ska jag säga? 
Moa: Kränkande kanske? 
Gunilla: Eller kränkande ja, men det kommer inte ut så mycket sånt heller. (Intervju V) 

Gunilla och Moa har alltså precis som Pernilla lite av det ”beskyddartänk” som 
jag diskuterar ovan i förhållande till skolbibliotekets doxa. Gunilla och Moa är 
måna om att skydda bibliotekets yngre användare från innehåll som kan verka 
upprörande. Intressant är att både Pernilla och Gunilla tar upp bilder. De delar 
alltså en idé om att just böcker med bilder på sex eller sexuella övergrepp bör be-
handlas med extra försiktighet. Varken Gunilla eller Pernilla går in närmare på 
varför just grafiskt material är annorlunda än texter, men kanske har det att göra 
med att vi inte på samma sätt kan värja oss mot obehagliga bilder medan vi mer 
aktivt måste läsa en text för att kunna ta den till oss. 

Både Linnéa och Rita svarar direkt att de inte skulle köpa in porr till biblio-
teket. Linnéa säger ”de här vanliga liksom, porr eller grova våldsskildringar eller 
rasistiskt material, klassiskt liksom” (Intervju II) men utvecklar inte närmare vad 
hon definierar som porr. Rita är däremot inne på att det kan finnas skilda uppfatt-
ningar om vad som är porr: 

Karin: Finns det någon typ av material om vi tänker sex- och samlevnad som du inte skulle 
köpa in till biblioteket? 
Rita: Ja det skulle väl vara ren porr då. Men jag har ju gamla grekernas… jag menar jag är 
inte rädd för att prata om sånt när jag bokpratar, så kärlek och erotik har jag ju som ett litet 
poppis bokprat, och där är det ju en del erotik från antiken och framåt. Vi har haft såna, det 
var några år sen nu jag hade det, men jag har haft såna här bokprat om erotisk litteratur ge-
nom tiderna och så. Så det är inte så, men sen det är också får man ju… det är en avvägning, 
det är det mycket, och sen så ungdomar de är ofta generade, kommer jag som tant och pratar 
om det, alltså det är… ja. Jag vill inte trycka på dem någonting så. 
Karin: Nej, nej det är klart. 
Rita: Men den typen av litteratur finns ju här, och det är ju bra litteratur, det jag köper in, det 
är inte porr. Alltså ren porr har jag inte i biblioteket tror jag, det kanske är någon som skulle 
kunna tycka att det är men… jag väljer inte bort bra böcker för att det är erotiska inslag i dem, 
det gör jag inte. (Intervju IV) 

Rita går inte in på vad hon definierar som porr respektive erotisk litteratur och var 
gränsen går, men tydligt är att hon i likhet med Barsks informanter anser att ero-
tisk litteratur hör hemma på biblioteket så länge den håller en hög kvalitet (Barsk 
2007:64) eller som Rita uttrycket det, är ”bra litteratur”(Intervju IV). Uppfattning-
en om att porr inte hör hemma på ett skolbibliotek finns alltså både bland skolbib-
liotekarier som är verksamma vid grundskolebibliotek och gymnasiebibliotek. 
Kanske kan Linnéa ses som mer kategorisk i sitt ställningstagande mot att köpa in 
porr till skolbiblioteket än Rita, som ändå har köpt in vissa böcker som hon inser 
skulle kunna betraktas som porr. Eftersom Rita ändå försvarar de böcker med ero-
tiska inslag hon har köpt in till biblioteket med att de är ”bra litteratur” (Intervju 
IV) tycks det i första hand vara en fråga om kvalitet, snarare än att Rita upplever 
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att hon behöver skydda sina användare från innehållet i pornografin. Linnéa å 
andra sidan nämner förutom porr att hon inte skulle köpa in ”grova våldsskild-
ringar eller rasistiskt material, klassiskt liksom” (Intervju II). Jag uppfattar detta 
som att Linnéa liksom Pernilla, Gunilla och Moa också vill skydda sina unga an-
vändare från material som kan upplevas som stötande på olika sätt, någonting som 
Rita inte behöver fundera lika mycket över eftersom hennes användare är i gym-
nasieåldern och förväntas kunna ”tåla” mer än yngre elever. Där barnperspektivet 
är centralt i Pernilla, Linnéa, Gunilla och Moas yrkesroll kan Rita behandla sina 
användare mer som vuxna. 

Att både Rita och Linnéa tar upp just porr som någonting de inte skulle köpa 
in till skolbiblioteket kan kopplas till relationen mellan pornografin och sexu-
alupplysningen, som Lennerhed diskuterar i Sex i folkhemmet. Lennerhed beskri-
ver pornografin som ”sexualupplysningens ständiga men mindre aktade följesla-
gare” (Lennerhed 2002:17). Medan sexualupplysningen är ett exempel på ett ac-
cepterat sätt att tala om sexualiteten är pornografin dess motsats. Sexualupplys-
ning ses som sund och samhällsnyttig, pornografin som kommersiell och kvinno-
föraktande. Enligt Lennerhed har sexualupplysare vanligtvis tagit avstånd från 
pornografin och insisterat på att sexualupplysningen är pornografins motsats, vil-
ket paradoxalt nog har satt sexualupplysningen i relation till pornografin. Sexu-
alupplysare har också behövt hävda sexualupplysningens särart från pornografin 
eftersom de gång på gång själva anklagats för att vara pornografiska. Detta ställ-
ningstagande har också sin grund i att mycken pornografisk litteratur har getts ut 
”under sken av att vara upplysning” (Lennerhed 2002:17). Enligt Lennerhed har 
synen på upplysning, i likhet med synen på konst, litteratur och film, vanligtvis 
varit mer liberal än synen på pornografin, och att förklä pornografin som upplys-
ning har därför varit ett sätt att kringgå censur (Lennerhed 2002:17 f.). Detta på-
minner om Ritas försvar av hennes inköp av erotisk litteratur, att den erotiska lit-
teraturen skiljer sig från pornografin utifrån dess höga litterära kvalitet. 

Lennerhed skriver att det från första början blev viktigt för sexualupplysare 
som RFSU att etablera en gräns mellan upplysning och pornografi. Denna gräns 
har under åren flyttas fram och tillbaka och under 60-talet fanns försök att helt 
avlägsna den, men i huvudsak lever denna gräns kvar än idag (Lennerhed 
2002:18). Detta illustreras av att Linnéa och Rita, som i sina roller som skolbiblio-
tekarier också kan betraktas som en slags upplysare, även de måste markera sitt 
avstånd till pornografin. 

Dock rör det sig ofta om svåra avvägningar i fråga om vilka material som ska 
tillhandahållas på skolbiblioteket, vilket också innefattar andra ämnesområden än 
just sexualiteten. En som verkar ha ganska mycket funderingar och motstridiga 
känslor kring vad som ska köpas in eller inte är Frida som jobbar på det andra 
gymnasiebiblioteket. På frågan om det finns någon typ av material som hon inte 
skulle köpa in svarar Frida med ett skratt ”nu har vi köpt in Femtio nyanser av 
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honom8, så jag skulle väl säga att botten är nådd”(Intervju III). Hon fortsätter med 
ett allvarligare tonfall: 

Nämen det där är ju jättesvårt. För några år sen så kom ju Min kamp av Hitler ut i någon slags 
nyupplaga och då var väl jag väldigt mycket i valet och kvalet men det slutade med att jag 
inte köpte in den, för att jag kände inte riktigt att det hör hemma i ett [skolbibliotek]… Å 
andra sidan har vi ju Marx men jag tror inte vi har så mycket Lenin… Nej […] det skulle inte 
kännas okej och då börjar man såhär: ”ja men då ska den vara bakom disk” och så vidare och 
jag tycker inte det, det som finns i hyllorna ska vara tillgängligt. Det ska inte vara någon slags 
kontrollapparat och är det nu så att eleverna vill läsa Femtio nyanser av honom så får de väl 
göra det, de har ju ändå efterfrågat det […] vi var faktiskt ett av de sista [biblioteken att köpa 
in Femtio nyanser av honom] när jag gick in och kollade, det kan man ju också göra, att man 
kollar hur många andra har köpt in det här, och nästan alla andra skolbibliotek plus stadsbib-
lioteket hade köpt in den, i massor, då kan ju inte jag komma och säga att ”här ska vi inte ha 
den”. (Intervju III) 

Frida nämner också att de också köpt in raggningshandboken Spelet: en inträng-
ande analys av raggningsexperternas hemliga sällskap, som har fått kritik för sin 
unkna kvinnosyn: 

Frida: Det kanske också är en lite sådär… Men samtidigt måste man ju tänkta att ja, vill de 
[eleverna] läsa det så ska inte jag… jag kan ju prata med dem ibland och säga ”är du verklig-
en säker på att det är det här du ska ha?” Men… 
Karin: I slutändan är den ändå de [eleverna] som får avgöra? 
Frida: Ja. (Intervju III) 

Fridas resonemang kan kopplas till biblioteksfältets doxa, där Fridas motstridiga 
känslor kring att tillhandahålla Mein Kampf skapar en slags doxa-konflikt. Ett av 
biblioteksfältets doxa är som Veistheim skriver att biblioteket ska främja demo-
krati och yttrandefrihet. Detta kan tolkas som att biblioteket i yttrandefrihetens 
namn ska tillhandahålla alla typer av böcker. Å andra sidan, främjar det verkligen 
demokratin att köpa in en bok med ett så tydligt antidemokratiskt budskap som 
Mein Kampf? Frida ställs också inför den inom biblioteksvärlden återkommande 
frågan om biblioteket i första hand ska förmedla böcker av god litterär kvalitet 
eller anpassa sitt utbud efter efterfrågan (se t.ex. Hedemark 2009). Frida valde i 
slutändan motvilligt det sistnämnda förhållningssättet och valde att köpa in Spelet 
och Femtio nyanser av honom. Att Fridas arbetsplats är ett gymnasiebibliotek är 
också av betydelse. Då hennes låntagare är i åldrarna 16 till 18 och kan betraktas 
som unga vuxna är det möjligt att Frida upplever att hon inte kan bestämma över 
vilka böcker de ska läsa i samma utsträckning som de bibliotekarier som jobbar 

                                                
8 E. L. James erotiska roman Femtio nyanser av honom är första delen i en trilogi som handlar om litteratur-
studenten Anastasia Steele och miljardären Christian Greys stormiga relation. Boken har sålts i 90 miljoner 
exemplar världen över. Femtio nyanser av honom har väckt uppmärksamhet på grund av dess explicita sex-
skildringar och har också fått mycket kritik, dels på grund av uppfattningen om bokens låga litterära kvalitet 
och dels på grund av skildringen av Anastasias och Christians relation som ses som ojämnställd och ger en 
missvisande bild av BDSM (som står för Bondage and Discipline, Sadism and Masochism (RFSL 2015)) 
(Schwarzenberger 2015 & Andersson 2015). 
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med yngre barn kanske har möjlighet att göra. Pernilla på Ällingaskolans bibliotek 
tillämpade ett visst ”beskyddartänk” i valet att inte köpa in Lätta sexboken, vilket 
för Frida inte fungerar som argument att inte köpa in vissa böcker eftersom hen-
nes användare är något äldre. Fridas användare antas därför kunna inta ett mer 
kritiskt förhållningssätt till vad de läser och ges mer frihet att välja själva. 

Just Femtio nyanser av honom verkar emellertid väcka starka känslor hos 
Frida då hon tar upp boken igen när vi senare går för att kolla upp utlåningssta-
tistik. Hon noterar med ett visst ogillande att bibliotekets exemplar av den första 
boken i Femtio nyanser-trilogin är utlånad, och nämner att hon läst en krönika av 
en sexualupplysare som menar att boken ger en felaktig bild av hur BDSM fak-
tiskt går till bland de som utövar det. Trots att Femtio nyanser av honom är en 
skönlitterär bok och egentligen ligger utanför mitt undersökningsområde för den 
här uppsatsen anser jag ändå att Fridas tankar om den är intressanta eftersom 
Femtio nyanser av honom också den tar upp ämnet sex och sexualitet. Jag försö-
ker därför att inte tydligt ta ställning varken för eller emot Femtio nyanser av ho-
nom och berättar att jag inte har läst böckerna själv. ”Nej, det ska man nog akta 
sig för” (Intervju III) svarar Frida. Det finns alltså en oro hos henne kring Femtio 
nyanser av honom, som både verkar ha att göra med bokens litterära kvalitet och 
vad Frida uppfattar som ett problematiskt budskap om sex och relationer som hon 
ogärna vill att hennes användare ska ta del av. Frida verkar också vara lite osäker 
på sin egen roll, hur mycket hon kan försöka styra eleverna i en viss riktning, 
vilka maktanspråk hon kan göra i rollen som skolbibliotekarie. Bibliotekariens 
möjligheter att påverka sina användares läsning genom förmedling kommer tas 
upp igen i kapitlet som följer. 

Bibliotekarien som sexualupplysare? Förmedling av sexualupplysande material 
De flesta bibliotekarier i min undersökning tycks inte i speciellt hög grad för-
medla och lyfta fram bibliotekets samlingar av sexologi. Pernilla på Ällingasko-
lans bibliotek sysslade som sagt med strategiska utplaceringar av titlar som Kropp 
och knopp och Världens viktigaste bok på de platser i biblioteket där eleverna oft-
ast rör sig. I övrigt verkar hon inte jobba speciellt mycket med förmedling av sex-
ualupplysande litteratur till skolans elever. Kanske handlar det om hennes omsorg 
att inte vara ”påträngande” (Intervju I) emot eleverna och att hon inte vill pracka 
på eleverna böcker i ett ämne som de kan uppleva som känsligt. Delvis handlar 
det också om att få lite lugn och ro i biblioteket: 

[eleverna] testar ju lite sådär ”aah, vad läskigt, varför har du sånt här?” och då säger man att 
”jo men det här behöver man veta” och så säger jag alltid att man ska läsa om man själv vill, 
man ska inte hålla på och visa upp bilder för någon annan och så. Det får man bestämma 
själv, dels för att, ja, jag tycker ju att man ska få bestämma själv, men också för att det inte 
ska bli så mycket skrik och bråk härinne som det blir, att de inte ska springa och jaga 
varandra med bilder på könsorgan och så. (Intervju I) 
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Pernilla verkar alltså ha en mindre ängslig inställning till att tillhandahålla elever-
na material om sex än vad Cohens informanter hade. Pernilla försvarar att hon har 
den här typen av böcker i biblioteket men är samtidigt mån om att ingen elev ska 
känna sig obekväm. Pernillas inställning är alltså inte helt olik de attityder som 
uttrycktes av barn- och ungdomsbibliotekarierna i Cohens undersökning. Cohen 
fann att de flesta av hennes informanter, i enlighet med American Library Associ-
ations föreskrifter, ansåg att biblioteket skulle förse unga med information om 
reproduktiv hälsa, men att de var tveksamma till programverksamhet i ämnet och 
att mer aktivt lyfta fram dessa delar av samlingen. Många var oroliga för att deras 
användare skulle se det som att biblioteket förespråkade ett känsligt ämne som 
hellre bör tas upp i hemmet eller i skolan (Cohen 2008:42). Pernilla verkar inte 
dela samma oro för användarnas reaktioner, som hon nämner flera gånger under 
intervjun händer det att eleverna ”testar” (Intervju I) henne i fråga om dessa 
material och Pernilla verkar i dessa situationer kunna ge svar på tal. Däremot ver-
kar inte heller Pernilla ha några planer på att mer tydligt förmedla de böcker hon 
har om sex och samlevnad, men i hennes fall uppfattar jag det som att det rör sig 
mer om att hon inte vill att någon elev ska känna sig obekväm eller att hon ska 
”tränga sig på” (Intervju I) som hon själv uttrycker det. 

Inte heller Linnéa eller Gunilla verkar i någon större grad lyfta fram eller tipsa 
sina användare om bibliotekets samlingar av sexualupplysande material. Linnéa 
litar på att eleverna ”hittar själva” (Intervju II) till hyllan med böcker om sex- och 
samlevnad utan att hon själv behöver leda dem dit. Också Gunilla tror att eleverna 
”vet var böckerna står och det får de nog hjälp av varandra” (Intervju V) att hitta. 
Moa har dock i likhet med Pernilla försökt lyfta fram samlingen lite extra genom 
skyltningen. 

Moa: [J]ag har alltid den där… jamen jag tror att det var Lätta sexboken, jag hade ju ställt, jag 
hade ju ganska länge den på skylt nära återlämningsautomaten, men det är ingen som vågar 
liksom ta den. Jag tror, det kanske var för synligt, jag märkte att den stod väldigt stadigt. 
Karin: Ja okej, vad spännande. 
Gunilla: Ja, lite känsligt. 
Moa: Ibland så var den liksom gömd någonstans, ibland var jag inte säker på om det var nå-
gon vuxen med mindre barn som flyttade på den eller om det var någon som hade kikat på 
den. (Intervju V) 

Rita är den i min undersökning som verkar ha jobbat mest med förmedling av 
litteratur om sex och sexualitet under sin tid som skolbibliotekarie. Rita berättar 
som jag skriver i avsnittet ovan att det var länge sen hon hade haft bokprat om 
erotisk litteratur, men det torde ändå vara relativt lätt för bibliotekets användare 
att åtminstone hitta fram till bibliotekets skönlitterära samling i ämnet med tanke 
på den exponering den ges i det fysiska biblioteket. Dock är Rita i likhet med Per-
nilla mån om att hennes användare inte ska känna sig obekväma kring ämnet i och 
med att hon säger sig inte vilja ”trycka på” (Intervju IV) eleverna någonting. Även 
om Rita själv inte verkar ha några problem med att prata om erotisk litteratur 
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kvarstår det faktum att det inte riktigt är samma sak att förmedla erotisk litteratur 
som att förmedla böcker i andra ämnen. 

Nästan ingen av mina informanter uppger att de fått frågor om sexualupply-
sande material av sina användare. Moa berättar dock att två tonårstjejer en gång 
frågade ”väldigt ogenerat” (Intervju V) efter Femtio nyanser av honom. I fråga 
om erotisk skönlitteratur verkar det alltså ha skett någonting, men fortfarande 
tycks det som att elever ogärna ber bibliotekarier om hjälp för att hitta sexualupp-
lysande facklitteratur. Dock har de flesta av mina informanter märkt att böckerna 
blir använda. Linnéa berättar: 

Det är […] spännande att titta i de här böckerna, det är det ju om man är den åldern, när man 
är tio, elva tolv, så sitter man där i något hörn och skäms lite halvt, men det är ju jättespän-
nande ändå, och så trycker man in den någon annanstans så att den inte syns. Så man hittar ju 
de böckerna lite överallt i bibblan, de kan ligga bakom där eller nedtryckt i soffan. (Intervju 
II) 

Hon berättar också att hon fick gallra ut en bok i ämnet under hösten eftersom den 
var helt sönderläst. Också Gunilla och Moa märker att böckerna ”vandrar runt” 
(Intervju V) och Moa berättar att det syns att bibliotekets exemplar av Lätta sex-
boken blivit bläddrad i. Också Rita säger att hon ”ser ju att de [eleverna] är där 
och plockar och drar” (Intervju IV) även om de ”vänder sig inte till mig som 
vuxen” (Intervju IV). På frågan om det händer att hon får frågor om böcker om 
sex svarar Rita: 

Inte om de [eleverna] inte har det som ämne tror jag. Men däremot så upptäcker de ju att det 
står där och jag kan ju, jag kan ju tänka… men då är det oftast mer tekniskt då om preventiv-
medel eller om sterilitet eller om abort då. Då inom de [ämnena], då är det öppet liksom. Och 
kvinnlig omskärelse och så, det där. Men rent sex och lustsex så det får jag inte, och det har 
jag inte mycket böcker om heller, inte inom facklitteraturen. (Intervju IV) 

Hon säger också att ”ungdomarna går ju inte hit till mig och frågar om såna här 
saker, utan […] de är ju på ungdomsmottagningen, som tur är” (Intervju IV). Rita 
nämner att hon inte tror att eleverna använder sig av böcker i lika stor utsträckning 
för att hitta information om sex längre. 

Inte heller Frida kan minnas att någon elev någonsin har frågat efter material 
av den här typen. Till skillnad från de övriga informanterna säger Frida också att 
hon ”inte har någon koll alls” (Intervju III) på om böckerna lånas eller används av 
eleverna när de är i biblioteket. Hon förklarar: 

Vi har ju självutlåning, och är det så att någon hittar till den hyllan så kan de ju själva ta en 
bok och gå och låna den själva. Och sen vet ju jag inte, vi har ju en skolsyrra, jag vet inte hur 
mycket material hon har, så de kanske inte ens kommer hit, de kanske går till henne eller till 
kuratorn och pratar med dem och så får de liksom tillräckligt bra information eller material 
därifrån, då kanske det räcker. Det vet jag inte heller, hur de jobbar […] jag kan tänka mig att 
de får en del frågor och har diskussioner och så. (Intervju III) 
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Att Frida och Rita nämner skolsköterskan, kuratorn och ungdomsmottagningen 
tyder på att de själva inte ser skolbiblioteket som en central informationsresurs för 
eleverna. Kanske är det av den här anledningen som Frida upplevde så många av 
mina frågor som svåra att svara på, att hon helt enkelt inte ser sexualupplysning 
som en speciellt stor och viktig del i hennes yrkesroll som skolbibliotekarie. Hen-
nes ogillande inför inköpet av Femtio nyanser av honom tyder dock på att hon 
känner ett visst ansvar inför sina elever och att hon är bekymrad över att eleverna 
lånar böcker med vad hon upplever som problematiska skildringar av sex och re-
lationer. 

Det märks att också Rita har en hel del tankar och åsikter i ämnet. När hon vi-
sar mig hyllan för sexologi samt hyllan för gynekologi och andrologi tar hon fram 
boken En bok om kvinnans kön, som bland annat innehåller fotografier på vulvor 
och säger att hon köpte in den eftersom ”tjejerna vet inte ens själva hur de ser ut” 
(Intervju IV). Hon visar mig också bibliotekets tidskrifter och säger att det är synd 
att tidningen Glöd, en ungdomstidning som gavs ut av Statens folkhälsoinstitut 
och som bland annat tog upp frågor om sexuell och reproduktiv hälsa, inte ges ut 
längre. Rita tar också åter igen upp att hon upplever att det talas mycket mindre 
om sex och sexualitet nu än tidigare och säger att hon tror att jag nog hade fått 
andra svar i min intervjustudie om jag hade gjort den under 80-talet, då ämnet 
gavs aktualitet i samband med hiv- och aidsepidemin. 

Ska då bibliotekarien vara en sexualupplysare? Cohen betraktar sina informan-
ters ”passiva” (Cohen 2008:44) hållning till förmedling av sexualupplysande 
material som problematisk: 

There is a serious disconnect among libraries that are unwilling to put up signage or create 
online guides and pathfinders publicizing sexual-health education materials and issues be-
cause they do not want to be accused of being political or promoting a certain perspective, but 
which also collect salacious popular fiction and provide unfettered Internet access to pornog-
raphy and controversial social networking sites. In many ways, these libraries are acting as 
gatekeepers and even censors when they deny adolescents access to accurate information by 
not providing this special user group with clear guidance to collections and community re-
sources. (Cohen 2008:44) 

Cohens anlägger här en ganska anklagande (och en smula moraliserande) ton, då 
hon kritiserar biblioteken för deras tillhandahållande av pornografiska internetsi-
dor och ”obscen” (Cohen 2008:44) populärlitteratur och på samma gång anklagar 
dem för censur. Enligt Cohen är det bibliotekariens ansvar att förse unga med 
”korrekt” (Cohen 2008:44) information om sexuell och reproduktiv hälsa, och hon 
verkar inte heller lita på ungas kapacitet att själva avgöra vad det är. Men vad är 
då ”korrekt” information, och vad är det som ger bibliotekarien och inte använ-
darna rätten att göra den bedömningen? Cohens hållning saknar maktperspektiv, 
då hon inte överväger att bibliotekarien genom att förmedla en viss typ av sexu-
alupplysande litteratur bidrar till skapandet av en viss kunskap om sexualiteten 
som verkar disciplinerande, ett maktutövande som hennes informanter kanske inte 
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vill ta del av. För att återkoppla till Foucaults tankar om könet som en angelägen-
het mellan stat och medborgare (Foucault 2002:50), blir biblioteket som en fost-
rande institution i samhället ytterligare ett instrument i statens utövande av bio-
makt, en kanal för att kontrollera medborgarnas sexuella beteenden. En mer väl-
villig tolkning av Cohens och mina egna informanters ”passiva” hållning i fråga 
om förmedling av sexualupplysande material är att tolka den som ett motstånd 
mot den disciplinering av sexualiteten som upplysningen innebär. Istället för att 
försöka styra dem i en viss riktning och tala om för dem vad de ska och inte ska 
läsa tillåts eleverna själva botanisera bland hyllorna och själva välja vilken in-
formation (om någon) de vill ta del av. Mina informanter verkar alltså ha större 
tilltro till sina tonåriga användares förmåga att själva söka och värdera informat-
ion i ämnet än vad Cohen ger uttryck för. Visst ägnar de sig i viss mån av en sub-
til form av förmedling av material på temat sex genom att vissa böcker ges mer 
exponering i det fysiska biblioteket, men min uppfattning är ändå att samtliga 
informanter delar uppfattningen om att eleverna i slutändan ska få välja själva. 

Friheten att välja är samtidigt alltid försedd med vissa begränsningar. De flesta 
av mina utvalda bibliotek är relativt små och kan därför aldrig erbjuda fullständig 
och fri tillgång till all litteratur i ämnet, vilken är den hållning som förespråkas av 
Cornog och Perper (Cornog & Perper 1996:6 f.), då begräsningar i budget och 
utrymme innebär att det på nästan samtliga bibliotek i min undersökning rör sig 
om ganska små samlingar av sexualupplysande litteratur. Skolbibliotekarien kan 
alltså inte förhålla sig helt och hållet opartisk eftersom hon alltid måste göra ett 
urval i utformningen av bibliotekets samlingar. Samtidigt uppger alla mina infor-
manter att deras användare kan komma med inköpsförslag och att de i regel köper 
in de material som efterfrågas. Som Pernilla och Frida tar upp gäller detta även för 
material som de själva valt bort, i Pernillas fall Lätta sexboken och i Fridas Femtio 
nyanser av honom. I och med att nästan samtliga av mina informanter uppger att 
de aldrig fått frågor om facklitteratur om sex tror jag visserligen att elever fortfa-
rande ogärna ber skolbibliotekarien att köpa in just den här typen av böcker (även 
om exemplet med Femtio nyanser av honom visar på att något är på väg att för-
ändras), men det faktum att de har möjlighet att göra det är ändå av betydelse, 
eftersom det innebär att bibliotekarien inte har ensam bestämmanderätt över ut-
formningen av bibliotekets samlingar. Som Foucault skriver i Sexualitetens histo-
ria finns här ingen ”binär och genomgående motsättning mellan de härskande och 
dem de härskar över” (Foucault 2002:104), i det här fallet bibliotekarierna och 
deras användare. Det är inte så enkelt att bibliotekarierna har fullständig kontroll 
över vilken kunskap eleverna ska tillskansa sig på skolbiblioteket och att eleverna 
okritiskt tar in just denna kunskap. Istället sker utan makt- och kunskapsprodukt-
ion i en växelverkan mellan användare och bibliotekarie. Makten är, som Foucault 
menar, allestädes närvarande (Foucault 2002:103). 
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Bibliotekets roll i skolans sexualundervisning 
Det varierar ganska mycket mellan de olika biblioteken i min undersökning hur 
biblioteket används i skolans undervisning och hur samarbetet mellan biblioteka-
rier och lärare ser ut, i den mån det överhuvudtaget finns något samarbete. Dock 
verkar biblioteket inte användas som ett verktyg i skolans sexualundervisning på 
något av de bibliotek jag har undersökt. 

Pernilla på Ällingaskolans har inte i nuläget så mycket samarbeten med lärarna 
på skolan, med undantag för svensklärarna, men då rör det sig oftast om skönlitte-
ratur. Hon berättar att en lärare i No brukar komma in och låna fackböcker ibland, 
men hon har inget minne av att han någon gång har lånat böcker på temat sex och 
samlevnad. ”Man kunde tycka att det var rätt naturligt, det är ju ett sätt att låta 
folk få veta lite privat sådär, men jag kommer inte ihåg att det har skett” (Intervju 
I) säger hon. Linnéa har till skillnad från Pernilla mycket samarbeten med lärarna 
i olika ämnen och uppger att hon ägnar stor del av sin arbetstid ute i klassrummen, 
men hon har aldrig haft något samarbete med lärarna om sex och samlevnad. Det 
här mönstret återkommer också på gymnasiebiblioteken. Frida på Backagymnasi-
ets bibliotek brukar liksom Linnéa ofta samarbeta med skolans lärare kring olika 
projekt i olika ämnen, men inte heller hon har haft några samarbeten med skolans 
lärare på temat sex och samlevnad. Rita, som är den av mina informanter som har 
varit yrkesverksam längst på ett skolbibliotek, berättar att det har varierat mycket 
under åren hur mycket hon har samarbetat med skolans lärare, men just nu jobbar 
hon främst med svensklärarna med språkstärkande projekt för skolans nyanlända 
elever. Under de senaste åren har Rita inte haft några samarbeten kring sex och 
samlevnadsämnet, men hon berättar att skolan förr anordnade temadagar kring sex 
och samlevnad och att hon då kunde plocka ihop små utställningar med böcker i 
ämnet i biblioteket, fast då främst skönlitteratur. Ämnet ingår fortfarande i elever-
nas undervisning, men numera är Rita inte längre speciellt involverad. Hon forts-
ätter: 

 … det är inget sådär stort ämne i skolan. Det är så insprängt i alla [ämnen], innan var det 
mycket mer tydligt. Jag tycker detta har försvunnit, jag menar jag är ju så gammal nu att jag 
var ju med när man hade liksom veckor med aids och hiv och när det kom och då var det ju 
väldigt mycket. Men nu är det som att det är tyst om det här just nu, från min horisont. (Inter-
vju IV) 

Svartviksbiblioteket skiljer sig något från de övriga biblioteken i min undersök-
ning. Eftersom Svartviksbiblioteket inte är ett regelrätt skolbibliotek utan en folk-
boksfilial med utökad folkbiblioteksservice till de närliggande skolorna har biblio-
teket ett lite annorlunda förhållningsätt till sina användare än de övriga biblio-
teken i min undersökning. Skolorna i området tecknar varje kalenderhalvår avtal 
med biblioteket, vilket innebär att skolorna köper bibliotekets tjänster i form av 
öppethållande, personal och tillgång till medier. Skolorna ger också biblioteket en 
viss summa till inköp av medier. Informationssökning är en tilläggstjänst som 
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skolorna kan välja att köpa in, men i nuläget är det ingen skola som har valt att 
göra det. Gunilla och Moa säger sig därför inte jobba med informationssökning. 
Ibland händer de att skolorna ber dem om hjälp att plocka ut böcker på vissa te-
man som till exempel Nobelpristagare i litteratur eller världskrigen, men då rör 
det sig främst om skönlitterära böcker och väldigt sällan om facklitteratur. Något 
samarbete kring ämnet sex och samlevnad har alltså inte förekommit. 

Min inledande frågeställning om huruvida skolbiblioteket ses som ett pedago-
giskt verktyg i skolornas undervisning kan alltså besvaras med ett ganska entydigt 
nej. Närmast kom Ritas medverkan i skolans temadagar om sex och samlevnad, 
vilket Rita själv inte ville kalla ett samarbete. Att skolbiblioteket inte används i 
sex och samlevnadsundervisningen på de bibliotek där samarbeten mellan lärare 
och bibliotekarier inte var speciellt frekvent förekommande i något ämne är 
knappast förvånande. Som Pernilla uttryckte det är samarbeten mellan biblioteket 
och språklärarna kanske det som är ”lättast” (Intervju I) och ligger närmast till 
hands då bibliotekariernas kunskaper i litteratur kanske är den kompetens som 
lärarna är mest medvetna om. Kanske har det också att göra med att de av mina 
informanter som har någon annan utbildning utöver biblioteks- och informations-
vetenskap i huvudsak har studerat humanioraämnen. Traditionellt sett har sex och 
samlevnadsundervisningen skett inom de naturvetenskapliga ämnena (Bäckman 
2003:60), och kanske ses bibliotekarierna av den anledningen inte som en resurs i 
sexualundervisningen. Dock borde detta inte längre utgöra ett hinder för ett ökat 
samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare kring sex- och samlevnad eftersom 
den senaste läroplanen inkluderar sex och samlevnad också i andra ämnen än de 
rent naturvetenskapliga (Røthing & Bang Svendsen 2011:85 f.). Dessutom kan det 
argumenteras att det inte är ämneskunskaper utan informationssökning som är 
skolbibliotekariens främsta kompetens. Chelton understryker att hon inte ser bib-
liotekarien som någon sexualupplysare (Chelton 1981:41) men bibliotekariens 
informationssökningskompetens kan likväl komma till användning i sex och sam-
levnadsundervisningen på samma sätt som i den övriga undervisningen. I min 
undersökning verkade det dock inte ha någon betydelse hur omfattande samar-
betet mellan skolbibliotekarien och ämneslärarna är, skolbibliotekarien har ändå 
ingen del i elevernas formella sexualundervisning. 

 Detta innebär inte att skolbiblioteket och skolbibliotekarien inte har någon del 
i att upplysa eleverna om sex och samlevnad. Här måste Cresswells tankar om 
platsens betydelse (Cresswell 1996:16) åter beaktas. Mina informanter deltar vis-
serligen inte i skolans sexualundervisning genom lektionsplanering och val av 
läromedel, men likväl är skolans deras arbetsplats (bortsett från Gunilla och Moa) 
och det är inom skolans kontext som de verkar. Som jag tar upp i teoriavsnittet 
ges därför de material som finns på skolbibliotekets hyllor en annan innebörd. 
Skolan ses som en plats för kunskap och lärande där barnen ska separeras och 
skyddas från vuxenvärldens faror, vilket förklarar upprördheten kring att Mårten 
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Melins böcker med deras explicita sexuella innehåll fanns tillgängliga för första-
klassare att låna på skolbiblioteket. Vi förväntar oss att den information som finns 
på skolbiblioteket ska vara korrekt och lämplig för åldersgruppen och utgår därför 
ifrån att den också är det. Skolbibliotekets har förvisso skönlitteratur som syftar 
till att underhålla, men dess främsta funktion är lärande, vilket illustreras av Ritas 
kommentar ”det här är inget allmänt bibliotek där ungdomar går hit för att de 
tycker att de vill läsa någon mysig bok […] utan det är så knutet till deras under-
visning” (Intervju IV). Bandet till undervisningen skapar sanningseffekter. Skol-
bibliotekets fackböcker ges ett sanningsanspråk som de inte skulle ha haft om 
bibliotekarierna valt att inte köpa in dem, dess diskurser en annan legitimitet. 
Skolbibliotekets fungerar på det här sättet som ett komplement till skolans sex- 
och samlevnadsundervisning. Bibliotekarierna i min undersökning må vara från-
varande under sex- och samlevnadstimmen, men de bidrar ändå på andra, mer 
subtila sätt till skolans kunskapsproduktion om sexualitet. 
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Slutdiskussion 

Samlingarna och katalogens kunskapsproduktion 
En av mina mest centrala frågeställningar i den här uppsatsen är vilken kunskap 
om sexualitet som skapas på skolbiblioteket och hur denna kunskapsproduktion 
tar sker. En viktig aspekt är bibliotekens bestånd av sexualupplysande litteratur: 
hur mycket som köps in, vad som köps in och hur informationen klassificeras och 
kategoriseras i bibliotekets digitala kataloger och i det fysiska biblioteket. 

Sexologiböckerna klassificeras i första hand inom tre olika vetenskapsfält: 
samhälls- och rättsvetenskap, psykologi och medicin. På samtliga bibliotek domi-
nerar dock hyllsignumet V Medicin, vilket överensstämmer med bland andra 
Foucault och Bäckmans tankar om läkarens ökade auktoritet i samband med sexo-
logins framväxt under 1700- och 1800-talen (Bäckman 2003:51; Foucault 
2002:54). En relativt stor andel böcker klassificerade med hyllsignum Lz Biblio-
grafi och genealogi – Särskilda personer, alltså självbiografier, vilket illustrerar 
vad Foucault skriver om bekännelsens betydelse för sanningssägandet om sexuali-
teten (Foucault 2002:83 f.). Att ämnet nu inkluderas inom fler ämnesområden i de 
aktuella läroplanerna (Røthing & Bang Svendsen 2011:86) märks alltså inte i spe-
ciellt stor utsträckning i skolbiblioteket. 

Ett centralt tema i kunskapsproduktionen kring sexualitet på skolbiblioteket är 
konstruktionen av binära könskategorier. Detta sker i huvudsak genom böckernas 
tänka målgrupper. Nästan samtliga bibliotek i undersökningen hade många titlar 
som i första hand antingen vänder sig till killar eller tjejer, i synnerhet bland de 
böcker med barn och ungdomar som målgrupp. Uppdelningen i böcker för killar 
respektive tjejer speglar en binär förståelse för kön där olikheter mellan killar och 
tjejer betonas: eftersom tjejer och killar är olika behöver de olika böcker för att 
lära sig om kön och sexualitet. Personer som faller utanför den binära förståelsen 
av kön osynliggörs genom indexeringen, då det inte finns några ämnesord som 
indikerar andra könskategorier än män och kvinnor, som till exempel intersexu-
ella eller icke-binära. 

Bland de bibliotek i min undersökning vars främsta användargrupp var elever i 
grundskolan, det vill säga Ällingaskolans bibliotek, Lindesbergsskolans bibliotek 
och Svartviksbiblioteket, syns en övervikt av böcker som vänder sig till tjejer. 
Detta kan tolkas som att tjejers sexualitet i större grad regleras och disciplineras 
än killars, då tystnaden om killars sexualitet, som Foucault uttrycker det, ger 
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”möjligheter till mer eller mindre öppna överträdelser” (Foucault 2002:110). Å 
andra sidan kan också övervikten av material som vänder sig till tjejer dels försva-
ras utifrån risken för graviditet och utifrån att den sexualupplysande litteraturen 
ger tjejer dels möjligheter till vad Foucault tänker kring som vetandes njutning 
(Foucault 2002:87) och dels verktyg för att göra informerande riskbedömningar i 
förhållande till sin sexualitet. 

Kunskapsproduktion sker också genom böckernas titlar och ämnesordsindexe-
ring. Bibliotekens bestånd och ämnesordsindexering visar på två konkurrerande 
diskurser om kvinnlig sexualitet. En liten del av bibliotekens titlar ger kvinnors 
och flickors sexualitet positiva konnotationer genom ämnesord och undertitlar 
som innefattar ord som ”lust”, ”pirr” och ”njutning”. Den dominerande diskursen, 
som var särskilt tydlig på Backagymnasiets bibliotek, konstruerar dock en mörk 
bild av den kvinnliga sexualiteten, då en stor andel av sexologiböckerna handlar 
om kvinnor som faller offer för våldtäkt, sexuella övergrepp eller trafficking. 
Bland de böcker som riktade sig till unga indexeras också en större andel av de 
titlar som vänder sig till tjejer med ämnesord som har med könssjukdomar, oöns-
kade graviditeter, övergrepp och negativ kroppsuppfattning än de böcker som 
vänder sig till killar. 

Givetvis är det viktigt att även problematiska aspekter av sexualiteten repre-
senteras i utbudet och jag liksom andra efterfrågar en ökad öppenhet kring frågor 
som sexuella övergrepp. Dock är det ett problem att det här den dominerande bil-
den av kvinnlig sexualitet som representeras i skolbibliotekets samlingar och att 
lust och njutning ges liten, om ens någon plats alls. Detta bidrar till en konstrukt-
ion av den kvinnliga sexualiteten som i sig mer riskfylld och problematisk än dess 
manliga motsvarighet, och positiva sidor av kvinnlig sexualitet ges litet eller inget 
utrymme alls i bibliotekets bestånd av sexologisk facklitteratur. Värt att komma 
ihåg är att ansvaret inte enbart ligger hos bibliotekarierna och de val de har gjort i 
fråga om inköp och gallring utan också hos förlagen och utgivningen av litteratur i 
ämnet. Det måste också påpekas att diskursen om den härliga och njutningsfulla 
kvinnliga sexualiteten inte heller den är befriad från maktstrukturer. Här skapas en 
bild av den normala kvinnan som en kvinna som njuter av sex och får orgasm, 
medan motsatsen patologiseras, vilket illustreras genom användningen av ämnes-
ordet frigiditet i indexeringen av boken Kvinnors lust, ett ord som används nedsät-
tande och som har kopplingar till patologin. 

Sex ges starka band till kärleken på nästan samtliga bibliotek i min undersök-
ning, vilket kan kopplas till Katz och Collins tankar om sex och kärlek som sam-
manlänkade som en relativt sentida föreställning (Collins 1992:125; Katz 
1995:87). Detta sker delvis genom hyllnamn som ”Kärlek och sex” och ”Kärlek 
och erotik” men också genom att ordet ”sex” nästan alltid förekommer tillsam-
mans med ordet ”kärlek” eller åtminstone ”känslor” i böckernas titlar och i äm-
nesordsindexeringen. Detta skapar en kunskap om människans sexualitet som ett 
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janusansikte. På ena sidan hittar vi den ”goda” sexualiteten som förknippas med 
kärlek, förhållanden, familj, njutning och lust och på andra sidan den ”dåliga” 
sexualiteten som kopplas samman med sex utan kärlek lust och njutning, med 
prostitution och övergrepp. Detta blir särskilt tydligt genom titeln Det är inte kär-
lek, som handlar om sexmissbruk, genom vilken sex utan kärlek patologiseras. 

Olson har påpekat att LCSH:s ämnesordsindexering verkar normerande genom 
att lyfta fram vissa kategorier som avvikelser från den manliga, vita borgerliga 
normen (Olson 2002:191). Detta är tydligt i de indexeringsmönster som uppträder 
i förhållande till sexuella identiteter på biblioteken i min undersökning. Det finns 
en tydlig heteronorm i ämnesordsindexeringen, då det förkommer indexerings-
termer som homosexualitet, homosexuella, lesbiska och bögar men inga motsva-
rande termer för heterosexualitet eller heterosexuella. Detta innebär givetvis inte 
att det inte finns några böcker om heterosexualitet på biblioteken, utan snarare att 
heterosexualiteten är så tagen för given att den inte behöver påpekas. Om homo-
sexualiteten pekas ut som avvikande i bibliotekens kataloger marginaliseras bi-
sexualiteten istället genom ett osynliggörande, även om bisexualitet finns som 
ämnesord så finns inga sexologiböcker indexerade med den termen på Ällingasko-
lan, Lindesbergsskolan och Backagymnasiets bibliotek. På Dahlgrenska gymnasi-
ets bibliotek och Svartviksbiblioteket fanns det visserligen titlar indexerade med 
bisexualitet, men här finner jag det sannolikt att den automatiserade ämnesordsin-
dexeringen skapar en missvisande bild av böckernas innehåll, då boken Liten 
handbok i konsten att bli lesbisk indexerats med bisexuella, bisexualitet, HBT, 
homosexuella, homosexualitet, transpersoner och transsexualitet. Bortsett från att 
detta leder till bristfärdig informationsåtervinning då Liten handbok i konsten att 
bli lesbisk förmodligen är irrelevant för biblioteksbesökare som är på jakt efter 
information om bisexuella bidrar indexeringen till att skapa en homogeniserande 
bild av HBTQ-personer där skillnaderna mellan de många identiteter som ryms 
inom begreppet HBTQ inte tas i beaktande. 

Platsens betydelse och bibliotekariens roll 
I de fysiska biblioteken ges hyllan med sexologisk facklitteratur olika grad av 
exponering. Vi kan tänka oss en skala där hyllan i ena änden står öppet och väl 
synligt från andra platser i biblioteket, och där den i andra änden av skalan är pla-
cerad på en avskild och undangömd plats. På Lindesbergsskolans bibliotek och 
Svartviksbiblioteket står den väl synligt, vilket fick mina informanter Linnéa, Moa 
och Gunilla att börja fundera kring om hyllans nuvarande plats verkligen är den 
bästa placeringen. I andra änden av skalan ligger Backagymnasiets bibliotek, där 
hyllan står avskilt och bibliotekarien kan inte heller från sin plats i disken se vilka 
böcker som låntagarna registrerar i utlåningsautomaten. Ällingaskolans och Dahl-
grenska gymnasiets bibliotek placerar sig någonstans kring skalans mitt. På Äl-
lingaskolans bibliotek står de flesta sexologiböcker nära bibliotekets entré, men 
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det är inte omedelbart synligt vad hyllan heter. På Dahlgrenska gymnasiets biblio-
tek står den sexologiska facklitteraturen relativt avskilt förhållandevis långt inne i 
biblioteket, men bibliotekets erotiska skönlitteratur tilldelas en större exponering 
genom skyltning och en egen avdelning bland den övriga skönlitteraturen. Jag 
upplevde det som att de bibliotekarier som jobbar på ett bibliotek där sexologihyl-
lan står avskilt är mer säkra på hyllans position än de där hyllan ges mer expone-
ring. När jag frågar dem kring hyllans placering börjar till exempel Moa och Gu-
nilla på Svartviksbiblioteket entusiastiskt diskutera en alternativ uppställning där 
hyllan skulle ges en mer dold plats, medan Frida på Backagymnasiet verkar nöjd 
med hyllans placering eftersom det gör det möjligt för eleverna att ”låna det man 
behöver utan att någon står och kikar över axeln” (Intervju III). Oavsett om sexo-
logihyllan ges en hög eller låg grad av exponering är det ett svårt dilemma som 
kan kopplas till Rothbauers tankar kring det fysiska rummets betydelse för folk-
bibliotekets roll i HBTQ-personers liv (Rothbauer 2007:109–112). Å ena sidan 
kan en avskild plats skänka bibliotekets användare en känsla av trygghet då de 
relativt anonymt kan söka information i vad som kan upplevas som ett känsligt 
ämne. Å andra sidan skickar en avskild plats signaler om att det faktiskt är käns-
ligt, eller till och med skämmigt och pinsamt att söka information om sex, samt att 
hyllan givetvis också blir svårare att hitta. 

Mina informanter har skiftande reflektioner kring vad som bör ingå i skol-
bibliotekets samlingar av facklitteratur om sex. Frida verkar inte ha funderat så 
mycket över vad gymnasieelever kan tänkas behöva för information om sexuali-
tet, men nämner att hon tycker att det ska vara böcker som ”inte skriver dem på 
näsan som inte talar om för dem att det finns någonting som är fel” (Intervju III). 
Moa och Gunilla är inne på att utbudet bör vara ”så brett som möjligt” (Intervju 
V) men går inte in närmare på några speciella teman eller ämnen de tycker bör 
ingå. Det gör heller inte Linnéa, som i huvudsak fokuserar på sättet böckerna är 
skrivna och tycker att det är bra om de tar upp ämnet med lite humor. Både Per-
nilla och Rita betonar vikten av vad Pernilla kallar ”grundläggande” (Intervju I) 
böcker, då de upplever att många av skolans elever är ganska okunniga i ämnet. 
Elevernas etnicitet spelar in här, då jag upplever det som att både Rita och Pernilla 
ser skolornas elever med utländsk bakgrund som i speciellt stort behov av sexu-
alupplysning. 

I fråga om vad som inte köps in är det i huvudsak material som på olika sätt 
kan uppfattas som stötande som väljs bort. Två av mina informanter, Rita och 
Linnéa, säger också att de inte köper in pornografiskt material, vilket kan kopplas 
till det Lennerhed skriver om att sexualupplysare alltid har behövt ta avstånd och 
markera sexualupplysningens särart från pornografin (Lennerhed 2002:17). Lik-
som Barsk fann sin studie av erotisk och pornografisk litteratur på folkbiblioteket 
(Barsk 2007:64) verkar kvalitet spela en avgörande roll i fråga om inköp. Rita 
medger att vissa av de böcker som finns på biblioteket har erotiska inslag och 
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skulle kunna ses som pornografi, men försvarar ändå dessa böckers plats på skol-
biblioteket eftersom de är ”bra litteratur” (Intervju IV). Frida har på elevernas 
förfrågan motvilligt köpt in den erotiska romanen Femtio nyanser av honom, trots 
att hon verkar tycka att boken både håller en låg kvalitet och förmedlar en felaktig 
bild av BDSM. Frida verkar här hamna i en slags doxa-konflikt, där hon måste 
välja om skolbiblioteket bara ska ta in högkvalitativ litteratur eller om skolbiblio-
tekets roll är att förse eleverna med fri tillgång till information oavsett böckernas 
budskap och litterära kvalitet. Åldersaspekten spelar också in här, där till exempel 
Linnéa utifrån ett barnperspektiv kanske kan välja bort böcker som Femtio nyan-
ser av honom med hänvisning till hennes användares låga ålder, medan Fridas 
användare som går på gymnasiet ges mer självbestämmanderätt över vad de ska 
läsa. 

I intervjuundersökningen kom det fram att de flesta av mina informanter, i lik-
het med de amerikanska barn- och ungdomsbibliotekarier som intervjuades i Co-
hens studie, har vad Cohen betraktar som ett ”passivt” (Cohen 2003:44) förhåll-
ningssätt till förmedling av bibliotekets sexualupplysande material. Flera av mina 
informanter utgick ifrån att eleverna själva skulle hitta böckerna om sex och sam-
levnad utan bibliotekariens hjälp. Två av mina informanter, Pernilla och Rita, ver-
kade också något tveksamma till att mer aktivt förmedla böcker om sex och sexu-
alitet, inte för att de själva var obekväma med det utan eftersom de inte ville gene-
rera eller ”tränga sig på” sina användare. De övriga informanterna verkade över-
huvudtaget inte ha övervägt om och i så fall hur dessa böcker skulle kunna för-
medlas, bortsett från Moa vid Svartviksbiblioteket som skyltat upp boken Lätta 
sexboken vid bibliotekets utlåningsdisk. Cohen betraktar denna ”passiva” hållning 
som problematisk (Cohen 2003:44) men utifrån Foucaults tankar om talet om kö-
net som disciplinerande (Foucault 2002:110) kan bibliotekariernas praktik av att 
inte förmedla bibliotekets sexualuppysande material speciellt explicit utan istället 
låta eleverna själva välja vilken information de vill ta del av ses som en mot-
ståndsstrategi från denna kunskapens disciplinering. Dock kan skolbiblioteket 
aldrig ge fullständig och fri tillgång till all information till all information som 
finns i ämnet, vilket är det smått utopiska förhållningssätt som Cornog och Perper 
förespråkar under parollen “[t]he debate is the message” (Cornog & Perper 
1996:7). Det leder till att skolbibliotekarierna alltid måste göra ett urval och däri-
genom inte kan undgå att bidra till kunskapsproduktionen om sex och sexualitet. 
Dock måste vi komma ihåg att den inköpsansvariga bibliotekarien inte är ensam 
medskapare av denna kunskap. På alla bibliotek jag har undersökt har också ele-
ver och lärare möjlighet att påverka bibliotekets utbud genom inköpsförslag, vil-
ket innebär att skolbibliotekarien inte har något slags ”sanningsmonopol” utan att 
maktproduktion sker i en växelverkan mellan användare och bibliotekarie. 

En annan förklaring till att mina informanter inte jobbar så mycket med för-
medling av sexualupplysande litteratur kan vara att de inte betraktar det som en 
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speciellt stor eller viktig del i deras yrkesroll. När jag har berättat för personer 
som inte är speciellt insatta i biblioteks- och informationsvetenskap att ämnet för 
min uppsats är böcker om sex på skolbibliotek har jag ofta mötts av förvånade 
reaktioner och frågan ”finns det ens?” Intressant är att många skolbibliotekarier 
till viss del verkar dela denna inställning. Ingen av mina informanter verkar ha 
funderat speciellt mycket på hur de i som skolbibliotekarier skulle kunna spela en 
roll i elevernas sexualundervisning. I samband med den första kontakten med 
mina informanter sade flera att det inte trodde att de skulle ha så mycket att säga 
om ämnet. Under intervjuerna nämndes flera gånger andra källor till information 
om sex och samlevnad som skolsköterskan, internet och ungdomsmottagningen. I 
allmänhet verkade mina informanter inte alltid riktigt medvetna om vilka böcker i 
ämnet som fanns på biblioteket och få hade speciellt klara idéer om vad de anser 
bör ingå i skolbibliotekets samlingar av sexualupplysande litteratur. Detta är gi-
vetvis förståeligt med tanke på att just sex och samlevnad bara är ett i mängden av 
ämnesområden som finns representerade på de bibliotek jag besökte och att bibli-
otekarierna har många andra arbetsuppgifter utöver inköp av medier. Dock finner 
jag det intressant att inte ens yrkesverksamma skolbibliotekarier har funderat över 
hur skolbiblioteket skulle kunna bidra till att informera unga om sex. 

Mina frågeställningar om skolbiblioteket ses som ett pedagogiskt verktyg i 
skolornas undervisning och om ansvariga lärare har varit inblandade i urvalet kan 
besvaras med ett nej, då ingen av mina informanter i nuläget hade några samar-
beten med ansvariga lärare kring ämnet. På vissa av biblioteken förekom visserli-
gen inte speciellt många samarbeten med lärarna i andra ämnen heller, i synnerhet 
på Svartviksbiblioteket som inte är ett regelrätt skolbibliotek utan en folkbiblio-
teksfilial där informationssökning inte ingår i bibliotekets avtal med skolorna. På 
Lindesbergsskolan och Backagymnasiet verkade dock samarbeten med ämneslä-
rarna förekomma ganska frekvent, men inte heller där hade skolbibliotekarierna 
varit involverade i elevernas sex och samlevnadsundervisning. 

Utifrån Cresswells tankar om den fysiska platsens betydelse för skapandet och 
reproducerandet av normer och ideologier (Cresswell 1996:16) är skolbiblioteket 
dock inte helt frikopplat från skolans sex och samlevnadsundervisning, även om 
regelrätta samarbeten mellan bibliotekarie och ämneslärare är sällsynta. I och med 
att skolbiblioteket ligger i eller i nära anslutning till skolans lokaler innefattas det 
av de normer och ideologier som skapas inom skolans rum. På samma sätt som 
skolan förknippas med kunskap och upplysning gör också skolbiblioteket det. Vår 
förväntning är att det som lärs ut i skolan är rätt och riktigt, och på samma sätt 
förväntas den information som vi hittar på skolbibliotekets hyllor också vara det. 
Bandet till skolan skänker skolbibliotekets bestånd ett sanningsanspråk, genom 
vilket skolbiblioteket kan spela en viktig roll i skapandet av den kunskap om sex 
och sexualitet som lärs ut till unga. Genom sina band till skolan blir skolbiblio-
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teket ett verktyg i utövandet av biomakt, där bibliotekets användare disciplineras 
genom den kunskap om sexualitet som skolbibliotekets producerar. 

Avslutande reflektioner 
I min uppsats vill jag vända mig emot föreställningen om biblioteket som ett ne-
utralt, maktfritt rum och istället peka på den kunskapsproduktion och maktutöv-
ning som ständigt pågår inom skolbibliotekets väggar. Chelton anser att bibliote-
karier inte är sexualupplysare (Chelton 1981:41), men är detta verkligen fallet? 
Bibliotekarien, och kanske i synnerhet skolbibliotekarien, ses ofta som en för-
medlare av kunskap och upplysning, vilket gäller för alla ämnen som ingår i 
bibliotekets bestånd. Sexualiteten är givetvis inget undantag. Kanske bör vi därför 
istället ställa oss frågan om bibliotekarien någonsin kan undgå att vara en sexu-
alupplysare. Det behövs en ökad medvetenhet om sexualupplysningens makta-
spekter både bland yrkesverksamma bibliotekarier och forskare inom det biblio-
teks- och informationsvetenskapliga fältet. Jag efterfrågar också mer forskning om 
hur biblioteket som en upplysande institution i samhället bidrar till denna maktut-
övning. Till exempel skulle andra typer av bibliotek med andra användargrupper 
kunna undersökas. Vilken upplysning riktas till vem? Är det en annan kunskap 
om sexualitet som skapas på exempelvis folk- eller forskningsbibliotek? Jag kan 
också tänka mig vidare forskning med mer explicit fokus på specifika maktförhål-
landen i samhället, som till exempel forskning utifrån postkoloniala eller marxist-
iska perspektiv på bibliotekets sexualupplysande funktion. Bibliotekets sexu-
alupplysande roll och biblioteket som ett rum för utövandet av biomakt skulle 
också kunna studeras utifrån mer övergripande perspektiv på folkbildning, med-
borgarskap och nationsbygge. Vilken roll spelar föreställningar om sexualitet i 
konstruktionen av svenskhet? Vad säger svenska respektive amerikanska perspek-
tiv på sexualupplysning om Sverige och U.S.A. som nationer? Sexualupplysning 
på biblioteket är ett outforskat område med stort potential för ny och viktig forsk-
ning. 
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Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt sexualupplysande litteratur på fem svenska 
skolbibliotek. Uppsatsens övergripande syfte har varit att undersöka vilken kun-
skap om sexualitet som skapas genom urval, klassifikation, uppställning och för-
medling. Centrala teoretiska utgångspunkter är Foucaults makt/kunskap som utgår 
ifrån att makt är producerar kunskap, samt Olsons tankar om att kunskapsorgani-
sation speglar och reproducerar normer och maktförhållanden i samhället. 

Jag har i huvudsak använt mig av två olika metoder: en diskursanalys av 
bibliotekens bestånd och kvalitativa intervjuer med skolbibliotekarierna. 

Facklitteratur om sex- och samlevnad placeras främst inom det medicinska 
vetenskapsfältet, vilket visar på läkarens fortsatta auktoritet inom det sexologiska 
vetenskapsfältet. Ett annat mönster är att många böcker, framför allt de som riktar 
sig till en yngre målgrupp, antingen vänder sig till tjejer eller killar, där de flesta 
bibliotek har fler böcker i sina samlingar som i huvudsak vänder sig till tjejer. 
Samlingarna visar också på två konkurrerande diskurser om kvinnlig sexualitet, 
där den ena konstruerar sexualiteten som riskfylld och farlig med starka koppling-
ar till övergrepp, oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar och 
den andra som härlig, lust- och njutningsfull, men där avsaknad av sexlust och 
orgasm samtidigt patologiseras. Det finns också starka kopplingar mellan sex och 
kärlek i indexeringsmönster och hylluppställning. Därigenom skapas en bild av 
den ”goda” sexualiteten som länkad till kärleksfulla relationer, medan andra typer 
av sex ges mörka konnotationer. Indexeringen ger också uttryck för en tydlig 
heteronorm genom att andra sexuella identiteter och praktiker pekas ut som avvi-
kande. 

På de fysiska biblioteken ges facklitteraturen om sex ibland en ganska expo-
nerad placering och ibland mycket avskild. Placeringen innebär en svår avvägning 
då en alltför öppen placering kan leda till att bibliotekets användare känner sig 
övervakade och därför inte vågar gå fram till hyllan och en alltför dold plats till att 
sexualiteten konstrueras som skamfylld och att användarna kanske inte ens hittar 
hyllan. Det är svårt att generalisera kring bibliotekariernas tankar kring urval av 
sexologisk facklitteratur, ett par tycker att biblioteket skulle ha ett så brett utbud 
som möjligt, två betonade vikten av grundläggande böcker och en talade främst 
om hur böckerna var skrivna. Flera säger sig välja bort pornografi och andra typer 
av material som kan upplevas som stötande. Bortsett från viss skyltning jobbar 
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ingen av bibliotekarierna så mycket med förmedling av sexualupplysande material 
till eleverna, ofta av omsorg att inte tränga sig på eleverna. Inget av biblioteken 
har i nuläget något samarbete med skolans lärare kring sex och samlevnad, oavsett 
grad av samarbete med lärarna i övriga ämnen. I och med att biblioteken ligger på 
eller i nära anslutning till skolorna kan dock biblioteket sägas spela en mer subtil 
roll i elevernas sexualundervisning. 
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Bilaga 1: Tabeller över hyllsignum 

Tabell 1: Sökning på ämnesord sex, Ällingaskolans bibliotek 

Hyllsignum  Antal 
Dofa Filosofi och psykologi – Barn- 
och ungdomspsykologi  

5 

H Skönlitteratur  29 
Ib Konst, musik, teater, film och foto-
konst – Konsthistoria 

1 

Oa Samhälls- och rättsvetenskap – So-
ciologi  

1 

Oab Samhälls- och rättsvetenskap –
Sociala strukturer 

5 

Oac Samhälls- och rättsvetenskap – 
Familjesociologi 

1 

Oe Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap  

1 

Vnb Medicin – Miljö- och yrkesmedi-
cin 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  7 
Totalt antal 29 
Källa: Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 2: Sökning på ämnesord sexualitet, Ällingaskolans bibliotek 

Hyllsignum Antal 
Dofa Filosofi och psykologi – Barn och 
ungdomspsykologi  

4 

H Skönlitteratur 6 
Oab Samhälls- och Rättsvetenskap – 
Sociologi – Sociala strukturer 

2 

Oep Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociologi – Kriminologi och rättsväsen 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  5 
Totalt antal 19 
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Källa: Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015  

Tabell 3: Sökning på ämnesord sex och samlevnad, Ällingaskolans bibliotek 

Hyllsignum  Antal 
H Skönlitteratur 1 
Ue Naturvetenskap – Biologi  1 
Vnd Medicin – Sexologi  5 
Totalt antal  7 
Källa: Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 4: Sökning på ämnesord sexualupplysning, Ällingaskolans bibliotek 

Hyllsignum Antal 
Dofa Filosofi och psykologi – Barn och 
ungdomspsykologi 

2 

Vnd Medicin – Sexologi  1 
Totalt antal 3 
Källa: Ällingaskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 5: Sökning på ämnesord sex, Lindesbergsskolans bibliotek 

Hyllsignum Antal 
Aah Bok och biblioteksväsen – Biblio-
grafi – Skönlitteratur 

1  

Cmi Religion – Religionshistoria – 
Germansk religion 

1 

Dofa Filosofi och psykologi – Barn- 
och ungdomspsykologi 

5 

Dog Filosofi och psykologi – Differen-
tiell psykologi 

1 

H Skönlitteratur 41 
Ib Konst, musik, teater, film och foto-
konst – Konsthistoria 

1 

Lz Biografi med genealogi – Särskilda 
personer 

1 

Oc Samhälls- och rättsvetenskap – 
Statskunskap och politik 

1 

Oe Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap 

1 

Ohj Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik –
Könsrollsfrågor 

1 
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Ohja Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik –
Könsrollsfrågor – Kvinnofrågor  

1 

Ohj Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik –
Könsrollsfrågor  

1 

Vg Medicin – Gynekologi och andro-
logi 

1 

Vnb Medicin – Miljö- och yrkesmedi-
cin 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  8 
Totalt antal  64 
Källa: Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 6: Sökning på ämnesord sexualitet, Lindesbergsskolans bibliotek 

Källa: Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 7: Sökning på ämnesord sex och samlevnad, Lindesbergsskolans bibliotek 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur 1 
Oh Samhälls- och rättsvetenskap – So-
ciala frågor  

1 

V Medicin 1 
Vg Medicin – Gynekologi och andro-
logi 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  4 
Totalt antal 8 

Hyllsignum Antal 
Dofa Filosofi och Psykologi – Barn 
och ungdomspsykologi 

3 

Dog Filosofi och Psykologi – Differen-
tiell psykologi 

1 

Ohj Samhälls- och rättsvetenskap Soci-
ala frågor och socialpolitik – Köns-
rollsfrågor 

1 

Ve Medicin – Allmänmedicin 1 
Vg Medicin – Gynekologi och andro-
logi 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  5 
Totalt antal 24 
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Källa: Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 8: Sökning på ämnesord sexualupplysning, Lindesbergsskolans bibliotek 

Hyllsignum  Antal 
Dofa Filosofi och Psykologi – Barn 
och ungdomspsykologi 

1 

H Skönlitteratur 1 
V Medicin 1 
Vnd Medicin – Sexologi  2 
Totalt antal 5 
Källa: Lindesbergsskolans biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 9: Sökning på ämnesord sex, Backagymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur  8 
Totalt antal 8 
Källa: Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 10: Sökning på ämnesord sexualitet, Backagymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur 3 
Totalt antal 3 
Källa: Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 11: Sökning på ämnesord sexologi, Backagymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
Dg Filosofi och psykologi – Etik  1 
Kc.2 Historia – Sverige – Forntiden till 
ca 1060 

1 

Kc.4 Historia – Sverige – Nya tiden 
1520- 

1 

Lz Biografi med genealogi – Särskilda 
personer 

1 

Oab Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociologi – Sociala strukturer 

1 

Ohja Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik –
Könsrollsfrågor – Kvinnofrågor  

1 

Ohjb Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 

1 
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Könsrollsfrågor – Mansfrågor  
Vla Medicin – Psykiatri – Barn och 
ungdomspsykiatri 

1 

Vna Medicin – Samhälls- och social-
medicin 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  1 
uVnd för barn och ungdom, Medicin – 
Sexologi  

1 

uVnd(x) för barn och ungdom, Medicin 
– Sexologi, uppslagsverk  

1 

Vndp Medicin – Sexologi – Prostitut-
ion, otukt, incest, våldtäkt 

8 

uVndp för barn, och ungdom, Medicin 
– Sexologi – Prostitution, otukt, incest, 
våldtäkt  

1 

Totalt antal 21 
Källa: Backagymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 12: Sökning på ämnesord sex, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
(u)Dod för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Fysiologisk psykologi  

1 

Dofa Filosofi och psykologi – Barn och 
ungdomspsykologi 

1 

H Skönlitteratur  19 
Totalt antal 21 
Källa: Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 13: Sökning på ämnesord sexualitet, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur 12 
Totalt antal 12 
Källa: Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 14: Sökning på ämnesord sexologi, Dahlgrenska gymnasiets bibliotek 

Hyllsignum Antal 
Aah Bok- och biblioteksväsen – Bibli-
ografi – Skönlitteratur  

2 

Dg Filosofi och psykologi – Etik  2 
Doe Filosofi och psykologi – Kognitiv 1 
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psykologi 
uDod för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Fysiologisk psykologi  

1 

Dofa Filosofi och psykologi – Barn- 
och ungdomspsykologi  

1 

uDofa för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Barn- och ungdoms-
psykologi  

1 

Gcz Litteraturvetenskap – Svensk litte-
raturhistoria – Särskilda författare 

1 

K.2 Historia - Forntiden 1 
Lz Biografi med genealogi – Särskilda 
personer 

9 

Oab Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala strukturer 

5 

Oeq Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap – Kriminalvård 

1 

Oeq Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap – Rättsfall  

1 

Oha Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Arbete och arbetsmarknad 

2 

Ohd Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – Emi-
gration och immigration 

1 

Ohfh Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – Soci-
al omsorg – Handikappade  

1 

Ohj Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Könsrollsfrågor  

3 

Ohja Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Könsrollsfrågor – Kvinnofrågor  

2 

Ohjb Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Könsrollsfrågor – Mansfrågor 

1 

Vea Medicin – Allmän medicin – sym-
tomlära och undersökningsmetodik 

1 

Vg Medicin – Gynekologi och andro-
logi 

1 
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Vga Medicin – Gynekologi och obs-
tetrik 

2 

Vlad Medicin – Psykiatri – Psykiska 
sjukdomar – Psykisk utvecklingsstör-
ning 

1 

Vlb Medicin – Psykiatri – Psykiatriska 
behandlingsmetoder 

1 

Vle Medicin – Psykiatri – Barn- och 
ungdomspsykiatri 

1 

Vna Medicin – Samhällsmedicin och 
socialmedicin 

1 

Vnd Medicin – Sexologi  43 
uVnd för barn och ungdom, Medicin – 
Sexologi 

6 

uVnd/O för barn och ungdom, Medicin 
– Sexologi, kombinerat material 

1 

uVnd=k för barn och ungdom, Medicin 
– Sexologi, på spanska 

1 

uVnd(x) för barn och ungdom, Medicin 
– Sexologi, uppslagsverk  

1 

Vndp Medicin – Sexologi – Prostitut-
ion, otukt, incest, våldtäkt 

34 

Uea Naturvetenskap – Biologi – Ut-
vecklingslära och genetik 

1 

Totalt antal  129 
Källa: Dahlgrenska gymnasiets biblioteks webbkatalog 2015 

Tabell 15: Sökning på ämnesord sex, Svartviksbiblioteket 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur  24 
uDod för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Fysiologisk psykologi 

1 

uOhj för barn och ungdom, Samhälls- 
och rättsvetenskap – Sociala frågor och 
socialpolitik – Könsrollsfrågor  

1 

uVnd för barn och ungdom, Medicin – 
Sexologi  

4 

Totalt antal 30 
Källa: Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015 
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Tabell 16: Sökning på ämnesord sexualitet, Svartviksbiblioteket 

Hyllsignum Antal 
H Skönlitteratur 21 
Totalt antal 21 
Källa: Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015 

Tabell 17: Sökning på ämnesord sexologi, Svartviksbiblioteket 

Hyllsignum Antal 
Aah Bok- och biblioteksväsen – Bibli-
ografi – Skönlitteratur  

1 

uDod för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Fysiologisk psykologi 

1 

uDofa för barn och ungdom, Filosofi 
och psykologi – Barn- och ungdoms-
psykologi 

1 

Lz Biografi med genealogi – Särskilda 
personer 

2 

Kt Historia – Allmän kulturhistoria 1 
Oe Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap  

1 

Oer Samhälls- och rättsvetenskap – 
Rättsvetenskap – Rättsfall  

1 

uOer för barn och ungdom, Samhälls- 
och rättsvetenskap – Rättsvetenskap – 
Rättsfall  

1 

Ohj Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Könsrollsfrågor  

1 

uOhj för barn och ungdom, Samhälls- 
och rättsvetenskap – Sociala frågor och 
socialpolitik – Könsrollsfrågor  

1 

Ohja Samhälls- och rättsvetenskap – 
Sociala frågor och socialpolitik – 
Könsrollsfrågor – Kvinnofrågor  

1 

Vle Medicin – Psykiatri – Barn- och 
ungdomspsykiatri 

1 

Vnd Medicin – Sexologi 5 
Vnd=sg Medicin – Sexologi, på ara-
biska 

1 

uVnd för barn och ungdomar, Medicin 
– Sexologi  

13 
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Vndp Medicin – Sexologi – Prostitut-
ion, otukt, incest, våldtäkt 

5 

uVndp för barn och ungdomar, Medi-
cin – Sexologi – Prostitution, otukt, 
incest, våldtäkt 

1 

Totalt antal 38 
Källa: Svartviksbibliotekets webbkatalog 2015 
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Bilaga 2: Intervjuguider 

Intervjuguide Ällingaskolan, Lindesbergsskolan, Backagymnasiet och 
Dahlgrenska gymnasiets bibliotek 

Inledande kommentarer 
Tack för att du ställt upp på intervju! 
Du får vara helt anonym, vilket innebär: 
- jag kommer inte berätta för någon att jag intervjuat dig. 
- jag kommer använda mig av fingerade namn i uppsatsen. 
Du får när som helst avsluta intervjun.  
Om du inte vill svara på vissa frågor behöver du inte göra det. 
Är det ok om jag spelar in på min mobiltelefon? Annars antecknar jag. 

Allmänna frågor 
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du jobbat här? 
Beskriv en vanlig arbetsdag! 
Samarbetar du med ämneslärarna? Hur går det samarbetet till? 
Berätta lite mer om skolan och biblioteket i allmänhet! 

Samlingarna 
Berätta lite om inköp i allmänhet! Hur går det till? Budget etc.? 
Får du olika budgetar till olika ämnen, säg en mattebudget, en historiebudget eller 
är allt i samma? 
Är det du som ansvarar för inköp av böcker om sex och sexualitet? Har du köpt in 
det material som finns idag? 
Vad tycker du bör ingå i samlingarna om sex- och samlevnad? 
Hur avgör du om du ska köpa in en viss bok eller ej? Går du på innehåll, kvalitet, 
ålder, andra kriterier? 
Finns det någon typ av material som du inte skulle köpa in? 
Samarbetar du med ansvariga lärare i fråga om inköp?  
Kan elever och lärare lämna inköpsförslag? Vad gör du i så fall med dem? 
Vad har biblioteket för elektroniskt material, länklistor etc.? Finns det något rela-
terat till sex och samlevnad där? 
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Hur tänker du kring gallring? Sker det regelbundet? Av vilken anledning kan det 
hända att du gallrar ut en bok, att den inte lånas/används så ofta, att den är oupp-
daterad, innehåller felaktigheter etc.? 

Uppställning 
Verkar som att böckerna står uppställda enligt SAB?  
Berätta lite mer om katalogen! 
Vad tycker du om ämnesordsindexeringen? 
Vart hamnar faktaböckerna om sex? 
Hur tänkte ni kring möblering och uppställning? 

Förmedling 
Får eleverna lära sig söka självständigt i bibliotekets katalog? Verkar de göra det? 
Händer det att elever frågar efter böcker (och ev. andra material) om sex- och 
samlevnad? Brukar du i så fall rekommendera vissa böcker, sidor etc.? 
Verkar eleverna tycka det är pinsamt att fråga om den här typen av böcker? Kän-
ner du dig bekväm med att få den typen av frågor? 
Verkar böckerna bli använda, har du sett om de tas ut ur hyllan till exempel? 
Finns det lånestatistik vore det toppen att få se den! 
Har du haft några samarbeten med ansvariga lärare i sex- och samlevnad? 
Pratar du/lärarna med eleverna om att värdera sina källor, källkritik på nätet etc.?  

Intervjuguide Svartviksbiblioteket 

Inledande kommentarer 
Tack för att ni ställt upp på intervju! 
Ni får vara helt anonyma, vilket innebär: 
- jag kommer inte berätta för någon att jag intervjuat er. 
- jag kommer använda mig av fingerade namn i uppsatsen. 
Ni får när som helst avsluta intervjun  
Om ni inte vill svara på vissa frågor behöver ni inte göra det. 
Är det ok om jag spelar in på min mobiltelefon? Annars antecknar jag. 

Allmänna frågor 
Vad har ni för utbildning? 
Hur länge har ni jobbat här? 
Beskriv en vanlig arbetsdag/era arbetsuppgifter! 
Berätta lite mer om skolan och biblioteket i allmänhet! 
Berätta mer om hur det funkar att vara ett kombinerat folk- och skolbibliotek? Hur 
skiljer sig ert bibliotek från andra skolbibliotek? 
Samarbetar ni med ämneslärarna? Hur går det samarbetet till? 
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Samlingarna 
Berätta lite om inköp i allmänhet! Hur går det till? Budget etc.? 
Får du olika budgetar till olika ämnen, säg en mattebudget, en historiebudget eller 
är allt i samma? 
Är det du som ansvarar för inköp av böcker om sex och sexualitet? Har du köpt in 
det material som finns idag? 
Vad tycker du bör ingå i samlingarna om sex- och samlevnad? 
Hur avgör du om du ska köpa in en viss bok eller ej? Går du på innehåll, kvalitet, 
ålder, andra kriterier? 
Finns det någon typ av material som du inte skulle köpa in? 
Kan elever och lärare lämna inköpsförslag? Vad gör ni i så fall med dem? 
Vad har biblioteket för elektroniskt material, länklistor etc.? Finns det något rela-
terat till sex och samlevnad där? 
Hur tänker ni kring gallring? Sker det regelbundet? Av vilken anledning kan det 
hända att ni gallrar ut en bok, att den inte lånas/används så ofta, att den är ouppda-
terad, innehåller felaktigheter etc.? 

Uppställning 
Verkar som att böckerna står uppställda enligt SAB?  
Berätta lite mer om katalogen! 
Vad tycker du om ämnesordsindexeringen? 
Vem sköter ämnesordindexering vid den regionala biblioteksverksamheten? Går 
det att se alla ämnesord som en viss bok har indexerats med någonstans? Kontakt-
uppgifter till ämnesordsansvarig på den regionala biblioteksverksamheten? 
Vart hamnar faktaböckerna om sex? 
Hur tänkte ni kring möblering och uppställning? 

Förmedling 
Har ni någon del i elevernas undervisning (informationssökning etc.) eller lånar ni 
mest ut skönlitteratur? 
Får eleverna lära sig söka självständigt i bibliotekets katalog? Verkar de göra det? 
Händer det att elever frågar efter böcker (och ev. andra material) om sex- och 
samlevnad? Brukar ni i så fall rekommendera vissa böcker, sidor etc.? 
Verkar eleverna tycka det är pinsamt att fråga om den här typen av böcker? Kän-
ner ni er bekväma med att få den typen av frågor? 
Verkar böckerna bli använda, har ni sett om de tas ut ur hyllan till exempel? Finns 
det lånestatistik vore det toppen att få se den! 
Pratar ni/lärarna med eleverna om att värdera sina källor, källkritik på nätet etc.?  
 


