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Inledning 

Bakgrund 
Mitt uppsatsuppslag grundar sig på erfarenhet av arbetet med bland annat kata-
logisering, klassificering och indexering på Riksförbundet för sexuell upplys-
nings (RFSU) bibliotek. I arbetet som bibliotekarie på förbundskansliet ökade 
medvetenheten om vad jag upplever som brister i klassifikations- och indexe-
ringssystemet och då främst signas indelning med bland annat ämnesmässiga 
överlappningar och blandningen av signumens karaktär – ibland ämnen, ibland 
aspekter på ämnen samt en i princip ickehierarkisk struktur trots att hierarkier 
finns mellan vissa signum.1 Nyanserad informationsåtervinning är dessutom 
begränsad, exempelvis används få ämnesord för att närmare beskriva doku-
ment. Dessa iakttagelser inspirerade mig till att använda uppsatstillfället för att 
göra en förstudie av informationsbehoven som sedan kan tjäna som underlag 
för en förändring av bibliotekssystemet i enlighet med just denna organisations 
behov. Systemet har vad jag vet inte tidigare varit utsatt för någon grundligare 
översyn och litteratursamlingen börjar nu bli så pass omfattande och jag upple-
ver att det finns ett reellt behov för effektivare sökmöjligheter än browsing på 
hyllorna och sökning i den elektroniska katalogen Elise på författare, titel, eller 
ämnesord. 

RFSU:s bibliotek   
RFSU:s bibliotek är ett referensbibliotek och består av böcker, tidskrifter och 
AV-medier inköpta för att kunna förbereda sig för och användas i arbetsuppgif-
terna på RFSU och behandlar följaktligen huvudsakligen ämnet sexologi ur 
olika synvinklar, samt en del andra ämnen som påverkas eller påverkar det 
sexologiska fältet, exempelvis statsvetenskap, pedagogik och medie- och 

                                                 
1 Se bilaga 1 för nuvarande signum i RFSU: s bibliotek. 
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kommunikationsvetenskap. Dokumentsamlingen är alltså tvärvetenskaplig och 
brukarna av biblioteket har också skiftande bakgrund, flera olika vetenskapliga 
discipliner finns representerade i användarnas utbildningsbakgrund. Biblioteket 
består i dagsläget av drygt 4000 böcker, AV-medier, broschyrer och äldre tid-
skrifter, allt katalogiserat i varierande utförlighetsgrad. Dessutom finns ett 30-
tal okatalogiserade nyare tidskriftsserier samt en del okatalogiserade rariteter 
och okatalogiserat så kallat småtryck, det vill säga broschyrer, handtecknat 
material etcetera. Bibliotekets katalogiseringssystem är skapat i FileMakerPro 
och klassificeringssystemet är egenhändigt utformat av anställda på RFSU. 
Ämnesord och tesaurus skapades för några år sedan av en då anställd bibliote-
karie. De ämnesord som finns, stämmer ganska väl överens med ämnesorden i 
SAB-systemet, men inte helt. RFSU:s nuvarande ämnesord hämtas huvudsak-
ligen från SAB:s signum Vnd för de fall dokument behandlar sexologi i någon 
form, men inte heller där stämmer de helt överens, generellt sett finns också 
fler och mer detaljerade ämnesord i SAB-systemet.2 Ämnesordssökning är bara 
möjligt från bibliotekariens dator och dokumenten har i mycket varierande 
utsträckning indexerats med ämnesord.  

Undersökning och avgränsningar 
Jag blev inspirerad till att försöka få till stånd en förändring och denna under-
sökning kan betraktas som en förstudie ämnad för att en bibliotekarie ska kun-
na skapa ett så väl anpassat klassificerings- och indexeringssystem som möjligt 
för RFSU. Den utgör en kartläggning och analys av den centrala organisatio-
nen RFSU för att förstå de omkringliggande strukturer som skapar informa-
tionsbehovet hos användarna på biblioteket. Jag har intresserat mig för den 
relativt nya teorin inom biblioteks- och informationsvetenskap, domänanalys, 
så som den formuleras av Birger Hjørland och i viss mån Hanne Albrechtsen 
och utgår från den i mitt arbete. Med domänen RFSU avses bland annat 
RFSU:s organisationsstruktur, samarbetspartners, informationsvägar samt de 
ämnesområden inom vilka förbundet är verksam. För en närmare definition av 
vad en domän kan vara, se teorikapitlet nedan. Eftersom det inte är möjligt att 
hinna med alla delar av en domänanalys i en uppsats av denna omfattning har 
jag valt att undersöka några aspekter närmare, nämligen: den historiska utveck-
lingen, informationsstrukturen idag – vilka informationsvägar som finns, pub-

                                                 
2 För RFSU:s signum och ämnesord, se bilaga 1. För SAB:s klassifikationskoder och ämnesord, se 
http://www.amnesord.kb.se.  

 4

http://www.amnesord.kb.se/


likationsformer och det nationella och internationella kontaktnätet i form av 
samarbetspartners.  Uppsatsen lämnar utarbetandet av ett nytt indexeringsspråk 
och klassificeringssystem därhän, men kommer att ge några kommentarer kring 
lämplig inriktning på bibliotekssystem.  

Syfte, mål, frågeställningar och hypoteser 
Motivet till att välja domänen RFSU ur vetenskaplig synvinkel är dels att testa 
domänanalysen som teori och metod på en domän som inte primärt utgörs av 
en vetenskaplig domän eller disciplin utan är en frivilligorganisation eller som 
det ofta kallas en så kallad Non-Governmental Organization (NGO), något som 
inte har gjorts tidigare vad jag har kunnat hitta.  

Syftet är att utröna vad man bör tänka på för att få ett så bra klassifice-
rings- och indexeringssystem som möjligt på ett tvärvetenskapligt specialbibli-
otek där användare har olika utbildningsbakgrund. Det sistnämnda har gjorts i 
tidigare magisteruppsatser med hjälp av domänanalys, dock inte för detta äm-
nesområde. Syftet är mer pragmatiskt att dels skapa ett underlag för att under-
lätta och vägleda framtida ämnesanalyser i förbundets bibliotek, dels ett under-
lag för utveckling av informationsåtervinningsverktyg såsom indexering och 
klassificering.  

Målet med uppsatsen är att presentera den ämnesmässiga potential som jag 
funnit vara väsentliga för RFSU:s kunskapsdomän samt allmänna principer för 
informationsåtervinning på ett tvärvetenskapligt specialbibliotek av RFSU:s 
typ. Med ämnesmässig potential i domänanalytisk mening menas vilka potenti-
ella frågor ett dokument kan förväntas ge svar på.3 För en utförligare diskus-
sion om detta se teoriavsnittet.   

Min övergripande frågeställning är: Vilka ämnesmässiga potentialer enligt 
Hjørlands domänanalytiska inriktning är väsentliga för biblioteksanvändarna 
på RFSU? Jag kommer att analysera materialet utifrån följande fem frågeställ-
ningar, alla viktiga komponenter i domänanalysen såsom Hjørland formulerar 
den: 

 
• Hur har utvecklingen inom verksamheten sett ut – hur har verksam-

heten förändrats genom åren och varför?  

                                                 
3 Hjørland, Birger, Emnerepræsentation og informationssøgning: bidrag til en teori på kunskabsteoretisk 
grundlag 1993, s.71. 
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• Vilka delar har varit bestående och vilka har lagts till eller dragits 
ifrån?  

• Vilken/vilka kunskapsteoretiska strömningar har genomsyrat verk-
samheten.  

• Vilka ämnesområden har behandlats av RFSU och vilka har varit 
bestående? 

• Hur är verksamheten organiserad och vilka samarbetspartners och 
informationsvägar finns?  

Jag kommer också att jobba utifrån följande hypotes: Det finns en skillnad i 
sökvanor och på vilket sätt medier väljs ut och köps in till biblioteket beroende 
på arbetsuppgifter och utbildningsbakgrund. Den är sprungen ur Hjørlands 
antagande om att det finns en skillnad i uppfattning av vetenskap mellan grup-
per med naturvetenskaplig/teknisk respektive humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig skolning. Jag finner det intres-
sant att undersöka närmare, eftersom domänen RFSU rymmer båda grupperna i 
samma domän. 

Disposition 
Först kommer en teoretisk översikt där jag närmare beskriver tidigare forsk-
ning, den övergripande teori jag har valt för min uppsats – domänanalysen - 
och varför jag har valt den. Centrala begrepp definieras löpande i texten. I för-
sta avsnittet finns också en redogörelse för den metodologiska konsekvensen 
av domänanalysen, metodologisk kollektivism. Metod kan sägas vara en del av 
domänanalysens teori, varför teori- och metodkapitlet delvis går i varandra och 
därför presenteras under samma huvudrubrik. De valda metoderna för under-
sökningen presenteras tillsammans med en närmare redogörelse för vilka frå-
gor de olika delarna i undersökningen beräknas kunna besvara.  

Själva undersökningen består av två delar, dels en litteraturstudie för att 
skissera en historisk bakgrund, dels en kombinerad litteraturstudie och enkät-
redovisning för att utröna ståndpunkterna vetenskapsteoretiskt/epistemologiskt 
(de två sistnämnda termerna används omväxlande i källorna jag har använt mig 
av med samma innebörd) i dagsläget och få en vetenskapssociologisk bild av 
informationsvägar och RFSU:s kulturella kontext. Enkäten bidrar med ett 
pragmatiskt användarperspektiv för att komplettera litteraturstudien i del två.  

Avslutningsvis kommer en diskussion och analys av materialet utifrån frå-
geställningarna för att komma fram till vilka aspekter av ett dokument som kan 
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vara av intresse att hitta i en framtida ämnesanalys inför klassificering och in-
dexering i biblioteket samt förslag till vidare forskning. 
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Teori och metod 

Tidigare forskning 
Hjørland har skrivit en avhandling där han lägger fram teorin domänanalys, 
Emnerepræsentation og informationssøgning: bidrag til en teori på kunskabs-
teoretisk grundlag. Han har i ämnet även skrivit boken Information Seeking 
and Subject Representation An Activity-Theoretical Approach to Information 
Science och ett antal artiklar ensam eller tillsammans med kollegan Hanne Alb-
rechtsen.4 I artikeln ”The Classification of Psychology: A Case Study in the 
Classification of a Knowledge Field” gör Hjørland själv en domänanalys på 
klassifikationssystem i ämnet psykologi.5 Clare Begthol och Marianne Lykke 
Nielsen är två exempel på företrädare för andra domänanalytiska forsknings-
grenar. 

Clare Beghtol är forskare och professor vid Faculty of Information Studies, 
University of Toronto. Hon undersöker bland annat de problem en domänana-
lys kan skapa när den görs i syfte att skapa ämnessökningssystem.6 Begthol 
skiljer i sin domänanalys mellan meaning och aboutness. Hon menar med detta 
att aboutness är det övergripande ämnet som ett dokument kan placeras inom, 
medan meaning kan tolkas och förändras utifrån kontexten – ”a document may 
have only one aboutness, but an unlimited number of meanings”.7 och skiljer 
sig då från Hjørlands syn som är socialkonstruktivistisk. Med socialkonstrukti-

                                                 
4 T.ex. Albrechtsen, Hanne och Hjørland, Birger, 1995, ”Towards a New Horizon in Information Science: 
Domain-Analysis”,  
Hjørland, Birger, 1998,”The Classification of Psychology: A Case Study in the Classification of a 
Knowledge Field”, 
Hjørland, Birger, 2002,”Domain analysis in information science Eleven approaches – traditional as well 
as innovative.”  
5 Hjørland, 1998. 
6 http://www.fis.utoronto.ca/research/faculty/beghtol.htm, 2004-07-22 
7 Beghtol, Clare, 1986, ”Bibliographic Classification Theory and Text Linguistics: aboutness analysis, 
intertextuality and the cognitive act of classifying documents”, s.85, cit. från Lárusdóttir, Álfheidur, 
2003, Indexeringsspråk, indexerare och användare: en jämförelse av Library of Congress Subject Head-
ings, Svenska ämnesord och The Art & Architecture Thesaurus, s.16. 
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vistisk menar jag här att det inte finns något egentligt ämne, en oföränderlig 
kärna, utan att synen på vad ett dokuments ämne är ändras i takt med rådande 
idéer i samhället och/eller domäners värdegrund och vetenskapliga utgångs-
punkt.  

Lykke Nielsen är Associate Professor vid Department of Information Stu-
dies, Royal School of Library and Information Science och tillhör också hon en 
annan gren som enligt Hjørland representerar en kognitiv synvinkel.8  Det kog-
nitiva paradigmet inom biblioteks- och informationsvetenskap utgår från att 
individens informationsbehov föregår en social och/eller institutionell kontext 
och studierna baseras på empiriska studier av användares sökstrategier.9 Lykke 
Nielsens doktorsavhandlings syfte är att utveckla ett verktyg för att kunna in-
tegrera ordassociationer i konstruerandet av tesaurer.10 Lykke Nielsens metod 
lämpar sig för att göra en tesaurus för ett specifikt företag, men inte lika väl för 
en domänanalys. ”A domain analysis should in its first stage consider not just 
one company, but a field developing and sharing common concepts, terms and 
knowledge”.11  

Olof Sundin, universitetslektor och forskare vid BHS, har i sin avhandling 
från 2003, Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjukskö-
terskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen, delvis använt sig av 
Hjørlands version av domänanalysen tillsammans med Patrick Wilsons kun-
skapssociologi. Wilson var professor vid University of California, Berkeley's 
School of Library and Information Studies och känd för sina böcker om infor-
mationsstudier, bibliotekarieyrket och kognitivt beteende.12 Liksom Hjørland 
nämner Sundin även värdet av att kombinera olika teoretiska perspektiv för att 
få en ”tolkningsrepertoar” i mötet mellan teori och empiri.13 Syftet med Sun-
dins avhandling sägs vara att skapa en fördjupad kunskap om fackinformatio-
nens sociala betydelser i sjuksköterskors yrkespraktik.14    

Det finns ett antal magisteruppsatser skrivna där man på olika sätt har an-
vänt sig av domänanalysen. De jag hittat är bland andra Anna Löfgrens Infor-
mationsåtervinning på ett Specialbibliotek för Tvärvetenskaplig Forskning – 

                                                 
8 http://www2.db.dk/mln/, 2004-07-22 
9 Hansson, Joachim, 1995, Tillblivelsen av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, s.19. 
10 http://www2.db.dk/mln/TheWordAssociationMethod/Abstract.pdf, 2004-07-22 
11 Hjørland, 2002, s.260. 
12 http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2003/09/24_wilson.shtml, 2004-07-23 
13 Sundin, 2003, 27. 
14 Sundin, 2003, s.16. 
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med utgångspunkt i domänanalys,15 Anna-Stina Samuelssons Feministisk 
forskning Ett försök till domänanalys av en mindre del av fältet och Per Ny-
ströms Vad är ett ämne? En diskussion kring ämnesbegreppet inom biblioteks- 
och informationsvetenskap utifrån exemplet historia.16 Löfgrens uppsats liknar 
mitt ämne i så mening att den utgör en domänanalys av ett tvärvetenskapligt 
ämne, men den behandlar ett forskningsbibliotek och ett annat ämnesområde 
och baserar sig dessutom till stor del på deltagande observation. Samuelssons 
uppsats har för mig tjänat som inspiration och vägledning till hur domänanaly-
sen kan tillämpas i praktiken och baserar sig på litteraturstudier av doktoran-
ders publikationer samt enkäter. Liknande litteraturstudier som Samuelsson gör 
företas också av Per Nyström i magisteruppsatsen Vad är ett ämne? men Ny-
ström anlägger en mer jämförande karaktär, då han jämför ämnesuppfattningen 
av ämnet historia inom historiedisciplinen med bibliotekets.  

Det jag har hittat som tidigare har skrivits vetenskapligt om RFSU behand-
lar Elise Ottesen-Jensen, RFSU:s grundare och förgrundsgestalt - två olika 
uppsatser. En historisk magisteruppsats: Elise Ottesen-Jensen, syndikalistisk 
revolutionär under 1920-talet är skriven av Margareta Karlsson och en idéhi-
storisk B-uppsats: Elise Ottesen-Jensen och hennes syn på kvinnor och män i 
tidskriften Vi kvinnor av Marigó Oulis. Vidare har Siv Hackzell skrivit den 
idéhistoriska C-uppsatsen Sexualupplysning som antifascism. Om populär tid-
skrift för sexuell upplysning utgiven i Sverige, Norge och Danmark 1932-1936. 
Tidskriften som avhandlas i uppsatsen gavs ut av RFSU på 1930-talet.  

Det har skrivits flera avhandlingar på ämnet RFSU och sexualupplysning 
och det är bland andra Lena Lennerheds idéhistoriska avhandling från 1994, 
Frihet att njuta: sexualdebatten i Sverige på 1960-talet17 och en jämförande 
avhandling om sexualupplysning i Österrike och Sverige av Elisabeth Tuider 
från Hamburgs Universitet från 2001, Sexualerziehung – Sexualupplysning: 
der Geschlechterdiskurs im Spannungsfeld von Kultur und Subjektivität; ein 
Ländervergleich Österreich und Schweden 18. Lennerheds avhandling behandlar 
sextiotalets sexualdebatt och liberaliseringskrav. Tuiders huvudsakliga mål är 
att presentera omedvetna strukturer av kulturellt invanda genusmönster. Hon 

                                                 
15 Löfgren, Anna, 1996, Informationsåtervinning på ett Specialbibliotek för Tvärvetenskaplig Forskning 
– med utgångspunkt i domänanalys.  
16 Nyström, Per, Vad är ett ämne? En diskussion kring ämnesbegreppet inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskap utifrån exemplet historia. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap fram-
lagd vid Inst. för ABM, estetik och kulturstudier; nr 2001:95 
17 Lennerhed, Lena, 1994, Frihet att njuta: sexualdebatten i Sverige på 1960-talet. 
18 Tuider Elisabeth, 2001, Sexualerziehung – Sexualupplysning: der Geschlechterdiskurs im Spannungs-
feld von Kultur und Subjektivität; ein Ländervergleich Österreich und Schweden. 
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jämför svenska och österrikiska socialisationsprocesser ifråga om jämställdhet 
eller differentiering vad det gäller kön genom litteraturstudier och en omfattan-
de enkät till österrikiska och svenska 14-åringar.19 Hon utgår från ett queer-
perspektiv som är ett synsätt på sexualitet och kön som sociala konstruktio-
ner.20  

Domänanalys 
Teorin som kommer att ligga till grund för denna undersökning har flera namn 
– exempelvis sociologisk-epistemologisk och domänanalytisk - men jag kom-
mer fortsättningsvis att använda mig av domänanalys och åsyftar då Hjørlands 
variant. I de fall andra former av domänanalys åsyftas, skrivs det ut. Domän-
analysen som teori placerar individens tänkande och handlande i ett större so-
cialt och institutionellt sammanhang. Den förutsätter att den kollektiva sam-
lingen kunskap föregår den individuella och att det är individens omgivande 
kontext som skapar dess informationsbehov.21 Ett citat av Hjørland belyser det-
ta närmare: 

De individuelle vidensstrukturer kan kun førstås udfra en gruppemæssig analyse af 
sprogbrukerne. "Hvad en bestemt person ved og ikke ved, hvad utbytte han kan få af in-
formationssystem, hvilke problemer og barrierer, der ligger i udnyttelsen af viden, belyses 
ikke først og fremmest ved psykologiske studier af hjernens kapacitet og mekanik (…), 
men ved at kende vedkommendes sociale rolle, hans uddannelsemæssige baggrund, fagli-
ge forbidelser etc.22

Typiska domänanalyser kan enligt Hjørland omfatta ett ämnes informations-
struktur, omfattningen av dess litteratur, litteraturens fördelning på publika-
tionsformer, dess nationella/internationella struktur, dess citeringsmönster, 
kumulativitet, spridning, tvärvetenskapliga utbyte etcetera.23  

Jag har tolkat den domänanalytiska teorin som att det dels är av vikt att gö-
ra en vetenskapssociologisk kartläggning som också omfattar en historisk över-
sikt av den domän som föreligger. En närmare presentation av mina veten-
skapssociologiska utgångspunkter kommer längre fram i teoriavsnittet. En be-
tydande del är dels också en kartläggning av vetenskapsteoretiska strömningar 

                                                 
19 Tuider, 2001, s.372. 
20 http://www.transsexuality.info/db/db.php?i=1.2202, 2004-07-22. 
21 Hjørland, 1993, s.185. 
22 Hjørland, 1991, ”Det kognitive paradigme i biblioteks- og informationsvidenskapen”, s.25, cit. från 
Hansson, 1995, s.20.  
23 Hjørland, 1993, s.141. 

 11

http://www.transsexuality.info/db/db.php?i=1.2202


inom ämnet/domänen och teoriernas utslag i informationsstrukturerna.24 Hjør-
land ger ett exempel på hur informationsstrukturer kan se olika ut beroende på 
teoretisk övertygelse inom disciplinen sociologi. Där har amerikanska sociolo-
ger visat sig vara mer benägna att använda sig av databasen PsycINFO medan 
de danska i högre utsträckning än de amerikanska visade sig välja Sociological 
Abstracts. Hjørland förklarar det vetenskapsteoretiskt med att amerikanska 
sociologer är mer inriktade mot metodologisk individualism, medan de danska 
är mer inriktade mot metodologisk kollektivism.25 Inriktning påverkar valet av 
informationskällor, vilket i sin tur påverkar forskningsresultat. Jag kommer 
närmare att diskutera och förklara begreppen metodologisk individualism och 
metodologisk kollektivism, men först en redogörelse för min syn på veten-
skapsteorins plats i domänanlysen eftersom den också styr valet av metodologi. 

Domänanalys och vetenskapsteori  
I varje undersökning ingår metateoretiska antaganden som jag anser betydelse-
fullt att definiera och det är också en viktig del i domänanalysen.26 Den kritiska 
realismen, fenomenologin, hermeneutiken och positivismen är alla exempel på 
metateorier som bygger på ontologiska och epistemologiska grundantaganden, 
det vill säga teorier om hur det varande är beskaffat och kunskapens natur och 
ursprung.27 Metateoretiska antaganden finns ibland redovisade, ibland inte – 
kanske för att forskaren inte ens är medveten om dem. Oavsett om man är 
medveten om dem eller inte, leder dessa antaganden till att man finner vissa 
teorier mer relevanta än andra och de styr också synen på vilken/vilka metoder 
och ansatser som anses mest lämpliga.28 De styr följaktligen också valet av 
klassificerings- och indexeringssystem, vilken information om ett dokument 
man väljer att göra sökbart och på vilket sätt man gör detta. Som jag tolkat det 
är det i enlighet med domänanalysen viktigt att tydligt redovisa den veten-
skapsteoretiska utgångspunkten för både den domänanalytiska undersökningen 
som sådan och ett föreliggande informationsåtervinningssystem. Det görs för 
att medvetandegöra för såväl bibliotekarie som användare vilka fördelar och 
begränsningar både förundersökningen och systemet har.29

Domänanalysen kan sägas höra hemma inom hermeneutiken i den mening-

                                                 
24 Hjørland, 1993, s.142. 
25 Hjørland, 1993, s.142. 
26 Att förklara samhället, 1997, s.220. 
27 Att förklara samhället, 1997, s.178. 
28 Att förklara samhället, 1997, s.220. 
29 Hjørland, 1993, s.120. 
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en att en text eller en kunskapskälla betraktas som att den egentligen inte kan 
sägas ha en mening som existerar i sig själv, utan endast som något tolkat. Den 
tar också sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt tänkande. Hjørland 
skriver:  

My work is, in many respects, related to an approach developed by Rafael Capurro (e.g. 
1985) and by Winograd and Flores (1986) emphasizing the hermeneutical aspects of IS 
and the social nature of knowledge. It is also related to the views put forward by the ap-
proach known as social constructionism by Frohmann (1990), Tuominen (2001), and oth-
ers.30

I en annan skrift beskriver han sitt perspektiv som en del av det filosofisk-
realistiska paradigmet.31 Det placerar informationsvetenskapens grunder i något 
som ligger utanför det individuella beteendet och tänkandet hos användare.32 I 
motsats till exempelvis det kognitiva paradigmet studeras informationsbeteen-
de enligt Hjørlands teori i en vidare historisk, kulturell och samhällelig kon-
text. Jag delar hans åsikter så som de har beskrivits av mig här ovan. 

Hjørlands syn på informationsvetenskap ligger till grund för domänanaly-
sen. Han beskriver själv som följer sitt grundläggande synsätt på informations-
vetenskap: 

A central point in my approach is the claim that tools, concepts, meaning, information 
structures, information needs, and relevance criteria are shaped in discourse communities, 
for example, in scientific disciplines, which are parts of society’s division of labor. A dis-
course community being a community in which an ordered and bounded communication 
process takes place. This communication is structured by a conceptual structure, by insti-
tutional enclosure, and by governance of discourse fora […] This view changes the focus 
of IS from individuals (or computers) to the social, cultural, and scientific world.33 
   

Hjørlands tanke om att fokusera på den sociala, kulturella och vetenskapliga 
kontexten, domänen med dess ibland flera parallella diskurser, istället för indi-
viden är utgångspunkten för att studera ett informationssystem med hjälp av 
domänanalys. Kontextperspektivet är också enligt Olof Sundin en del av den 
diskursiva vändning som samhällsvetenskaperna tagit de senaste årtiondena. 
Enligt den kunskapsteori han presenterar är inte språket representativt för den 

                                                 
30 Hjørland, 2002, s.258. 
31 Hjørland, 1993, s.145. 
32Albrechtsen, Hanne & Hjørland, Birger, 1995, ”Towards a New Horizon in Information Science: Do-
main-Analysis”, s.400.  
33 Hjørland, 2002, s.258. 
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sociala verkligheten, utan har en delvis medskapande roll av densamma.34 Ef-
tersom så många perspektiv ska studeras i en domänanalys, använder man sig 
av så kallad metodologisk kollektivism som förklaras närmare i nästa kapitel.  

Metodologisk individualism/kollektivism och domän 
Metodologisk individualism definieras av Hjørland och hans kollega Hanne 
Albrechtsen som studier av kognitiva processer isolerade från sociala kontexter 
och den historiska utvecklingen.35 Metodologisk individualism representerar en 
uppfattning av vetande som ”summan av individernes enkelterkendelser”, det 
vill säga som summan av varje individs kunskap (min övers.) och används 
inom det kognitiva paradigmet.36 Hjørlands åsikt är att informationsvetenska-
pens problem inte kan lösas med endast en fokusering på kognitiva processer, 
utan att ”informationsvidenskabens interesser i meget høj grad ligger i brænd-
punktet imellem sociologi, psykologi, lingvistik og filosofi”.37 Han förespråkar 
istället för metodologisk individualism en metodologisk kollektivism för att 
skapa en så komplex och mångfacetterad bild av informationsbehovet hos en 
grupp användare som möjligt. Metodologisk kollektivism innebär att man med 
hjälp av olika metoder studerar, i det här fallet, en domän. Studier av den so-
ciala kontexten, den historiska utvecklingen och individens och språkets roll i 
sin domän skapar tillsammans en bild av kunskapen och kunskapsbehovet i en 
domän. Att applicera metodologisk kollektivism på informationsvetenskapen 
innebär att man antar att dess ursprung inte primärt består av individuella, utan 
kollektiva informations- och kunskapsstrukturer. Dessa kan vara vetenskaper, 
discipliner, tvärvetenskapliga strukturer eller med en bredare term: kunskaps-
domäner.38  Utgångspunkten för informationsvetenskap bör alltså enligt detta 
synsätt vara kunskapsdomäner som discipliner, eller branscher, inte individer. 
Individerna som studeras bör ses som medlemmar i en arbetsgrupp, disciplin, 
tanke- eller diskursenhet där det sker en interaktion mellan domänstrukturer 
och individuell kunskap, en interaktion mellan den individuella och sociala 
nivån.39 Hjørland citerar Daniel Little i sin avhandling för att närmare förklara:  

All human action is mediated by a subjective social worldview; no social science is possi-

                                                 
34 Sundin, Olof, Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, 2003, s.27. 
35 Albrechtssen & Hjørland, 1995, s.409. 
36 Hjørland, 1993, s.135. 
37 Hjørland, 1993, s.134. 
38 Hjørland, 1993, s.141. 
39 Albrechtssen & Hjørland, 1995, s.409. 
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ble that does not penetrate the individual’s social world. Thus all social action is framed 
by a meaningful social world. To understand, explain, or predict patterns of human be-
haviour, we must first penetrate the social world of the individual - the meanings he at-
tributes to the environment (social and natural), the values and goals he possesses, the 
choices he perceives, and the way he interprets other individuals’ social action. Only then 
will we be able to analyze, interpret, and explain his behaviour.40

För att kunna förutsäga och förklara individens handlande behöver man alltså 
förstå hennes sociala och kulturella omgivning, hennes domän. För att få en så 
heltäckande bild som möjligt används flera olika studiemetoder, Hjørland 
nämner rationalism, empirism, historicism och pragmatism.41 De fyra metoder-
na återfinns först i Hjørlands avhandling Emnerepræsentation og informa-
tionssøgning: bidrag til en teori på kunskabsteoretisk grundlag.  

Ämne, ämnesanalys och behovsorienterad indexering 
För att förstå vikten av domänanalysens metodologiska kollektivism är det bra 
att ha klart för sig hur Hjørland definierar ämne och ämnesanalys och i hans 
avhandling hittar vi följande beskrivning:  

En emneanalyse er en fortolkning af et dokuments (eller en informationsentitets) potentia-
ler i forhold til et givet informationssystems erkendelseinteresser, der foretages i en given 
historisk, kulturel, faglig og pragmatisk kontekst. 42

Ett dokuments ämne är enligt Hjørland de igenkänningsmässiga potentialer 
som ett dokument har, en definition som jag ansluter mig till. (Ett dokument 
skall förstås som en informationsbärande/kunskapsentitet. Hårdrar man det kan 
alltså till exempel en författare betraktas som ett ”dokument”.) Enligt den upp-
fattning Hjørland representerar växer ämnen fram med den vetenskapliga och 
mänskliga kunskapen och skall förstås i relation till de mänskliga kunskapsbe-
hoven. Ämnen är inte givna på förhand (a priori) och det relevanta utifrån syn-
vinkeln informationsåtervinning är att ställa sig frågan: vilka potentiella frågor 
kan dessa dokument ge svar på?43  

Dokument indexeras idag oftast på ett av följande två sätt, eller en kombi-
nation av dessa: efter användarnas behov eller dokumentens innehåll. Dagobert 
Soergel är en av Hjørlands inspiratörer då han menar att behovsorienterad in-

                                                 
40 Little, Daniel, 1991, Varieties of social explanation. An introduction to the Philosophy of Social Sci-
ence, s.85, cit. från Hjørland, 1993, s.143-144. 
41 Hjørland, 2002, s.259. 
42 Hjørland, 1997, s.41. 
43 Hjørland, 1993, s.71. 
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dexering är den metod som har visat sig ge bäst resultat.44 Vid sådan indexering 
behöver indexeringsspråket anpassas efter de specifika behov som finns hos 
användargruppen och för att hitta behoven görs genomträngande studier av 
användarnas informationsbeteende.45 Min avsikt är också att skapa ett underlag 
till klassificering som utgår från användarnas behov. Det är då viktigt att vara 
medveten om att olika aktörers behov kan stå i konflikt med varandra och att 
en klassificering måste överväga vilken sorts behov som ska tillfredställas.46  

För att kunna hitta och beskriva vad som är kunskapsintressena, relevant 
kunskapsmässig potential, hos ett givet informationssystem, i det här fallet 
RFSU:s domän, räcker det enligt Hjørlands teori inte med att undersöka vad 
användarna tycker är deras kunskapsintressen. Upplevda informationssök-
ningsbehov behöver sättas in i ett större perspektiv, eftersom beteenden och 
upplevda behov styrs av omgivande faktorer. En domänanalys som inkluderar 
en vetenskapsteoretisk, -sociologisk och -historisk analys av kunskapsdomänen 
ifråga är ett sätt att vidga perspektivet.47 Hjørland menar att den grundläggande 
kunskapsorganisationen inom ett ämne avslöjas i hur discipliner är organisera-
de på universiteten och liknande institutioner. Strukturen är dock inte explicit 
även om den kan vara mer eller mindre känd av forskare och informationsspe-
cialister och analyseras exempelvis genom empiriska studier. Det handlar se-
dan om att utifrån resultatet av analysen presentera den igenkänningsmässiga 
potential hos ett dokument som kan vara av vikt för användarna att få sökträf-
far på.48 Enligt en fallstudie Hjørland genomfört med domänanalytisk teori och 
metod fann han följande aspekter vara av vikt i ett klassificeringssystem för det 
vetenskapliga ämnet psykologi: 

 
- De viktigaste angreppssätten och subdisciplinerna inom disciplinen psykologi (ba-

serat på empiriska, rationella, historiska och pragmatiska bevis) 

- En förståelse för disciplinens historik, vilka angreppssätt och perspektiv som fun-

nits 

- Explicit redogöra för vilken syn på psykologi som är utgångspunkten för klassifika-

tionssystemet. 

                                                 
44 Soergel, Dagobert, 1985, Organizing Information: Principles of Data Base and Retrieval Systems, 
s.227, cit. från Samuelsson, Anna-Stina, 2000, Feministisk forskning. Ett försök till domänanalys av en 
mindre del av fältet, s.6. 
45 Soergel, 1985, s.232, cit. från Samuelsson, 2000, s.7. 
46 Hjørland, Birger, 1998, ”The Classification of Psychology: A Case Study in the Classification of a 
Knowledge Field,” s.172. 
47 Hjørland, 1993, s.38, 194-195. 
48 Hjørland 1993, s.71. 
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- Spegla teoretiska samband mellan psykologi och andra vetenskaper. 

- Spegla teoretiska samband mellan olika subdiscipliner inom psykologi. 

- Undvika att reducera psykologi till antingen biologi eller sociologi. 

- Om möjligt baseras på en teori om psykologins natur och dess delar.49 

 Aspekter av vikt för ett visst ämnes klassificeringssystem behöver inte vara av 
vikt för ett annat, men exemplet ovan får tjäna som illustration för vad en do-
mänanalys kan resultera i och en utgångspunkt för jämförelse med vad som 
framkommer i föreliggande studie.  

Domänanalys, vetenskapssociologi och historik  
Samuelsson, som också använder sig av domänanalysen i sin studie, har gjort 
en sammanfattning av vetenskapssociologi som får inleda beskrivningen av 
dess betydelse för domänanalysen: 

Vetenskapssociologi, eller kunskapssociologi, handlar om förhållandet mellan å ena sidan 
idéer, tänkande och kunskap, å andra sidan om samhället och dess sociala organisation.50 
Utan att gå djupare in på olika teoretiska riktningar, kan vi konstatera att kunskap och ve-
tenskap har starka samband med det samhälle i vilket det produceras. Enligt detta synsätt 
kan man inte acceptera att det skulle finnas en absolut och evig kunskap, opåverkad av 
samhällsklimat och –förändringar.51

Som jag förstår Samuelsson och Hjørland är det viktigt att skapa sig en bild av 
det samhälle och den organisationsstruktur som domänen verkar i för att ha 
som bas för sin tolkning eftersom det pågår ett ständigt växelspel mellan indi-
vid och samhälle. Individens eller gruppens önskemål om dokument och in-
formation påverkas av den kulturella kontext hon/den verkar i och tvärtom. Det 
illustreras också av följande citat av Patrick Wilson i Sundins avhandling: 

What one needs to know also depends in part on what others expect one to know. What 
one needs to know in order to perform an occupational role or to fulfil one’s obligation as 
a citizen participant in public affairs is set only in part, often very small part, by technical 
requirements. What can be ignored and what must not be ignored are matters settled by 
collective agreements (tacit or overt) as much as, or more than, by the actual indispensa-
bility or dispensability of knowledge to performance. And finally, what one wants to 
know will reflect what one thinks others do know - what there is to know about.52  

                                                 
49 Hjørland, Birger, 1998, s.173. 
50 Rigne, E.M, 1988, Kunskaps- och vetenskapssociologi, s.165, cit. från Samuelsson, 2000, s.13.  
51 Rigne, 1988, s.167, cit. från Samuelsson, 2000, s.13. 
52 Wilson, Patrick, 1983, s.150, cit. från Sundin, 2003, s.34. 
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Kunskapsbehovet styrs av vad man tror att man förväntas veta om ett visst fe-
nomen, vad man tror att andra vet och vad man tror att man kan hitta informa-
tion om. Skulle man då basera ett informationssystem enbart på exempelvis en 
empirisk studie i form av en enkät, går man miste om alla de aspekter infor-
manterna själva inte är medvetna om att de har behov av att veta något om. Det 
är anledningen till att man bör vara försiktig med metodologisk individualism 
och komplettera med andra studier av en kunskapsdomän än användares öns-
kemål. Enligt det sociokulturella perspektiv som Hjørland, Sundin, Wertsch, 
Wilson, m.fl. förespråkar är det bra att sätta in en domän i ett historiskt per-
spektiv. Man behöver känna till den historiska utvecklingen inom och utom 
domänen och den växelverkan däremellan som lett fram till dagens struktur, 
eftersom det påverkar perspektivet på domänen idag. Det ger också en finger-
visning om tänkbar framtida utveckling av domänen. 

Hjørland ger inte några direktiv i sin teori om vilken vetenskapssociologisk 
teori och metod som är lämplig att basera domänanalysen på, vilket lämnar det 
öppet för egen bedömning. Samuelsson låter den vetenskapssociologiska ana-
lysen baseras på Pierre Bourdieus tankar om sociala fält där individens innehav 
av olika former av kapital är avgörande i den ”kamp” som pågår inom fältet en 
kamp om det ”rätta” perspektivet – en kamp mellan olika paradigm om tolk-
ningsföreträdet.53 Jag instämmer i Samuelssons åsikt om att ”vi måste se att 
olika teoretiska positioner finns inom fältet, att kampen dem emellan kanske 
tvingar fram nya definitioner av begrepp och en skärpning av teoretiska argu-
ment”.54 Stämmer det att det finns olika teoretiska positioner och pågår det en 
inre kamp inom RFSU? 

Jag skulle även i detta sammanhang vilja utveckla Wertsch syn på socio-
kulturell analys som väl följer Hjørlands tankar. Wertsch forskning rör språk, 
tanke och kultur med fokus på texters betydelse för skapandet av en identitet.55 
Enligt Wertsch innebär sociokulturell analys att ta reda på och förstå hur det 
mänskliga handlandet är relaterat till kulturella, institutionella och historiska 
processer, närmare bestämt uttrycka förhållandena mellan det mänskliga hand-
landet å ena sidan och den kulturella, institutionella och historiska kontexten i 
vilken dessa handlingar inträffar å den andra.56 Jag vill studera hur RFSU ver-
kar i relation till det omgivande samhället, har det varit olika eller lika genom 

                                                 
53 Samuelsson, 2000, s.13. 
54 Samuelsson, 2000, s.13. 
55 http://www.cshc.ubc.ca/viewbio.php?id=20, 2004-07-23 
56 Wertsch, 1998. s.24. 
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åren beroende på kontext? Handling förstås här som att den kan vara både in-
tern och extern och utföras av stora och små grupper såväl som individer. I 
Wertsch mening är det särskilt viktigt att analyser av handling inte begränsas 
av metodologisk individualism. Det är viktigt att se företeelsen som en stund 
av handling snarare än en separat process eller enhet som på något sätt existe-
rar isolerad från andra handlingar, att se den sociala kontextens inverkan57 
Wertsch exemplifierar med en historia om tre blinda män som beskriver en 
elefant utifrån att ha känt på olika delar av den. De tre blinda männens bild 
skiljer sig åt helt och hållet och alla tre anser sig ha den sanna bilden av en 
elefant. Faktum är att ingen har helt fel, men ingen har heller förstått helheten 
eller att andra människor kan uppfatta verkligheten på ett annat sätt och också 
ha rätt.58 Använder man sig bara av en metod, till exempel intervjuer med de tre 
männen, kan man förledas att tro att de beskriver tre olika djur och inte tre oli-
ka delar av samma. Skulle man som komplement även studera foton av elefan-
ter eller läsa om elefanters fysionomi, skulle slutsatsen bli en annan. Wertsch 
skriver:  

The story of three blind men and an elephant – all images are true, there is no connection 
between them and they all claim to have the true account of the elephant. [...] Many of the 
forms of conceptual blindness in the human sciences have arisen due to forces that oper-
ate in large modern bureaucratic organizations, e.g. specialization and isolation in Univer-
sity structures. [...] ”[L]earned incapacities” [is] associated with socialization into a pro-
fessional discourse. The result is that various disciplines rest on ideas about human nature 
that representatives of other disciplines find naive, trivial, or ludicrous. […] One of the 
major results of this kind of fragmentation and isolation is that the human sciences are of-
ten viewed as incapable of providing useful interpretations of problems in the ”real 
world” of modern society.59

Jag anser att det kan vara fruktbart att analysera synen på vetenskaplighet och 
ämnen utifrån Wertsch metafor ovan. Både individers enskilda syn på ämnen 
och de olika vetenskapliga disciplinerna kan då liknas vid de blinda männen 
och se vilka eventuella skillnader i synsätt som kan finnas. 

Begränsningar 
Vad jag finner oklart i Hjørlands teori och metod är exakt vilka komponenter 
som är nödvändiga för en fullgod domänanalys och på vilket sätt och hur detal-
jerat slutresultaten bör redovisas. Exempelvis nämns andra metoder som bibli-
                                                 
57 Wertsch, 1998, s.23. 
58 Wertsch, 1998, s.3-4. 
59 Wertsch, 1998, s.4-5. 

 19



ometri som tänkbara delar i en metodologisk kollektivism, även om bibliometri 
av Hjørland nämns som en positivistisk teori som bör brukas tillsammans med 
andra metoder. Det framgår dock inte om exempelvis bibliometri är en nöd-
vändig eller ens önskvärd metod i kombination med andra.60 Fördelen med det-
ta är dock att man som tillämpare av domänanalysen är relativt fri att använda 
det som man finner lämpligt för den uppgift som föreligger. Jag har valt att inte 
använda dem i min studie, se diskussion om varför i metoddelen. Något som 
bland annat Samuelsson har påtalat är också oklarheten i hur slutresultat ska 
redovisas, vilket jag instämmer i.61  

Diskussion om valet av teori 
Anledningen till att jag har valt att utgå från domänanalysen och dess metodo-
logiska kollektivism för min analys är delvis strukturen på RFSU och dess bib-
liotek. Brukarna av RFSU:s bibliotek har såväl naturvetenskaplig som sam-
hällsvetenskaplig bakgrund och dokumentsamlingen är av tvärvetenskaplig art 
i den meningen att dokumenten och arbetsuppgifterna som domänen omfattar 
huvudsakligen behandlar ämnet sexologi. Enligt min erfarenhet i arbetet på 
förbundet, enligt de kursplaner i ämnet som jag hittat och förbundets eget utta-
lande i idéprogrammet 1990 tangerar ämnet en rad andra ämnen, däribland 
etnologi, feministiska studier/genusforskning/kvinnovetenskap, historia, juri-
dik, medicin, psykologi, sociologi och socialt arbete.62

Man skulle kunna fråga sig varför jag inte väljer Beghtols eller Lykke Ni-
elsens varianter av domänanalys. Skälet är att jag utifrån min förförståelse för 
domänen anser att en epistemologisk utgångspunkt är bättre lämpad för 
RFSU:s domän än Lykke Nielsens kognitiva. Det kognitiva synsättet på biblio-
teks- och informationsforskning innebär enligt Sundin att fokus ligger på indi-
videns subjektiva konstruktion av mening. Hänsyn tas inte till att det utformas i 
samspel med omkringliggande faktorer som kultur, miljö etcetera. Exempel på 
flitigt citerade förespråkare för kognitiva studier är Carol Kuhlthau, Brenda 
Dervin, Nicholas J Belkin och Peter Ingwersen.63 Enligt Hjørland argumenterar 
Ingwersen för en kognitiv syn på IS, men har dock på senare år velat kalla sig 
domänanlytiker.64 Som Hjørland skriver så är inom humaniora och samhällve-

                                                 
60 Hjørland, 1993, s.221. 
61 Samuelsson, 2000, s.10. 
62 RFSUs idéprogram antaget av RFSUs årsmöte 1990, 1991, s.92, http://www.rfsu.se, 2003-11-29. 
63 Sundin, 2003, s. 24. 
64 Hjørland, 2002, s.258. 
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tenskap till exempel teorigrund och åskådning hos författaren ofta av större 
intresse för läsaren än det studerade objektet i ett dokument om man är insatt i 
ämnet. Med utgångspunkt i ett sådant tänkesätt bör kanske större vikt läggas 
vid till exempel bakomliggande teorier och metoder i klassificering av doku-
ment?65 Är man å andra sidan inte medveten om ett ämnes teorityngda karaktär 
kan det kanske vara bra att bli upplyst om detta.66 Vidare hävdar flera samtida 
forskare med kontextorienterade ansatser vikten av att sätta in informations-
sökning och informationsbehov i en social kontext, exempelvis Sundin, 
Wertsch med flera.67

Jag tror att vikt här bör läggas vid fler faktorer än ett försök till objektiv 
bedömning av ett dokuments ämne/ämnen oberoende av omgivande social på-
verkan som görs idag och som den objektiva idealismen och den naiva realis-
men förespråkar. Den objektiva idealismen utgår från att dokument ska analy-
seras utifrån inneboende ämnen, att vad som är ett ämne inte är en subjektiv 
bedömning. Ämnen kan då liknas vid atomer som kombineras med varandra 
som exempelvis i ett kolonklassifikationssystem.68 Enligt Hjørland betraktar 
också Derek W Langridge, en förespråkare för den objektiva idealismen, kun-
skapskategorierna som permanenta, inneboende karakteristika i kunskapen. 
Kategorier uppdateras då inte i takt med den vetenskapliga utvecklingen.69 Jag 
instämmer dock i Hjørlands uttalande om att vilket dokument som helst kan ha 
olika betydelse och potentiell användning för olika grupper av användare.70 ”A 
document has not just one true subject. It has several epistemological potenti-
alities that are given priority based on disciplinary viewpoints.”71 Eftersom 
bibliotekets dokument och användare härstammar från vitt skilda discipliner 
med olika vetenskaplig tradition tror jag att en ”objektiv” bedömning av do-
kumenten inte gör dem rättvisa och försvårar igenfinningen för vissa eller kan-
ske alla användare. Jag tror att det vore en fördel att ta hänsyn till disciplinär 
bakgrund och i det här fallet organisatoriska synsätt för att förstå användarnas 
syn på ämnen och sökstrategier för att kunna anpassa söksystem, klassificering 
och indexering efter detta. 

                                                 
65 Hjørland, 1997, s.44. 
66 Hjørland, 1998, s.175. 
67 Sundin, 2003, s. 24, Wertsch, 1998, s.24. 
68 Hjørland, 1993, s.51-55. 
69 Hjørland, 1993, s.37. 
70 Smiraglia 2002, s.42. 
71 Hjørland, 1997, s.42. 
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Material och metod 
Studien kommer att bestå av både kvalitativa och kvantitativa inslag och till 
hjälp i tolkningsarbetet har jag delvis använt mig av Alvesson & Sköldbergs 
bok Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, domän-
analysens metodologiska rekommendationer samt Göran Ejlertssons Enkäten i 
praktiken. 

Historik - litteraturstudie 
Först kommer en historisk överblick över de viktiga idéer och sociala kontexter 
som genomsyrat förbundet för den bakgrundsförståelse som är viktig för att 
förstå organisationen idag och för att få det historiska perspektiv som vi sett 
betonas av Hjørland. Denna del kommer att genomföras genom kvalitativa 
litteraturstudier av fem dokument: Sex i folkhemmet – om RFSUs tidiga histo-
ria av Lena Lennerhed som skrivit om RFSU:s verksamhet ur ett idéhistoriskt 
perspektiv där hon med 2000-talets glasögon vill följa hur förbundets sexual-
politiska ideologi förändrades över tid72; 40 år med RFSU: sexualupplysning i 
Sverige från 30-talet till idag Preventivfrågan Abortfrågan Sexualundervisning 
i skolan RFSU idag (Förkortas hädanefter 40 år med RFSU) där Carl-Adam 
Nycop, Lena Swanberg och Greta Sörlin på 1970-talet gjorde en översikt över 
RFSU:s arbete, antologin Sex - en politisk historia som gavs ut i samband med 
att RFSU firade 70 år 2003 samt RFSU:s förra princip- och idéprogram från 
1981 och 1991 där även kort historik finns dokumenterad. Lena Lennerhed är 
fil dr och professor i idéhistoria vid Södertörns högskola och sitter för närva-
rande i RFSU:s styrelse, Carl-Adam Nycop var förbundsordförande 1971-1974 
och de flesta övriga författare till litteraturen är/har också varit verksamma 
inom RFSU. Jag ser inte detta som ett problem, eftersom det är RFSU:s behov, 
organisation och syn på sitt ämnesområde som är i fokus i denna uppsats. Bort-
sett från en del tidningsartiklar har jag heller inte lyckats hitta något material 
om RFSU:s historia författat av andra än medlemmar i förbundet. Dock är jag 
medveten om att författarna medvetet eller omedvetet kan färga materialet. För 
att bredda bilden har jag därför valt att använda mig av två publikationer av 
olika författare som i stort sett behandlar samma tidsperiod, antologin författad 
av en rad olika författare samt de officiella idéprogrammen som får anses re-
presentera RFSU:s enade ståndpunkt. De frågor som ställs till materialet är de 
tre första från kapitel två: Hur har utvecklingen inom RFSU:s sexualupplys-

                                                 
72 Lennerhed, Lena, 2002, Sex i folkhemmet RFSUs tidiga historia, s.12. 
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ningsverksamhet sett ut – hur har verksamheten förändrats genom åren och 
varför?; Vilka delar har varit bestående och vilka har lagts till eller dragits 
ifrån?; Vilken/vilka kunskapsteoretiska strömningar har genomsyrat RFSU:s 
verksamhet?; Vilka ämnesområden har behandlats av RFSU och vilka har varit 
bestående?  

Dagens RFSU – en litteratur- och enkätstudie 
Del två är en vetenskapssociologisk och vetenskapsteoretisk kartläggning av 
organisationen idag för att se vilka ämnesmässiga potentialer som finns. Den 
utformas dels som en kvalitativ litteraturstudie baserad på den senast publice-
rade verksamhetsberättelsen från 2002, det senaste idéprogrammet från 2000 
och hemsidans information i en utskrift från 2003-11-29 som får anses repre-
sentera den officiella enade ståndpunkten, dels enkäter till användarna av bib-
lioteket, tillika medlemmarna i förbundsstyrelsen, förbundskansliets och klini-
kens personal, allt som allt 49 personer. Till denna del av undersökningen ställs 
följande frågor från inledningen – Vilken/vilka kunskapsteoretiska strömningar 
genomsyrar verksamheten?; Hur är verksamheten organiserad och vilka sam-
arbetspartners och informationsvägar finns?; Vilka ämnesområden behandlas 
av RFSU? 

Syftet med enkäten är att få det pragmatiska användarperspektivet som 
komplement till litteraturstudierna. Likväl som man enligt domänanalysens 
metodologiska kollektivism inte enbart kan utgå från användarens individuella 
uttalanden, kan man inte enbart basera ett bibliotekssystem på egna observa-
tioner och studier av de ämnen som antas behöva representeras. Tanken är ock-
så att få fram information som kanske kan visa på skillnader i synsätt som inte 
kommer fram i de officiella dokumenten om verksamheten. Avsikten är därför 
också att se om jag kan stärka eller bestrida min hypotes om att det finns en 
skillnad i sökvanor som jag anar, och Hjørland med flera hävdar, existerar hos 
människor med naturvetenskaplig respektive humanistisk/samhällsvetenskaplig 
skolning. Jag vill också finna på vilka grunder litteratur väljs ut och köps in till 
biblioteket. Jag vill vidare bilda mig en uppfattning om användarnas synpunk-
ter på bibliotekets kategorisering och vilka de ämnesmässiga potentialer kan 
tänkas vara som lämpar sig bäst för denna grupp användare. Min avsikt är att 
skapa ett underlag till klassificering som utgår från användarnas behov. De 
frågor jag vill ha svar på genom enkäten är: 

- Hur ser informationsvägarna ut, hur utväxlas information inom och 
utom domänen? Det kan ge signaler om lämplig inriktning och struktur 
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på bibliotekssystemet. 

- Vilka samarbetspartners anses viktiga? Det indikerar önskvärd inrikt-
ning på verksamheten. 

- Vad tycker användarna om sitt bibliotekssystem idag? Det kan indikera 
funktionaliteten på systemet i nuvarande form. 

- Vilken bakgrund och ämnesinriktning på studier har användarna? Dessa 
frågor ställdes för att kunna pröva min hypotes och för att kunna dela in 
informanterna i grupper. 

 
Till min hjälp för att konstruera enkäten har jag använt Enkäten i praktiken där 
det rekommenderas att man i så hög utsträckning som möjligt använder sig av 
auktoriserade frågor, det vill säga av andra forskare väl beprövade frågeställ-
ningar. Man bör vidare vid konstruerandet av frågor ta hänsyn till vissa fakto-
rer som att exempelvis varje fråga bara ska innehålla en fråga. Jag har inspire-
rats av Samuelssons enkät, modifierat den för att passa mitt syfte och också 
lagt till en del frågor. 

Mitt urval av enkätdeltagare beror på att det är denna grupp som aktivt fö-
reslår, köper in och lånar litteratur till/från biblioteket, tillika den grupp som 
nyttjar biblioteket.  

Hur representeras domänanalysens metodologiska kollektivism?  
En domänanalys bör som jag har tolkat det innehålla inslag av Hjørlands fyra 
metodologiska angreppssätt - rationalism, empirism, historicism och pragma-
tism. I min undersökning täcks rationalism in genom att slutanalysen tar fasta 
på vad som är praktiskt tillämpbart och redovisar vad som är viktigt att tänka 
på vid skapandet av ett klassificeringssystem för denna domän. Empiriska in-
slag finns genom den kvantitativa enkätundersökningen och studien av doku-
ment om RFSU:s organisation och verksamhet. Historicism representeras av 
den historiska beskrivningen av sociala strukturer, händelser och politiska 
strömningar i och utanför organisationen och pragmatiska inslag finns i och 
med frågor om vad användarna själva finner viktigt. Domänanalysen kan även 
tyckas behöva innehålla den form av empiriska studier som jag nämnde i teori-
kapitlet – bibliometri – för att bli fullständig. Dock tillåter inte RFSU:s datasy-
stem bibliometriska undersökningar som utlåningsfrekvens av titlar, vilka titlar 
som lånats av en och samma person etcetera som hade kunnat vara intressant 
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för min undersökning. Detta på grund av att historiken inte sparas. Så snart en 
bok är återlämnad syns inte vem som har lånat den tidigare. En co-
citeringsanalys kunde också ha varit intressant för vetenskapsteoretiska och 
organisatoriska kopplingar, men då de anställda och förtroendevalda på RFSU i 
mycket varierande grad, och på varierande vetenskaplig och populärvetenskap-
lig nivå, producerar skrivet eller tryckt material, skulle en sådan analys ha bli-
vit svår och tidskrävande att genomföra. På grund av uppsatsens omfattning 
behöver jag också begränsa min undersökning och för det praktiska syftet – att 
skapa ett underlag för revision av bibliotekssystemet – bedömer jag materialet 
vara tillräckligt omfattande. 
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RFSU:s historia 

Min historieteckning kommer, som jag nämnde i metodkapitlet, att till stor del 
baseras på Lena Lennerheds bok Sex i folkhemmet - om RFSUs tidiga historia 
och 40 år med RFSU Sexualupplysning i Sverige från 30-talet till idag. Pre-
ventivfrågan Abortfrågan Sexualundervisning i skolan RFSU idag. Översikten 
gör inte anspråk på att vara heltäckande och behandlar utvecklingen centralt, 
den kommer inte att ta upp lokalavdelningarnas verksamhet och utveckling. 
Syftet är att sätta in dagens organisation i ett historiskt perspektiv och att skapa 
en förståelse för hur och varför organisationen har kommit att se ut som den 
gör idag. Först kommer några avsnitt om RFSU:s grundande och uppgift och 
orsaker till detta. Med utgångspunkt i idéprogrammens utveckling följer sedan 
en teckning av de viktigaste dragen i RFSU:s utveckling, hur och varför verk-
samheten har förändrats, vad som har lagts till eller dragits ifrån och vilka kun-
skapsteoretiska strömningar som har genomsyrat och påverkat verksamheten.   

RFSU:s uppgift och organisation 
Ambitionen för RFSU:s grundare var att bygga upp en reformatorisk rörelse 
med bred bas och demokratiska arbetsformer.73 Den hade ett folkrörelseideal 
med idéer om självbildning och var samtidigt en upplysningsorganisation.74 
Idag kallas organisationen för ideell, frivilligorganisation eller Non-
Governmental Organization (NGO). Enligt Lennerhed kan man se RFSU som 
en konstruktör av en modern sexualitet.75  

Det centrala ämnet inom förbundet då som nu definieras på följande sätt av 
P.O. Lundberg, redaktör för den nyutkomna boken med ämnets namn, Sexolo-
gi: Ordet består av latinets sexus=kön och logos=förnuft och är kortfattat läran 
om könslivet. Det ska inte förväxlas med erotologi som brukar översättas kär-
lekskonst, eller sexosofi som ”beskriver den rådande uppfattningen om vad 

                                                 
73 Lennerhed, 2002, s.78. 
74 Lennerhed, 2002, s.78. 
75 Lennerhed, 2002, s.12. 
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som är ’riktigt’, ’normalt’, ’moraliskt’ och så vidare, ett begrepp som sålunda 
står på en värderingsgrund.”76  

RFSU:s organisation har sedan grundandet bestått av tre delar - en sexual-
politisk del, en klinisk del och en kommersiell del. Konstellationen, som RFSU 
hämtat inspiration till från liknande rörelser utomlands, vittnar enligt Lenner-
hed om den vikt RFSU lade vid den praktiska verksamheten. Sexualpolitik var 
för RFSU:s inte bara teori och politiska krav, det var också handling.77  

Under större delen av RFSU:s historia har förbundet haft ett upplysnings-
forum som varit tidskriftens. Det började med Populär tidskrift för sexuell upp-
lysning vars syfte var att ”göra den moderna sexualforskningens resultat till-
gängliga för folket”.78 Tidskriften var socialistiskt färgad och grundarna såg sig 
själva som en kulturradikal rörelse som på den tiden var liberalt färgad till 
skillnad mot mellankrigstidens radikaler som var marxistiskt färgade.79 Den 
blev ett centrum för den svenska radikala freudianismen. Tidskriften fick stor 
spridning, något som vi längre fram kommer att se har skiftat genom åren för 
RFSU:s olika tidskrifter. Ämnen som behandlades var enligt Lennerhed köns-
organens anatomi och fysiologi, preventivmedelsteknik, graviditet och förloss-
ning, impotens och frigiditet, abort, könssjukdomar och homosexualitet. Det 
fanns också en frågespalt för läsarfrågor.80  

RFSU:s grundande 
RFSU grundades 1933 av Elise Ottesen-Jensen, en grupp unga radikala socia-
listiska läkare som stod bakom tidskriften Populär tidskrift för sexuell upplys-
ning - ett skandinaviskt samarbetsprojekt - och företrädare för några fackliga 
organisationer, det vill säga olika delar av arbetarrörelsen. Elise Ottesen-Jensen 
är en förgrundsgestalt som kommit att betyda mycket för förbundet och hon var 
också förbundets ledare från grundandet 1933 till 1959.81 Hon arbetade redan 
före 1933 med sexualupplysning, var journalist till yrket och syndikalist.82 Hon 
var enligt Lennerhed främst en sexualpolitisk agitator, inte en upplysare83 och 
Ottesen-Jensen beskrivs som en radikal, orädd kvinna med ett starkt socialt 

                                                 
76 Sexologi, 2002, s.13. 
77 Lennerhed, 2002, s.79. 
78 Lennerhed, 2002, s.59. 
79 Lennerhed, 2002, s.63. 
80 Lennerhed, 2002, s.59. 
81 Lennerhed, 2002, s.31,58. 
82 Lennerhed, 2002, s.9. 
83 Lennerhed, 2002, s.49. 

 27



patos.84 För henne var det självklart att kvinnor och män har lika värde, men 
lika självklart var att de har olika uppgifter i samhället och politiken.85 Hon var 
också för mänskliga rättigheter och för fattiga arbetarkvinnor och denna in-
ställning präglade RFSU:s verksamhet och ideologi under hennes ledning.86 
Ottesen-Jensen konstaterar enligt skriften 40 år med RFSU att sexuallagarna på 
1920-talet inte bara var typiska klasslagar utan även typiska könslagar, stiftade 
av riksdagens välbärgade män mot arbetarkvinnorna.87 De sexuella frågorna 
betraktades av samtiden som kvinnofrågor?88 I styrelsen blev Ottesen-Jensen 
vald till ordförande och övriga ledamöter var Gunnar Inghe och Nils Nielsen 
(läkare och redaktörer för Populär tidskrift för sexuell upplysning), Hanna 
Lundin (Socialdemokratiska kvinnoförbundet), Simon Simonsson (kakelugns-
makare, fackligt aktiv i Socialdemokratiska arbetarepartiet, SAP), Frida An-
dersson och Siri Kjellberg-Cleve (läkare).89  

RFSU vände sig främst till arbetarklassen i vid mening och kontakten med 
syndikalister och socialdemokrater underlättade uppbyggnaden av organisatio-
nen så att förgreningar kunde ske över i stort sett hela landet. Det är enligt Len-
nerhed svårt att avgöra vilka som hade störst inflytande de första åren - syndi-
kalisterna eller socialdemokraterna. Bland medlemsorganisationerna var syn-
dikalisterna aningens övervägande, 11 av 18, medan styrelsens arbetarrörelse- 
och lokalavdelningsrepresentanter övervägande bestod av socialdemokrater.90

Tiden för grundandet  
Sedan slutet av 1800-talet bildades sexualreformrörelser runtom i Europa och 
USA med olika ideologiska och vetenskapliga utgångspunkter. Det nya på 
1930-talet var att de ställde krav på samhället att driva förbundets frågor och 
reformer och lagändringar.91  

RFSU kom att verka i ett samhälle som var positivt till sexuell reform, vil-
ket också var något nytt. Tidigare förkämpar hade verkat i ett överhetssamhälle 
med en kristet färgad sexualmoral. Sexualiteten hörde enligt den kristna synen 
hemma i äktenskapet, fortplantningen var dess mål och könens olikheter beto-

                                                 
84 Lennerhed, 2002, s.37. 
85 40 år med RFSU, 1973, s.3, Lennerhed, 2002, s.47. 
86 40 år med RFSU, 1973, s.3. 
87 40 år med RFSU, 1973, s.3. 
88 Lennerhed, 2002, s.37, 79. 
89 40 år med RFSU, 1973, s.5, Lennerhed, 2002, s.67 
90 Lennerhed, 2002, s. 78. 
91 Lennerhed, 2002, s.9-10. 
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nades.92  
Socialdemokratin hade just kommit till makten och folkhemsbygget skulle 

starta. Lennerhed skriver att ”[b]egreppet social ingenjörskonst har fått beteck-
na inriktningen som innebar att folket beslutade om de politiska målen genom 
sina riksdagsvalda, och att experterna, de sociala ingenjörerna, visade på med-
len”.93 Utbredd fattigdom och stora familjer var ett faktum bland arbetarna efter 
att industrialiseringen medfört den omfattande inflyttningen till städerna. Efter-
som mindre familjer delvis ansågs kunna avhjälpa fattigdomen, blev kampen 
för sexualupplysning och fri tillgång till preventivmedel en viktig fråga för 
arbetarrörelsen.  

I argumentationen för preventivmedel dominerade i samhället på 1930-
talet de nymalthusianska argumenten - att preventivmedel behövdes för att 
förhindra överbefolkning och fattigdom samt det vetenskapligt medicinska 
hälsoargumentet - att preventivmedel behövdes för att sexuell avhållsamhet var 
skadligt.94 RFSU omfattade dock inte den nymalthusianska överbefolkningsteo-
rin. Förbundets inställning var att preventivmedel var en individuell rättighet, 
de intog alltså till skillnad från staten ett individ- och delvis också ett kvinno-
perspektiv.95 Preventivmedel sågs som ett bra sätt för människor att kunna ta 
kontroll över sina egna liv, dels kunde man kontrollera barnafödandet, dels 
blev ett njutningsfyllt sexliv möjligt.96 Prostitution ansågs av RFSU vara en 
medicinsk/psykiatrisk och social fråga, inte som idag könspolitisk. 

RFSU:s första idéprogram 
Det program som antogs vid RFSU:s första årsmöte 1934 löd som följer och 
ger också en fingervisning om vilka frågor som på 1930-talet fanns behov av 
att driva: 

 
1. Införande av sexualundervisning vid alla landets skolor, seminarier och universitet. 
2. Upprättande av rådgivningsbyråer, vilka ger vägledning i alla sexualfrågor - fasta i 

städerna, ambulerande på landsbygden 
3. Preventivlagens fullständiga slopande och kostnadsfria preventivmedel till behövan-

de 
4. Rätt till abort och sterilisering på rasbiologiska (arvsbiologiska), medicinska och so-

ciala indikationer 
5. En revision av lagstiftningen i enlighet med ett vetenskapligt bedömande av yttring-

arna av sexualdriftens variationer 
                                                 
92 Lennerhed, 2002, s.10. 
93 Lennerhed, 2002, s.80. 
94 Lennerhed, 2002, s.25. 
95 Lennerhed, 2002, s.92. 
96 Lennerhed, 2002, s.89. 
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6. Omgestaltning av de sociala och ekonomiska förhållandena så att det blir möjligt att 
ta de praktiska konsekvenserna av sexualvetenskapens forskningar.97

När RFSU anordnade kurser prioriterades lärare, läkare och medicinstuderan-
de. 1942 kom också efter flera års kamp en kunglig kungörelse att sexualun-
dervisning skulle införas i folkskolan. Denna skulle bland annat innefatta ana-
tomi, skillnaden mellan könen, befruktning, fosterutveckling, könssjukdomar 
och rasbiologi. Det skulle vidare läras ut att könslivets mål och mening är fort-
plantningen och att återhållsamhet ska råda tills man kan bilda familj. Behövde 
dock inte genomföras om det saknades lämpliga lärare eller om det fanns 
”andra skäl”.98  

Här skrev Inghe bland annat att den sexuella upplysningen verkade befriande. Om de 
unga bättre förstod sig själva och sitt känsloliv ökade också deras vilja att granska sam-
hällsförhållandena. En ”radikaliserande sexualupplysning” var därför ett vapen i arbetar-
klassens händer för att skapa en bättre samhällsordning; den bidrog till att skapa en ”kri-
tisk, vaken ungdom”. Och det var, enligt Inghe, en orsak till att upplysningen i skolan 
motarbetades. En hämmande auktoritetstro var det borgerliga samhällets bästa skydd. 99

Som kan utläsas av Lennerheds uttalande ovan finns det starka inslag av väns-
terns åsikter och kamp för ett bättre och mer upplyst liv för de mindre bemed-
lade i samhället. Preventivlagen innebar på den tiden förbud mot att upplysa 
om preventivmedel, dock inte försäljning och användning.100 Abort var vid 
denna tid förbjudet och straffbelagt under alla omständigheter.101 Läkare vände 
sig dock emot förslaget på grund av att det ”anses strida mot rättsmedvetandet 
och religiös uppfattning hos större delen av svenska folket”.102 Prästföreningen 
ville inte godkänna verken sociala eller medicinska skäl, ”vare sig far, mor 
eller samhälle äger förfoganderätt över det en gång tända människolivets vara 
eller icke vara” säger de i ett meddelande till RFSU 1935.103 Punkt fem i idé-
programmet innebär i praktiken att homosexualitet skulle avkriminaliseras och 
inte ses som en synd eller ett brott. Åsikterna gick dock isär om huruvida det 
skulle ses som en medfödd variant eller en sjukdom.104 Det förekom också olika 
åsikter om hur medfödd kontra förvärvad homosexualitet uppkommit. Punkt 
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sex är enligt Lennerhed troligen en kompromiss för att kunna placera in sexual-
frågan i ett större samhälleligt sammanhang utan att frångå principen om att 
förbundet skulle vara ”opolitiskt”.105 Vi ska framöver se att i den takt samhället 
i stort accepterar och tar över ansvaret för en fråga, lämnar RFSU över huvud-
ansvaret och fokuserar istället på de frågor som för tillfället anses få en styv-
moderlig behandling eller anses för kontroversiell för samhället i stort. 

RFSU:s andra idéprogram 
1944 antogs ett nytt socialpolitiskt program och anledningen var att 1936 års 
program på flera punkter helt eller delvis genomförts. Det nya löd som följer: 

 
1. Genomförande av obligatorisk, vetenskapligt grundad sexualundervisning vid alla 

landets skolor och seminarier samt vid vederbörliga högre undervisningsanstalter. 
2. Upprättande av rådgivningsbyråer, vilka ge vägledning i alla sexualfrågor, fasta i 

städerna, ambulerande på landsbygden. 
3. Effektiva socialpolitiska och andra åtgärder i syfte att avlägsna motiven till de i la-

gen nu ej tillåtna aborterna. Rätt till abort på sociala indikationer, så länge sådana kunna 
ställas. 

4. Rätt till kostnadsfria preventivmedel, då medicinska och sociala skäl föreligga. 
5. En förskjutning av tyngdpunkten från straffrättsliga till botande och förebyggande 

åtgärder beträffande driftslivets avvikelser. 
6. Statliga initiativ för befrämjande av sexualpsykologisk och annan sexualvetenskap-

lig forskning. Forskningsresultatens tillgodogörande genom samhälleliga reformåtgär-
der.106

I förändringen i punkt ett kan vi spåra den förskjutning från politisk till veten-
skaplig grundsyn som rådde i samhället i stort, så även inom RFSU. Synen på 
abort har här ändrats, från att betona rätten till abort till att betona vikten av att 
förebygga behovet av abort. Det fortsatta förbudet mot abort på social indika-
tion bidrar till fortsatt klasskillnad i abortfrågan.107 Abortkravet var också 
främst ett vänsterkrav, inte primärt ett krav från kvinnligt håll. De politiska 
kvinnoförbunden hade nämligen i regel samma åsikt som sina partier i frå-
gan.108 Argument som kvinnans rätt att välja frihet och oberoende som finns 
idag var inte vanligt och hänger ihop med dåtidens kvinnosyn där kvinnans 
främsta uppgift ansågs vara moderskapet.109 Med draghjälp från andra aktiva i 
befolkningsfrågan, som Alva och Gunnar Myrdal, togs preventivlagen 1938 
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 31



bort och istället kom en förordning om att de preventiva medlen skulle säljas.110  
1946 blir apoteken skyldiga att sälja preventivmedel.111 Man kan tolka det som 
att preventivmedel nu anses vara ekonomiskt tillgängliga för de flesta eftersom 
punkt 4 har förändrats från ”till behövande” till ”av medicinska och sociala 
skäl” jämfört med föregående program. Förändringen av synen på homosexua-
litet kan utläsas i punkt nummer 5 - ordet ”varianter” har bytts ut mot ”avvikel-
ser”. Läggningen framstår som entydigt negativ, något patologiskt som ska 
botas och förebyggas.112 Förbundet hade antagit bland annat Gunnar Nycanders 
åsikt, som såg homosexualitet som en sjukdom som eventuellt kunde botas 
med hjälp av psykoanalysen. Speciellt baserade han sin åsikt på psykiatern 
Ernst Kretschmers kroppstypslära som bland annat hävdade att det finns ett 
samband mellan kroppsbyggnad och människans inre.113 Enligt Lennerhed 
fanns motsättningar inom förbundet och Ottesen-Jensen och Eric Thorsell tros 
stå fast vid att se homosexualitet som en variant.114 Thorsell hade med Ottesen-
Jensens hjälp kunnat studera frågan om homosexualitet vid Hirschfelds institut 
i Tyskland och var vid sidan av henne den som mest aktivt drev tesen om ho-
mosexualitet som en naturlig variant som borde avkriminaliseras.115 I punkt 6 
syns en helomvändning från att kräva ett samhällets ”omgestaltning” till att 
statliga initiativ till forskning ska tas. Enligt Lennerhed kan man tolka detta 
som att tilltron till vetenskapen som samhälleligt styrinstrument har ökat.116

RFSU hade ett eget förlag och ett medlemsblad - Sexualfrågan - fram till 
1949 då den lades ner efter sjunkande upplagor. Istället startar RFSU tidskrif-
ten Populär tidskrift för psykologi och sexualkunskap.117  

40-, 50- och 60-tal 
På 1950- och 60-talet präglades RFSU:s verksamhet till en början av stabilitet 
och också stagnation och liksom folkrörelsen i stort genomgår nu RFSU en 
sorts kris vid decennieskiftet 50/60.118 1950 börjar utgivningen av Populär tid-
skrift för psykologi och sexualkunskap. Ämnena som behandlas är fortfarande 
preventivmedel och sexualupplysning, skillnaden var att RFSU nu också rikta-
                                                 
110 Lennerhed, 2002, s.91. 
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de sig direkt till ungdomar.119 Upplagan sjönk successivt och tidskriften lades 
ner igen 1959.120 Inre stridigheter mellan Ottesen-Jensen och nya RFSU-
medlemmen Elisabet Sjövall, läkare och riksdagsledamot i Socialdemokratiska 
partiet, leder till att Ottesen-Jensen avgår som ordförande 1959 för att anta 
samma uppgift i International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sjövall 
valdes till ordförande och påtalade att opinionsbildning från RFSU även inter-
nationellt var nödvändigt eftersom många länder befann sig i samma situation 
som Sverige för tretton år sedan gjorde.121 Hon intog också en mer restriktiv 
hållning i abortfrågan samt en liberalare hållning till homosexualitet. Hon ville 
vidare hindra att psykoanalytiker, psykologer och sociologer tog för stort ut-
rymme inom sexologin. Enligt Ottesen-Jensen skulle dock programmet styra 
och RFSU skulle inte representera någon särskild skola.122 På 60-talet var de-
batten om könsroller intensiv och RFSU gav sig även in i pornografidebatten. 
Nya preventivmedel som p-piller och spiral kom på marknaden.123 1965 blir det 
hittills mest framgångsrika internationellt sett då bland annat IPPF får konsul-
tativ status i flera olika FN-organ.124 1968 får RFSU för första gången statsan-
slag, vilket huvudsakligen används till olika typer av informations- och utbild-
ningsaktiviteter.125 1969 öppnas butiken Blommor och bin på Hötorget i Stock-
holm, en ny typ av butik som främst vänder sig till yngre åldersgrupper. För-
säljningen ökar och RFSU:s resurser ökar därmed.126  

RFSU:s tredje idéprogram/stadgar 
Vid jubileumskongressen 1958 - RFSU 25 år - antar RFSU sitt tredje program i 
ordningen.  

 
1. Obligatorisk, vetenskaplig grundad sexualundervisning vid alla landets undervis-

ningsanstalter, i utbildningen av lärare med särskild uppmärksamhet ägnas undervisning-
ens metodik. 

2. Vetenskaplig forskning rörande sexuallivets biologiska, psykologiska och sociala 
aspekter genom statliga, kommunala och enskilda initiativ. 

3. Samhälleliga reformåtgärder grundade på vunna forskningsresultat. 
4. Förebyggande och botande åtgärder framför straffrättsliga i fråga om driftslivets av-

vikelser.  
5. Socialpolitiska åtgärder ägnade att underlätta en medveten familjeplanering, före-
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120 Lennerhed, 2002, s.190. 
121 Lennerhed, 2002, s.194, 40 år med RFSU, 1973, s.44,48. 
122 Lennerhed, 2002, s.193. 
123 40 år med RFSU, 1973, s.46. 
124 40 år med RFSU, 1973, s.54. 
125 40 år med RFSU, 1973, s.58. 
126 40 år med RFSU, 1973, s.60. 

 33



bygga uppkomsten av icke önskade graviditeter, ställa ytterligare hjälpresurser till förfo-
gande för kvinnor, hos vilka en oönskad graviditet föreligger, samt skapa förståelse och 
respekt för moderskap även utanför äktenskapets ram. 

6. En abortlagstiftning, baserad på sociala psykologiska och medicinska forskningsre-
sultat. 

7. Byråer, vilka ge upplysning och praktisk vägledning i alla sexualfrågor, särskilt fö-
delsekontroll. 

8. Internationellt arbete på sexualupplysningens och familjeplaneringens område.127

 
RFSU:s uppgift dokumenteras och den är att verka i linje med ovan citerade 
stadgar och vid varje tidpunkt gällande arbetsprogram. De ska vidare ”vara en 
landsomfattande sammanslutning av enskilda personer och organisationer, in-
tresserade av att sprida sund och vederhäftig sexuell upplysning och verka för 
god familjeplanering”. RFSU ska ”fördjupa kunskapen om de sexuella frågor-
na”, de ska ”väcka intresse och praktiskt medverka i arbetet för positiva åtgär-
der på det sexualpsykologiska området” och till sist ”främja det internationella 
samarbetet”.128 Jämfört med 1944 års idéprogram är betoningen på vetenskap-
ligt grundad sexualupplysning här tydligare. Kvinnans situation påtalas också 
och punkt fem indikerar en utveckling mot acceptans för andra former av fa-
miljebildning än kärnfamiljen. Nytt är också att det internationella arbetet lyfts 
fram som en självklar del av RFSU:s verksamhet. 

RFSU:s stadgar 1964 
I stadgarna slås fast att RFSU är en ”fri, partipolitiskt och religiöst obunden 
sammanslutning på demokratisk grund av enskilda personer samt av politiska, 
fackliga, och kooperativa organisationer, studieförbund och andra folkrörelser 
och ideella föreningar”.129 I § 1, Ändamål, står att RFSU vill skapa förutsätt-
ningar för följande: 

 
1. harmonisk sexuell samlevnad och 
2. planerat föräldraskap samt verka för… 
3. större öppenhet och ökat kunnande i sexuella frågor 
4. större vidsynthet och tolerans i fråga om sexualmoral och sexuella beteenden 
5. mer forskning och vidgad upplysning om sexuallivets biologiska, psykologiska, so-

ciala och kulturella aspekter 
6. förbättrade betingelser för familjer och ensamstående föräldrar 
7.  ökade insatser för internationell familje- och befolkningsplanering 

RFSU anser att huvudansvaret för denna liksom för andra sociala frågor åvilar samhället, 
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som bör svara för… 
1. undervisning, upplysning och forskning 
2. sociala institutioner, som kan ge vägledning och hjälp 
3. goda ekonomiska, sociala och kulturella villkor för familjerna och den uppväxande 

generationen 
4. human lagstiftning 
5.aktiv svensk medverkan i internationell biståndsverksamhet för befolkningsplanering 

RFSU eftersträvar därför att tillsammans med organisationer och institutioner… 
1. skapa opinion för reformer inom utbildningsväsen, lagstiftning, socialpolitik, forsk-

ning och för u-landshjälp 
2.  direkt organisera och leda experiment, och pionjärverksamhet på områden där sam-

hällets åtgärder ännu visat sig otillräckliga.130  

För första gången nämns sexuallivets njutning i stadgarna i frasen ”harmonisk 
sexuell samlevnad”. Även om det inte uttryckligen nämns i stadgarna från 
1964 är en av de centrala frågorna alltjämnt abortfrågan och hotet om överbe-
folkning.131 Ännu 1964 är det kriminellt och straffbart att avbryta en graviditet 
av sociala skäl.132 Upplysningsverksamhet om preventivmedel sköts vid denna 
tid ännu av ideella föreningar och kommersiella företag. Samhällets olika in-
formations- och undervisningskanaler utnyttjas inte står det att läsa i 40 år med 
RFSU. Detta leder till att många kvinnor i onödan hamnar i en abortsituation 
och att RFSU ännu behöver informera i frågan.133 RFSU gör ett uttalande som 
speglar den förändrade synen även på kvinnans ställning i samhället, från att 
som främsta uppgift ha haft moderskapet (dock inom äktenskapets ram), till att 
vara den som själv bestämmer över när och om hon vill ha barn: 

Medan den medicinska forskningen under de gångna trettio åren skapat bättre förutsätt-
ningar för havandeskapets genomförande utan risker för mor eller barn, har kraven på 
kvinnans självständighet medfört en snabb ökning av de legala aborterna. Mot denna bak-
grund är det rimligt att man tillmäter hennes eget önskemål om hjälp till havandeskapets 
genomförande eller avbrytande särskild betydelse.134

Även om RFSU är för fri abort, anser man ännu att den bästa vägen mot färre 
oönskade barn är genom förebyggande verksamhet från samhällets sida som 
information och sexual- och preventivmedelsupplysning. 

1960-talet präglas dock av tillbakagång och en sorts kris för förbundet. 
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Under hela sextiotalet var förbundet utan tidskrift som debatt- och upplys-
ningsforum. Andra krafter tog initiativet i debatten om de sexuella frågorna. En 
sexliberal våg kom under 1960-talets första hälft och bland annat krävde flera 
studentförbund fri abort av sociala skäl, barns rätt att vara önskade, kvinnors 
frihet och möjlighet att själva styra över sina liv. RFSU ställde sig inte bakom 
dessa krav och tog inte ställning för fri abort förrän 1968.135 Som Lennerhed 
också konstaterar så var RFSU inte i fas med tidsandan under 60- och början 
av 70-talet.136

70- , 80- och 90-tal 
1971 blir Thorsten Sjövall ordförande i Europaregionen inom IPPF och redak-
tör Carl-Adam Nycop utses till ordförande. Då utarbetas också en ny organisa-
tionsform, viss revision av stadgarna och ett nytt handlingsprogram.137 En ny 
tidskrift startas - RFSU-bulletin om sex och samlevnad.138

Förberedelser för sexualupplysning till invandrare görs 1972 och RFSU in-
leder samarbete med Statens invandrarverk och flera invandrarorganisatio-
ner.139 Samma år avvecklas försöksverksamhet med lågdospreparat (minipiller) 
och de introduceras på öppna marknaden. Förbundet påbörjar på försök sexu-
alupplysning för handikappade och människor på anstalt.140 Utsträckt gravidi-
tetsledighet för mannen eller kvinnan är ett viktigt steg mot jämlikhet mellan 
könen.141

Fokus hade under många år varit på att utbilda lärare, läkare, vårdpersonal 
och andra yrkesverksamma. Detta ändrades under 70-talet och RFSU satsade 
återigen på ”vanliga människor”, gärna ur arbetarleden. RFSU blev också åter-
igen mer av samtalspartner än expertorganisation.142 Kanske kan detta sättas i 
samband med de starka strömningarna i samhället där idealet var jämställdhet 
och icke-auktoritet. Allt var tillåtet och sunt, så länge man inte skadade någon 
annan. Att i det läget upplysa och agera expert hade kanske verkat gammaldags 
och förlegat och naturligtvis präglades även RFSU:s upplysare av den tid de 
levde i. 
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En lag om jämställdhet mellan kvinnor och män kommer 1980.143 Samtidigt 
gör det snabbt ökande medieutbudet med fokus på sex och reklamens kvinno-
ideal att fler och fler tjejer och kvinnor blir styrda på andra sätt än tidigare. När 
fri abort och kvinnors fri- och rättigheter uppnåtts, blir människor nu istället 
starkt påverkade av ett kvinnoideal som är ungt, inbjudande, slätrakat och stän-
digt leende och som enligt journalisten och författaren Kristina Thulin är svårt 
att inte känna sig tvingad att följa för att inte bli betraktad som ”äcklig” och 
motbjudande.144 1981 startas tidskriften OTTAR - Boktidningen om Sexualitet 
och Samhälle.145

Queerteorin och ifrågasättandet av att heterosexualitet är det normala 
kommer upp på dagordningen. Den grundades av bland andra Michel Foucault 
på 1980-talet. Enligt Foucault är homo- eller heterosexualitet inte någon natur 
utan identiteter och det finns ingen förutbestämd mänsklig naturlig sexualitet 
alls. Allt är konstruktioner och vi formas av de värderingar och normer som 
finns runt omkring oss när vi växer upp. Idag finns många tolkningar av queer-
teori och den används också för att kritiskt granska normer som uppkommer i 
grupper utanför det heterosexuella samhället.146  

Det internationella arbetet fortsätter och utökas. Som nuvarande general-
sekreterare för RFSU, Katarina Lindahl, säger i boken Sex - en politisk historia 
så anses det inom RFSU viktigt att det, i de länder där RFSU driver projekt, är 
landsmännen själva som jobbar ute på fältet. RFSU finns bara med som samar-
betspartner och kan bidra med erfarenhet och tips om metoder för hur man 
kommunicerar sexualitet, men allt måste anpassas till de förhållanden som rå-
der på platsen.147 Detta uttalande illustrerar förändringen i syn från att RFSU är 
experterna till att förbundet är en samarbetspartner. 

Principprogram 1981 
1981 kommer ett nytt principprogram från RFSU.148 Till skillnad från tidigare 
relativt korta idéprogram och stadgar i punktform, kommer nu ett helt häfte 
med ganska utförliga beskrivningar av de områden där RFSU vill verka. Så 
kommer även kommande idéprogram från 1991 och 2000 att se ut. RFSU är nu 
enligt stadgarna: 
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en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning som vill verka för att sprida en 
fördomsfri, tolerant och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor. RFSU utgår från 
övertygelsen om samlevnadens och sexuallivets centrala roll för individ och samhälle.149     

Borta är orden ”på demokratisk grund” och uppräkningen av vilka gruppering-
ar och individer som utgör RFSU från stadgarna 1964. Rubrikerna i princip-
programmet är i vissa fall mer känslosamma och upprörda än stadgarna från 
1964. Speciellt märks det i frågor kring homosexualitet, pornografi och prosti-
tution. Flera gånger hittas ordet ”kamp” och utropstecken efter en rubrik som i 
”Kamp mot pornografi och annan kommersiell sexhandel!” och ”Avdramatise-
ra homosexualiteten!” Frågor om homosexualitet, pornografi och prostitution 
och kvinnors rättigheter är också sådant som tar plats och är helt eller delvis 
nya frågor i principförklaringen jämfört med stadgarna från 1964. ”Bögnojan” 
sätts i samband med det allmänna förakt för svaghet som råder i samhället och 
den traditionella mansrollen som är stark och osårbar. Pornografin och prosti-
tutionen speglar och förstärker en objektifierad och känslokall människosyn 
som RFSU vill verka mot. Skolans sexualundervisning på rätt nivå för alla oli-
ka grupper betonas också, för såväl handikappade som invandrare som infödda 
svenska barn och ungdomar. Preventivmedelsrådgivning i största allmänhet ses 
fortfarande ett stort behov för, nytt är att RFSU vill se fler män på rådgivning-
arna och att speciella ungdomsmottagningar startas. Att mannen fokuseras kan 
tolkas som ett uttryck för en förändring mot en mer jämställd syn även på an-
svaret för preventivmedel och oönskade aborter.150

Idéprogram 1990 
Till 1990 års idéprogram har stadgarna inte ändrats på den punkt som blockci-
teras i föregående stycke.151 Programmet har dock modifierats på vissa punkter. 
Generellt uttrycker förbundet sina åsikter aningen mer diplomatiskt än 1981 
och en mer tillåtande och icke-dömande attityd kan skönjas i rubriksättningen. 
Exempel på detta är rubriker som ”Sexualitet - ett språk som bäddar för miss-
förstånd” som ändrats till ”Sexualitet - ett språk som män och kvinnor använ-
der olika” och ”Kamp mot pornografi och annan kommersiell sexualitet!” som 
blivit kort och gott ”Pornografi”. Texterna under rubrikerna är till stora delar 
kvar från 1981, men har utökats.  

De tydliga förändringarna i arbetsmål är dels att fokus har flyttats från fa-
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miljen till individen, dels att mer fokus läggs på mannens roll och ansvar - som 
förebild i barns utveckling; som ansvarig för jämställdhet och kvinnofrid; som 
havandes lika stort ansvar för preventivmedel, speciellt som kondom är det 
enda preventivmedel som skyddar mot HIV. Frågor om HIV/AIDS har också 
fått en egen punkt där det betonas att det gäller alla och att alla har ett ansvar 
för att inte smittade ska isoleras. Homosexualitet anses nu mer integrerat och 
normaliserat i samhället vilket kapitlet ”Sexualitetens uttryck” vittnar om. 1981 
fanns ett eget kapitel som lydde ”Avdramatisera homosexualiteten!” som 1990 
är borttaget. I de fall underrubrikerna från det kapitlet finns kvar 1990, åter-
finns de nu under ”Sexualitetens uttryck”. Kapitlet som lyder ”Sexualitetens 
funktioner. Skänka lust, skapa gemenskap, ge liv” har flyttats fram flera steg 
och tyder på att dessa frågor bör bli mer framträdande i förbundets arbete. Ka-
pitlet om Graviditet och förlossning har ändrats till ”Att få barn” och inrymmer 
därmed även alla de nyare formerna för föräldraskap som adoption, äggdona-
tion, insemination och provrörsbefruktning. Detta kan tolkas som ytterligare 
fokus på mångfald av möjligheter och att alla ska behandlas likvärdigt, ett 
tecken på en större öppenhet och tolerans för variation. 

Idéprogram 2000 
Från 1990 års idéprogram till 2000 syns åter en tydlig skillnad i utformning 
och innehåll. Formatet 2000 är mer broschyraktigt och innehållet kortare och 
mindre undervisande i tonen. Detaljerade råd och påståenden 1990 har ändrats 
och öppnare formuleringar och förhållningssätt 2000 ersätter. Uttalandet ”[f]ör 
kvinnor är kärlek och samförstånd ofta en förutsättning för samlag. För män 
blir samlaget lättare något värdefullt i sig.”152 1990 kan jämföras med följande 
formulering 2000: ”[f]öreställningar om manligt och kvinnligt kön skapas i 
samhället … och kan begränsa individens känsloliv, relationer och sexualitet. 
Så småningom förstår man sin egen karaktär, sin personlighet – sin identitet.”153 
När RFSU 1990 befäste en så kallad sanning om kvinnors och mäns könsroller, 
öppnar formuleringen 2000 för en större frihet att som individ själv definiera 
vad som är ens könsroll och identitet. Fokus har flyttats från kön till människa, 
från att födas in i en roll till att delta i skapandet av sin egen. 

Kapitelindelningen är också förändrad vilket speglar ett annat fokus. Den 
historiska tillbakablicken är mycket kortfattad och vikten av den internationella 
projektverksamheten betonas redan i inledningen tillsammans med de tre frihe-
                                                 
152RFSUs idéprogram antaget av RFSUs årsmöte 1990, 1991, s.23. 
153RFSU:s idéprogram antaget av kongressen 30 september – 1 oktober 2000, [2000], s.4. 
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terna som genomsyrar 2000 års idéprogram. Första kapitlet heter också ”Sexu-
ella friheter” vilket understryker förhållningssättet. Fokus och utgångspunkt 
har ytterligare förflyttats från samhället till individen och dennes rätt och möj-
lighet att välja. Rubriken ”Könsroller – vi är alla påverkade” 1990 har bytts ut 
mot att ”välja sitt liv” 2000; ”skolans sexual- och samlevnadsundervisning – en 
enastående resurs” 1990 heter 2000 kort och gott ”tonårssexualitet”; ”den fria 
aborten har kommit för att stanna!” 1990 har 2000 ändrats till ”Att själv be-
stämma över sin kropp”. Min kursiv i rubrikerna markerar skiftet i utgångs-
punkt från att vara påverkad av samhället till att utgångspunkten är individen. 

Frågor rörande de nya familjeformer som blir allt vanligare finns också 
här. Preventivmedel har inte längre ett eget kapitel som det haft i alla andra 
idéprogram, utan sätts här in i ett relations- och jämställdhetssammanhang. 
”Jämlikhet utgör en viktig bas och ett centralt mål”154 står det också i inled-
ningen och befäster RFSU:s synsätt i denna politiska fråga. I slutet av varje 
kapitel följer en lista på vilka aspekter av frågan som RFSU driver, vilket gör 
2000 års idéprogram tydligare.  

I kapitlet ”Att sälja sin sexualitet”, vänder sig RFSU emot lagstiftning som 
en metod att lösa problemet med prostitution. Dock tar RFSU ställning mot 
prostitution och dess negativa sociala och individuella konsekvenser och anser 
att lagstiftning ofta används i stället för socialt stöd. Det är ett exempel på skif-
tet i synsätt från tro på lagstiftning till individens förändringsförmåga med 
hjälp av upplysning och utrymme för diskussion och stöd som är tydlig i 2000 
års idéprogram. Fokus är på kvinnor och barn i könshandel och sexslavhandel, 
så kallad trafficking. Det yttersta uttrycket för kvinnors underordning och för 
de ekonomiska orättvisorna mellan könen anses vara sexslavhandeln över na-
tionsgränserna. Över huvud taget har arbetet över nationsgränserna utvidgats, i 
praktisk handling i projekt, i olika nätverk och på internationella konferenser.155 
Till grund för detta ligger den ökande internationaliseringen med bland annat 
fler kulturmöten snabbare spridning av sjukdomar som HIV/AIDS till följd. 
Det människorättsideal som ligger till grund för RFSU:s verksamhet är också 
ett skäl till detta. 

De konservativa krafterna i världen med en mer restriktiv syn på all form 
av sexualitet har vidare vuxit sig starkare. En av RFSU:s viktigaste frågor just 
nu är därför att motarbeta att starka konservativa sexualpolitiska krafter får 
fäste i Sverige eftersom förbundet anser att det starka stöd som i dag finns för 
                                                 
154RFSU:s idéprogram antaget av kongressen 30 september – 1 oktober 2000, [2000], s.3. 
155 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.2. 
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öppenhet i sexuella frågor i Sverige måste värnas.156

RFSU:s utveckling 
Detta kapitel är en slutsummering av RFSU:s utveckling och en vidare diskus-
sion av materialet runt frågorna i inledningen. 

Sexualupplysning 
Förbundets upplysning under 1930-talet liknade i mångt och mycket dagens 
sexualupplysning. Den var och är en biologiskt orienterad information om sex-
ualitet med sociala, psykologiska och etiska inslag.157 Förbundet har alltid i hög 
utsträckning förlitat sig på vetenskaplig expertis i ämnet kombinerat med att 
till viss del vara beroende av frivilliginsatser för att nå ut med sin information. 
Detta har fått till följd att den syn på sexualitet och dess uttryck som förmedlats 
skiftat i takt med den vetenskapliga utvecklingen och de rådande värderingarna 
i samhället. Även inom förbundet har åsikterna gått isär. Det som i en tid har 
ansetts omoraliskt och syndfullt kan i nästa anses som onormalt och patologiskt 
och alltså benämnas sjukdom och uttryck för en inre läggning.158 Frågor som på 
30-talet väckte anstöt illustrerar det åtal som 1933 väcktes mot artiklarna ”Det 
sexuella samlivets teknik” och ”Homosexualiteten”. I dagens kulturella kontext 
är rubriker som ”5 bästa råden för ett bättre sexliv” nästan lika vanliga på 
Vecko-Revyns omslag som väderutsikter är i morgontidningar. Sexualupplys-
ning var och är svårt att definiera - det som till exempel av kretsen runt Popu-
lär tidskrift för sexuell upplysning betraktades som saklig information betrak-
tades av andra som pornografi.159 Det som RFSU förordar är en öppen och stän-
digt pågående diskussion kring vad som utgör en sund sexualitet. Som Wertsch 
och Hjørland poängterar så pågår det ett ständigt växelspel mellan samhälle, 
kultur, individ och organisation. Utvecklingen i det svenska samhället och 
RFSU:s utveckling visar tydligt på hur detta växelspel går till. RFSU påverkar 
samhällets styrande till förändring och i och med att de får gehör för sina åsik-
ter och inleder samarbete, påverkas även RFSU av sina samarbetspartners såväl 
som den allmänna kulturella kontexten.  

Som vi kan konstatera och den slutsats som också Lennerhed gör är att de 
första åren präglades av upplysning om reproduktion och inte sexuellt samliv. I 
preventivmedelsfrågan skilde sig samhällets och RFSU:s perspektiv åt - RFSU 
                                                 
156 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.2. 
157 Lennerhed, 2002, s.13. 
158 Lennerhed, 2002, s.13. 
159 Lennerhed, 2002, s.61. 
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anlade ett individperspektiv och den statliga befolkningskommissionen ett 
samhällsperspektiv. I abortfrågan intog de båda ett samhällsperspektiv.160 Vad 
det gäller sexualupplysningen så kännetecknas den till en början enligt Lenner-
hed av en tro på att det var sanningen man upplyste om, en sanning som tidiga-
re varit fördold.161 Den goda och normala sexualiteten ansågs av RFSU då vara 
njutningsinriktad och heterosexuell och bäst kom den till uttryck hos par i fasta 
förbindelser.162 Detta kan ställas i kontrast till dagens syn på information om 
sexualitetens olika uttrycksformer och betoningen på att det inte finns några 
rätt eller fel, så länge man inte skadar någon annan eller sig själv. Sedan kan 
man naturligtvis argumentera att dagens ”sanningssyn” är att det inte finns nå-
gon sanning. Dock är dagens sexualupplysning öppnare och mer inkluderande 
jämfört med på 30- och 40-talen.  

1933-1948 kom att betraktas som de 15 genombrottsåren för svensk sexu-
alvetenskaplig upplysning i Sverige.163 Ett citat från Ottesen-Jensen i 40 år med 
RFSU belyser väl detta påstående:  

I dag är alltså situationen den, att stat och kommun lägger breda vägar, där medarbetarna i 
RFSU mödosamt trampat upp stigar. Ja, utvecklingen är som en saga och det finns de, 
som nu tror och hoppas, att den är slut. Samma människor skulle också gärna vilja säga 
till RFSU: ‘Moren har gjort sin plikt, moren kan gå’. Så blev det nu inte, RFSU behövdes 
alltjämnt för att driva på utvecklingen.164

Verksamheten präglades de första 15 åren av krav på olika sexual- och famil-
jepolitiska reformer. Verksamhet bedrevs genom offentliga möten om sexual-
politiska frågor i RFSU:s regi, uppvaktande av politiker, start för sexualrådgiv-
ningsverksamhet, försäljning av preventivmedel och kurser.165 All denna verk-
samhet har varit beständig, men har ändrat inriktning i takt med att ansvar för 
frågor övertas av samhället. Anser RFSU att samhället undermåligt sköter en 
verksamhet, bibehåller dock RFSU sin verksamhet på området. Ibland kan skä-
let delvis också vara att själva få praktisk erfarenhet av en viss verksamhet som 
forskning och kurser baserat på RFSU-klinikernas erfarenhet är ett exempel på. 

Metoderna och syftena för att nå ut med sexualupplysning har varierat. 
Syftet med sexualupplysning vid RFSU:s grundande var i hög utsträckning 
fattigdomsbekämpning enligt arbetarrörelsens teori om att barnbegränsning 
                                                 
160 Lennerhed, 2002, s.101. 
161 Lennerhed, 2002, s.132. 
162 Lennerhed, 2002, s.176. 
163 40 år med RFSU, 1973, s.28. 
164 40 år med RFSU, 1973, s.28.  
165 Lennerhed, 2002, s.69. 
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innebär minskad fattigdom, samt en strävan efter drägligare förhållanden för 
fattiga kvinnor genom ökad jämställdhet och rätt att själv bestämma över sin 
egen kropp. Syftet idag är i Sverige att nå ut med budskapet om sexualiteten 
som ett njutningsmedel till för alla samt hur man kan möjliggöra ett fritt och 
sunt sexuellt utövande oavsett ålder, kön och fysiska och psykiska förutsätt-
ningar. Syftet med RFSU:s projektverksamhet utomlands liknar mer de syften 
som fanns i Sverige på 1930-talet. 

Politiska och vetenskapliga influenser    
Under de första tio åren går RFSU från ett politiskt perspektiv mot ett veten-
skapligt medicinskt och förbundet går från att vara ett med folket till att bli 
dess experter. Sådant som till en början hävdades vara ovillkorliga krav, blev 
till villkorliga, förbundet gick från att kräva rätt till abort och uttryck för homo-
sexualitet till att förebygga. RFSU:s hållning blev mer problematiserande och 
restriktiv, enligt Lennerhed kanske på grund av dess etablerade status och den 
då ofta medföljande ideologiska omsvängningen mot mitten.166 En trolig orsak 
till RFSU:s utveckling är att också att samhället förändrades och att RFSU tog 
intryck av detta. Sexuell reform som varit ett slags vänsterrörelse avpolitisera-
des efter andra världskriget och tiden präglades av anti-kommunism och tron 
på vetenskapens potential att lösa samhällsproblemen. Dagens informations-
samhälle, där tron och förväntningarna på individens egen förmåga att inhämta 
och ta ställning till information och bruka denna för sitt ställningstagande och 
eget och andras bästa är hög, återspeglas också mycket riktigt i RFSU:s senaste 
idéprogram. Där betonas individens frihet och förmåga att påverka och välja.  

När sexualupplysning hade blivit hedervärt, preventivmedel något ansvars-
fullt och svenska staten satsade på sexuell reform behövde RFSU också ändra 
inriktning - de hade inte längre en lika viktig roll att fylla vad det gällde dessa 
frågor.167 Det internationella arbetet med sexualupplysning och familjeplane-
ringsfrågor inleds på 1940-talet .168 Till kongressen 1946 bjuds ett antal ut-
ländska representanter in och tillsammans planerar de en ny internationell or-
ganisation, det som under 50-talet ska komma att bli International Planned Pa-
renthood Federation, IPPF.169 Det internationella engagemanget har successivt 
ökat och utgör idag en betydande del av RFSU:s verksamhet.  

RFSU:s arbete har alltid vilat på såväl politisk som vetenskaplig grund. 
                                                 
166 Lennerhed, 2002, s.110. 
167 Lennerhed, 2002, s.184. 
168 Lennerhed, 2002, s.187. 
169 Lennerhed, 2002, s.187. 
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Den politiska delen har varit vänsterinriktad och liberal med tydligt fokus på 
solidaritetsarbete och mänskliga rättigheter. Dock har innebörden av solidaritet 
och mänskliga rättigheter ändrats över tid i takt med hur samhället i övrigt tol-
kar om begreppen även om RFSU ofta legat steget före den allmänna tolkning-
en av begreppen förutom under en period på 1960-70-talet. I början av RFSU:s 
existens kämpade RFSU t.ex. för att mänskliga rättigheter för en kvinna bl.a. 
skulle innefatta rätten att utan skam bli mor både inom och utanför äktenska-
pet. I dagens tolkning innebär mänskliga rättigheter för en kvinna i denna fråga 
ingen skamproblematik utan snarare rätten att välja och att välja bort moders-
idealet, det sistnämnda otänkbart på 1930-talet. De första åren vände man sig 
främst till arbetarklassen, medan dagens målgrupp är hela samhället men ofta 
med tillfällig betoning på vissa fokusgrupper som till exempel ungdomar, äld-
re, prostituerade, barn i U-länder. Ett skifte inom landet i synsätt från uttalat 
fattig-rik till mer av utsatt-icke utsatt syns i historieteckningen av RFSU, från 
till exempel arbetarklassens kvinnor till enbart kvinnor.   

Den vetenskapliga grunden har också växlat i takt med rådande vetenskap-
liga ideal i samhället i övrigt. Många influenser har dessutom kommit från and-
ra länders systerorganisationers tongivande vetenskapsmän och kvinnor. Ge-
nomgående har det varit socialistiska och/eller radikala läkare och sjukvårds-
personal som arbetat för RFSU. De vetenskapliga strömningar som färgat 
RFSU:s verksamhet har gått från biologismen på 1930-talet där till exempel 
homosexualitet sågs som en sjukdom, till den nu rådande socialkonstruktivis-
tiska skolan representerat av exempelvis Foucaults queerteori med ifrågasät-
tandet av kön. 

Ämnen 
Ämnesaspekter och viktiga frågor i idéprogrammen speglar tidens syn på sexu-
alitet och de behov av reform som föreligger enligt RFSU:s företrädare. Som vi 
har kunnat se i diskussionerna runt idéprogrammen och principprogrammens 
utveckling lämnar RFSU ofta över driften av en fråga till samhällets institutio-
ner om den når bred samhällelig förankring. Som exempel kan nämnas RFSU:s 
ambulerande rådgivningsbyråer som i hög utsträckning ersatts med kommunala 
rådgivningsbyråer och ungdomsmottagningar. Kampen för en lagändring slutar 
till förmån för nya projekt om den önskade lagändringen träder i kraft som ex-
empelvis preventivlagens avskaffande och den uppnådda rätten till abort på 
sociala indikationer.  

Ämnen som varit fokus i RFSU:s verksamhet har dock intressant nog inte 
förändrats nämnvärt genom åren. Kärnan av 1934 års ämnen finns fortfarande 
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kvar i 2000 års idéprogram:  

- behov av undervisning i sex och samlevnad i skolan 

- tillgång till rådgivningsbyråer som ger vägledning i alla sexualfrågor 

- tillgång till preventivmedel 

- rätt till abort 

- rätt till olika sexuella läggningar  

- bekämpa orättvisa sociala och ekonomiska förhållanden och kämpa för 
mänskliga rättigheter 

- jämställdhet mellan könen 

- prostitutionsproblematik 

- goda familjeformer 

Ett par ämnesområden tillkom under 1940- och 1950-talen, nämligen  

- krav på offentligt finansierad forskning i sexualvetenskap 

- behov av internationell sexualupplysning och familjeplanering 

Ytterligare två stora ämnesområden tillkom under 1970- och 1980-talen, näm-
ligen: 

- sexualupplysning anpassad för speciella grupper som exempelvis in-
vandrare, handikappade och människor på anstalt 

- kamp mot pornografi 

Det uttalande som en gång gjorts av RFSU:s grundare, ligger alltjämnt till 
grund för RFSU:s arbete, citeras i alla idé- och principprogram och är förbun-
dets motto: 

Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är 
jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.170   

Grunden såväl som grupperna ämnen har alltså genom åren varit tämligen ho-
mogena och de ämnen som tillkommit ligger i linje med tidigare verksamhet 

                                                 
170 RFSU:s idéprogram antaget av kongressen 30 september – 1 oktober 2000, [2000], s.3. 
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och är en naturlig följd av den kulturella kontext vari RFSU verkar. Däremot 
har olika ämnen betonats olika mycket genom åren. Det intressantaste ur do-
mänanalytisk synvinkel är ändå att innebörden av ett ämne i flera fall har för-
ändrats radikalt. Det befäster teorin att ämnen inte kan sägas ha en egentlig 
kärna, utan att ett ämne är en konstruktion av den sociala och kulturella och 
historiska kontext i vilken ämnet existerar. För att illustrera förändringen, listas 
på nästa sida några ämnen där förändringen varit extra tydlig tillsammans med 
de aspekter av ämnet som framkommit under de olika tidsperioderna. 
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Tabell 1. Aspekter på ämnen från 1930- till 2000-tal. 

ÄMNE 1930-tal 1940-tal 1958 1960-tal 70/80-tal 90/00-tal 

Abort Rätt till av 
rasbiologiska, 
medicinska och 
sociala indikatio-
ner 

Rätt till på 
sociala indikatio-
ner, ett vänster-
krav 

Abortlagstiftning 
baserad på psyko-
logiska, sociala och 
medicinska forsk-
ningsresultat 

För fri 
abort 

Lagstiftning om 
fri abort 

 

Homo-
sexuali-
tet 

Kriminellt och 
bör avkriminali-
seras 

En sjukdom som 
bör botas och 
förebyggas 

Tillåtande, liberal 
hållning 

 Alla sexuella 
uttryck är identi-
tet och konstruk-
tioner av omgi-
vande normer 
och värderingar 
alternativt med-
fött och naturligt 

Lika normaliserat 
som heterosexua-
litet 

Prostitu-
tion 

Medicins-
ka/psykiatriska 
och sociala skäl – 
medfödda själsli-
ga brister, 
straffrätt 

Från straffrättsli-
ga till botande 
och förebyggan-
de åtgärder 

 Kamp mot 
kommersi-
ell sex-
handel 

 Lagstifta ej, 
socialt stöd 
istället. Könspo-
litisk fråga 

Sexual-
under-
visning 

Införas vid 
skolor, seminari-
er och universitet 

Ska vara obliga-
torisk i nämnda 
skolor och veten-
skapligt grundad 

Som innan och 
också inkluderas i 
lärarundervisning-
en med fokus på 
metodikfrågor 

 Ska anpassas 
efter grupp – 
invandrare, 
handikappade, 
barn, tonåringar 
etc. 

 

Män Andra uppgifter 
än kvinnor 

Skillnad mellan 
kön 

 Könsroller 
diskuteras 

Får vara föräldra-
lediga, roll och 
ansvar för barn 
fokuseras, objek-
tifierad männi-
skosyn – stark 
och osårbar 

 

Mansrollen 
skapas i samhäl-
let, skifte i fokus 
från kön till 
människa, sex-
slavhandlare 

Kvinnor Andra uppgifter 
än män 

Skillnad mellan 
kön, främsta 
uppgift mo-
derskapet i 
äktenskapet 

Moderskap utanför 
äktenskapets ska 
förstås och respek-
teras 

Könsroller 
diskuteras, 
ses som 
självstän-
diga, 
kvinnor 
hamnar 
ännu i 
abortsitua-
tioner i 
onödan 

Utsträckt föräld-
raledighet, 
objektifierad 
människosyn – 
ung, inbjudande, 
slätrakad och 
leende 

Kvinnorollen 
skapas i samhäl-
let, skifte i fokus 
från kön till 
människa, offer 
för sexslavhandel

Som vi kan se i tabellen är det ibland stora förändringar, ibland mindre. I fallet 
Abort har skälen till att abort bör utföras gått från medicinska, rasbiologiska 
eller sociala, det vill säga om barnet inte var livsdugligt eller om den sociala 
situationen gjorde det omöjligt för modern att försörja det (hon var ogift 
och/eller mycket fattig) bedömt av andra än kvinnan själv, till att vara en 
mänsklig rättighet för kvinnan oavsett skäl. Fokus i abortfrågan har skiftat från 
att i huvudsak vara ett redskap för att ekonomiskt och socialt trygga det kom-
mande barnet till att trygga kvinnans rättighet att själv bestämma över sitt liv 
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och hänger samman med strävan mot jämställdhet mellan könen. Synen på 
homosexualitet är ett tydligt exempel där den vetenskapliga förklaringen växlat 
stort – från att se det som en kriminell handling, till ett sjukdomstillstånd, till 
en social konstruktion, till en variant som är lika normal som heterosexualitet 
om än inte lika vanligt förekommande. Vid indexering av dokument rörande 
ämnen med denna typ av utveckling är det därmed av vikt att förutom tidsperi-
od då dokumentet är skapat, gärna ange teoretisk inriktning.  

För att se om jag kan motbevisa teorin om att ett ämne är föränderligt, har 
jag försökt hitta ämnen som kan sägas ha en oföränderlig kärna och jag har 
utifrån detta material haft svårt att hitta sådana. De enda är de rent fysiska före-
teelserna som att abort innebär att avbryta en graviditet, en graviditet är att ett 
barn växer i en livmoder (mänsklig eller konstgjord), att en könssjukdom är 
någon form av besvär i underlivet (av biologisk eller psykologisk härkomst) 
och att homosexualitet är att vara sexuellt attraherad av någon av samma kön 
som en själv. Det finns i dessa och flera fall en liten kärna som är fast, men 
mängder med innebörder som förändras. Graviditet hade till provrörsbefrukt-
ningens genombrott också kärnbetydelsen ett barn växer i en livmoder i en 
kvinna. Med hänvisning till sådana revolutionerande förändringar anser jag det 
vanskligt att hävda att ett ämne har en evigt inneboende kärnbetydelse, men det 
finns naturligtvis mer eller mindre beständiga innebörder av ett ämne.     

Sammanfattningsvis finner jag utifrån denna genomgång att kärnämnena 
för domänen RFSU är sexualitet- och samlevnadsundervisning/upplysning, 
sexualitet- och samlevnadsrådgivning, preventivmedel, abort, olika sexuella 
uttrycksformer, sociala och ekonomiska förhållanden, mänskliga rättigheter, 
jämlikhet, prostitution, pornografi, familjeformer. 

Aspekter på ämnena som utifrån den historiska genomgången funnits vara 
av vikt och som bör finnas med som beskrivningar av dokument är politisk 
färg, vetenskaplig/teoretisk inriktning, tongivande personer, mål-
grupp/land/region, uppdragsgivare.   

RFSU idag 
I denna del av undersökningen kommer jag att utgå från verksamhetsberättel-
sen från 2002, idéprogrammet från 2000 och RFSU:s webbplats 
http://www.rfsu.se samt fråga 6-19 i enkäten. Syftet med att här redovisa sam-
arbetspartners, informationsvägar och vetenskapsteoretiska strömningar till och 
från förbundet är att skapa en vetenskapssociologisk grundförståelse för verk-
samhetens influenser. Frågan är då vilken ny kunskap och vilka forskningsrön 
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RFSU influeras av och sprider vidare i sin verksamhet, på vilket sätt över-
spridningen sker samt hur information bör systematiseras och göras sökbar för 
domänen RFSU?  

Som utgångspunkt för analysen presenteras först kort en bild över hur or-
ganisationen RFSU är uppbyggd. Sedan kommer en tabell över samarbetspart-
ners, grupperade efter typ. I tabellen anges också kring vilka ämnesområden 
respektive samarbete sker. I tabellen bakas svaren från enkätfrågor rörande 
uppdragsgivare, samarbetspartners och ämnesområden kring vilka dessa sam-
arbeten och uppdrag sker. Vidare redovisas och analyseras svaren på enkätens 
frågor om hur RFSU:s personal sprider och inhämtar information samt vilka 
ledande teoretiker och förgrundsgestalter som finns inom förbundet. Sist i un-
dersökningsdelen av uppsatsen kommer en redovisning av informanternas atti-
tyder till biblioteket och dess bibliotekssystem. 

Behandling av enkäten 
Innan undersökningen påbörjas, några ord om enkäten. Enkäten delades ut till 
ett relativt litet antal informanter, tillika alla användare av biblioteket på 
RFSU. De är 49 stycken, varav 42 återlämnades och 39 av dem var ifyllda. Sju 
av de tilltänkta informanterna fick inte enkäten på grund av en missbedömning 
från min sida följt av tidsbrist. De sju uteblivna var representanter från för-
bundsstyrelsen, vilka har visat sig svara minst utförligt. Motivation att svara 
kan från deras sida brista eftersom de inte visat sig använda biblioteket i någon 
högre utsträckning, något som jag inte var medveten om vid enkätens utläm-
nande. De svar jag har fått in från förbundsstyrelsen har jag ändå valt att redo-
visa tillsammans med de övriga eftersom de i enkätsvaren givit värdefull in-
formation. Det interna bortfallet har i övrigt varit litet, men större vid enstaka 
frågor. I sådana fall redovisas det i anslutning till analysen av den frågan. Ef-
tersom jag är intresserad av att jämföra naturvetare med humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare, har jag delat in enkätsvaren i tre grupper 
efter svaren på frågorna om vilka utbildningar informanterna har, inklusive i 
vilket ämne de eventuellt skrev sitt examensarbete. Grupperna är ”naturveta-
re”, ”humanister/samhällsvetare/beteendevetare” och ”ej högskoleutbildade”. 
De med beteendevetenskaplig utbildning har ofta även andra utbildningar och 
har placerats in under den grupp där flest antal högskolepoäng tagits. De tre 
grupperna har följande antal informanter: naturvetare – 7, humanis-
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ter/samhällsvetare/beteendevetare – 25 och ej högskoleutbildade – 7 stycken.171 
Att antalet informanter är så pass få gör att det i redovisningen och analysen av 
enkätsvaren är mindre lämpligt att göra jämförelser i relativa tal.172 Då jag ändå 
är intresserad av att göra jämförelser mellan grupperna, har jag valt att skriva 
ut exakt antal svar i varje grupp för att tydliggöra att det i vissa fall rör sig om 
ganska små skillnader mellan grupperna enligt rekommendationer från Ejlerts-
son.173 Jag anser mig ändå kunna dra vissa slutsatser med stöd i övriga resultat i 
undersökningen. Personuppgifter redovisas ej av sekretesskäl. 

Organisationsstruktur 
Strukturen som följer gäller för 2002. RFSU består av riksförbundet och de två 
bolagen RFSU AB, som utvecklar och säljer preventivmedel, och ETAC AB, 
som utvecklar och säljer handikapphjälpmedel. De två bolagen ägs helt och 
hållet av riksförbundet som också utser respektive bolags styrelse, se figuren 
nedan.  

 
Kongressen 

RFSU:s högsta beslutande organ 
väljer 

| 
Förbundsstyrelsen (12 ledamöter varav förbundsordförande och vice 

förbundsordförande är en del) 
Leder och utser för löpande verksamhet 

|  |  | 
Arbetsutskottet RFSU AB:s styrelse ETAC AB:s styrelse 

Dessutom väljs av kongressen: 

Förhandlingsdelegation 

Förvaltningsråd 

Revisorer 

På RFSU:s kansli är personalen är organiserad som följer: 

                                                 
171 Se svar på fråga om tidigare högskole-/universitetsutbildning i bilaga 4. 
172 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik, 1996, s.101. 
173 Ejlertsson, 1996, s.101. 

 50



 
Ledningsgrupp 

Bestående av generalsekreteraren, arbetsledaren på kansliet, chefen på kli-
niken, representant från administrationen.  

 |  |  | 

 Verksamheten Generalsekreteraren  Kliniken174  

   och administration 

Representation i samhället förekommer i form av att generalsekreteraren sitter 
med i jämställdhetsrådet (suppleant är RFSU:s ordförande) och i Folkhälsoin-
stitutets referensgrupp för aidsfrågor. En representant från förbundsstyrelsen 
sitter med i Kommittén samhällets insatser mot hiv/aids. Dessutom är RFSU 
statlig remissinstans för betänkanden som rör förbundets frågor. Lokalt bedrivs 
verksamheten i föreningar, vid utgången av 2002, nio stycken runt om i lan-
det.175 Medlemsorganisationer 2002 var: 

 
Centerns ungdomsförbund 

  Fredrika Bremerförbundet 
  Föreningen Svenska ungdomsmottagningar 
  Handikappföreningarnas samarbetsorgan 
  Landsorganisationen i Sverige 
  Liberala Ungdomsförbundet 
  Posithiva gruppen 
  Riksförbundet för hivpositiva 
  Riksförbundet för sexuellt likaberättigande 
  Riksorganisationen Homosexuella socialister 
  Socialdemokratiska Studentförbundet 
  Svenska Barnmorskeförbundet 
  Sveriges Arbetares Centralorganisation 
  Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund 
  Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund 
  Ung Vänster 
  Unga Örnar 
  Unga Örnars Riksförbund 
  Verdandi 
  Vänsterpartiet176

Som synes är typen av medlemsorganisationer liknande de som från starten 
1933 engagerade sig i RFSU:s verksamhet. Politiska organisationer på vänster-

                                                 
174 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.4-6. 
175 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.4. 
176 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.4. 
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kanten och liberaler samt organisationer som driver samma frågor som RFSU.  
Ekonomiskt baserar sig RFSU:s verksamhet på medlemsavgifter, intäkter 

från dotterbolaget RFSU AB och ETAC AB, patient- och kursavgifter samt 
projektanslag. Projektanslagen som kommer från statliga myndigheter, företag 
och organisationer runt om i världen är den största intäktskällan, följt av en 
ansenlig summa från dotterbolagets intäkter.177 Strukturen med dotterbolaget 
som ansenlig finansiär innebär att RFSU har en bas att stå på som är politiskt 
och religiöst obunden och säkerställer basverksamheten samt förbundets obe-
roende ställning. Dock är stora delar av projektverksamheten finansierad via 
olika projektanslag och där är RFSU beroende av finansiärernas goda vilja. 
Situationen innebär att finansiärererna kan påverka inriktningen på RFSU:s 
verksamhet och att en hel del tid går åt till att hitta och övertyga finansiärer. En 
betydande informationsväg finns följaktligen mellan förbundet och potentiella 
eller nuvarande finansiärer. Finansiärerna innefattar bland andra statliga myn-
digheter, organisationer som Sida och IPPF och datorjättar som Hewlett re-
spektive William H. Gates Foundation. För den intresserade kan den kompletta 
listan hittas i RFSU:s verksamhetsberättelse från 2002.178    

Samarbetspartners 
Först redovisas exempel på organisationer, samarbetsformer och ämnesområ-
den som jag funnit i materialet, grupperade efter organisationstyp för att få en 
överblick över hur, med vem och kring vilka ämnen samarbete sker. För en 
fullständig sammanställning av samarbetspartners, samarbetsformer och äm-
nesområden kring vilka samarbete sker, se bilaga 5. I alla fall har jag dock inte 
kunnat finna hur samarbete sker och i de fallen har rutan ”samarbetsformer” i 
tabellen i bilaga 5 lämnats tom. Förbundets kartlagda samarbetspartners kan 
grovt delas in i följande grupper: 

- Systerorganisationer  

- Statliga institutioner i Sverige 

- Statliga institutioner utomlands  

- Svenska frivilligorganisationer (så kallade NGOs efter det engelska ut-
trycket Non- governmental Organizations) 

- Utländska frivilligorganisationer 

                                                 
177 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.39. 
178 RFSUs verksamhet 2002, [2003], s.42. 
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- Landsting  

- Enskilda politiker  

- Media 

- Forsknings- och utbildningsinstitut  

- Nätverk 

- Kongresser  

En allmän iakttagelse är att förbundet har förgreningar på vitt skilda håll i lan-
det och världen och bör således ha ett ansenligt inflytande, något som också 
visat sig stämma med hänvisning till den historiska teckningen om RFSU:s 
inflytande över svensk lagstiftning och samhällsutveckling. RFSU har också 
uppnått ett gott anseende utanför Sverige och ses som en bra och eftertraktad 
samarbetspartner, något som generösa bidrag från exempelvis William H Gates 
Foundation vittnat om. Går det lite sämre för ett företag eller de inte sympatise-
rar med projekt kan dock projektpengar kommande år utebli, något som på ett 
ställe kan konstateras i tabellen, nämligen bidraget från Förenta Staterna. Då 
finansiären har påverkansmöjlighet på vilka projekt som beviljas projektanslag 
kan denne indirekt påverka verksamhetens inriktning. Även om de projekt som 
genomförs är i linje med RFSU:s verksamhet, kan ändå vissa frågor komma i 
skymundan eller inte beviljas anslag vilket kan göra att utvecklingen snedvrids 
av ekonomiska skäl. Följaktligen kan det vara så att verksamhet som redovisas 
inte fullt korrelerar med vad RFSU egentligen önskar betona.  

En intressant iakttagelse som kan göras är frånvaron av vissa samarbets-
partners, vad implicerar det? Vilkas åsikter är det som RFSU:s åsikter strider 
mot och vilken syn på sexualupplysning representerar de? Vad som sker mel-
lan RFSU och dess motståndare illustrerar det Wertsch kallar handling. Hand-
lingen utförs av RFSU i den kulturella kontext som är nutiden. RFSU som 
grupp har en åsikt om vad som bör vara sexualupplysning och exempelvis Ge-
orge Bush som representerar Förenta Staterna officiella ställningstagande har 
en annan. I frågor kring abort och bekämpningen av sexuellt överförbara sjuk-
domar pläderar RFSU för fri abort vars nyttjande i möjligaste mån ändå bör 
undvikas genom sexualupplysning inklusive information om preventivmedel 
och tillgängliggörande av dessa. För RFSU ligger en jämställdhetssträvan, 
mänskliga rättigheter och en fri sexualitet till grund för ställningstagandet. 
Bush ståndpunkt omfattar bland annat avståndstagande från fri abort och av-
hållsamhet från sexuellt umgänge som medel för att bekämpa spridningen av 
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HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar.179 Bush har en konserva-
tivt religiös utgångspunkt där det blivande barnets rätt till liv sätts före kvin-
nans rätt att bestämma över sitt liv. Avhållsamhet indikerar också en annan syn 
på sexualiteten än RFSU:s, nämligen att det är något som är förehållet äkten-
skapet.  

Exemplet Bush och RFSU kan jämföras med de tre blinda männen i 
Wertschs liknelse. Både RFSU och Bush har rätt enligt sin politiska, religiösa 
eller vetenskapliga övertygelse, men båda är blinda eller blundar för den andres 
sätt att tolka verkligheten. Min egen åsikt ligger i linje med RFSU:s värde-
grund, vilket i enlighet med domänanalysens teori är viktigt att redovisa. Dock 
är min strävan i uppsatsen att hålla mig neutral i frågan och så objektivt som 
möjligt försöka förstå RFSU:s struktur. Syftet med att kontrastera de två stånd-
punkterna här är att illustrera att det finns olika sätt att tolka verkligheten. I 
denna uppsats är RFSU:s värdegrund utgångspunkten och illustrationen visar 
på att ett bibliotekssystem ämnat för RFSU med domänanalytisk metod som 
grund, kräver ett annorlunda ämnesperspektiv än om systemet skulle ha kon-
struerats för Bush regim med samma metod. Det är också enligt domänanaly-
sen av vikt att redovisa det perspektiv som ligger till grund för skapandet av 
systemet.   

Den mest uppenbara systematik jag har kunnat finna gällande vilka ämnen 
som är fokus för samarbete är också den mest logiska – att samarbete sker runt 
de frågor som också drivs av RFSU. Om sexualitetens avigsidor som våldspro-
blematik, sexköp, psykologiska och medicinska problem samarbetar främst 
klinikens personal med andra institutioner. Också detta är logiskt, men behöver 
ändå konstateras. Kansliets samarbeten sker både kring politiska aspekter av 
sexualitet och samlevnad i form av sexualupplysning och jämställdhetsfrågor 
som medicinska i form av STD-prevention och psykologiska fenomen som 
sexuella övergrepp. Bland klinikpersonalen dominerar naturvetenskaplig bak-
grund och bland kanslipersonalen humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig. En intressant aspekt här som 
stödjer min hypotes i att det finns skillnader mellan de med humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig respektive naturvetenskaplig 
bakgrund är att det verkar som att personer med humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig bakgrund är mer benägna att 
jobba med alla slags frågor än de med naturvetenskaplig bakgrund som fokuse-

                                                 
179 RFSUs verksamhet 2002, [2002], s.2. 
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rar på ”sitt” ämnesområde. Detta kan ha inflytande på hur information inhäm-
tas och sprids. Då det finns ett stort antal organisationer och institutioner repre-
senterade bland RFSU:s samarbetspartners bör det rimligen vara intressant att i 
bibliotekssystemet göra inte bara utgivande utan även omtalad organisa-
tion/institution sökbar(t). I dagsläget finns organisation/institution endast kata-
logiserat och därmed sökbart om det/den är utgivare av ett material. 

Då flertalet organisationer/institutioner är av politisk art, blir det även i 
denna del av uppsatsens studie tydligt att politisk aspekt på ett dokument bör 
vara av intresse för en användare av RFSU:s bibliotek. I bilaga 3 finner vi sam-
arbete med alla politiska inriktningar representerade tack vare Riksdagsgrup-
pen för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR) och nätverket 
där alla politiska ungdomsförbund samverkar kring SRHR-frågor ur ett interna-
tionellt perspektiv. I övriga exempel är det i huvudsak institutioner med en 
vänsterinriktad eller liberal prägel som utgör RFSU:s samarbetspartners. Grup-
perna är sådana som jobbar för mänskliga och sexuella rättigheter och hälsa, 
jämställdhet och solidaritet. Exempel på institutioner och organisationer är 
Folkhälsoinstitutet, Jämställdhetsrådet, Sida och RFSL i Sverige, WHO, 
UNICEF och IPPF internationellt. Dessutom deltar ett flertal statliga myndig-
heter utomlands i samarbeten med RFSU. 

RFSU samarbetar också med en rad medicinska instanser, såväl sjukhus 
som forskningsinstitut, vilket skapar växelvisa influenser mellan institutioner-
na. RFSU bedriver ett visst utvecklingsarbete utifrån erfarenheterna på kliniken 
som påverkar forskningen vid universiteten och vice versa.180 Som Hjørland 
skriver: ”concepts, meaning, information structures, information needs, and 
relevance criteria are shaped in discourse communities”181 En diskursenhet är 
forskargrupperna kring sexologisk forskning som i och med att de samarbetar 
och därmed ingår i en diskursenhet formar varandras språk, koncept, begrepps-
innebörd, informationsstruktur, informationsbehov, vad som anses relevant 
etcetera. 

Som kan utläsas i ämnen som samarbete sker kring, nämns ofta fokusgrup-
per i stil med ”barn”, ”tonåringar” ”unga män”, ”fattiga ungdomar”, ”våldsut-
satta kvinnor”. Detta talar för att åldersgrupp och kön kan vara en viktig aspekt 
när man söker efter material om ett visst ämne. Omtalad ålder/grupp/kön bör 
alltså vara ett önskvärt ämnesord och/eller indelningsform under respektive 
ämne. Ett exempel: istället för att som idag samla allt som berör barn under 
                                                 
180 RFSU:s verksamhet 2002, [2002], s.25. 
181 Hjørland, 2002, s.258. 
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signumet ”Barn”, kan signumet ”Sexologi” delas in i undergrupper som 
”barn”, ”tonåringar”, ”vuxna” och ”äldre”.   

Söka och sprida information 

Medlemskap i fackförbund 
På frågan om man är medlem i ett fackförbund har 30 svarat ja, 8 nej och en 
har inte svarat.182 En relativt stor andel av förbundets aktiva i ledningsposition 
är alltså medlemmar i något fackförbund, vilket understryker den solidaritets-
strävan som nämns i förbundets retorik. Frågan ställdes också för att ge en in-
dikation på om det fackliga engagemanget varit bestående sedan grundandet, 
vilket också bekräftas av enkätsvaren. Ytterligare stöd för det antagandet finner 
man bland annat i att Landsorganisationen (LO) är medlemsorganisation i 
RFSU, se organisationsstrukturen tidigare i uppsatsen.  

Hur informanterna söker information  
Hur informanterna söker information har undersökts genom enkätfrågor där 
informanterna fick ange hur frekvent de använder sig av ett antal källor. På 
varje fråga kunde man välja att svara Ofta, Ibland, Sällan eller Aldrig. Enkät-
svaren delades in i grupper om informanter med naturvetenskaplig, humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig respektive ingen högskole-
/universitetsutbildning för att kunna jämföra informationssökningsvanor mel-
lan grupperna. I bilaga 6 redovisas antal svar på de olika svarsalternativen för 
respektive grupp. Jag har valt att slå ihop svaren på ”Ofta” och ”Ibland” för 
respektive grupp eftersom det då framträder en tydligare bild av sökvanorna i 
de olika grupperna. Som jag i min hypotes lade fram, framträder vissa skillna-
der i tillvägagångssätt mellan de olika grupperna. Även om det statistiska un-
derlaget enligt handboken Enkäten i praktiken som sagt är väl litet ger det ändå 
en fingervisning om hur sökvanorna ser ut. Med den reservationen kan utifrån 
enkäten följande iakttagelser göras. 

Den överlägset vanligaste informationskällan för alla grupper är inte helt 
oväntat Internet. Dock framgår inte vilken typ av webbsidor som besöks, se 
diskussion kring vilka webbsidor som ofta besöks längre fram i uppsatsen. Tätt 
efter Internet kommer litteraturtips från mina kollegor på RFSU. Att näst intill 
alla oavsett studiebakgrund (34/39) ofta eller ibland utnyttjar denna informa-
tionskanal gör att det inom domänen RFSU bör finnas en relativt homogen syn 

                                                 
182 Fråga nummer 6 i enkäten, se bilaga 3. 
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på olika begrepps och ämnens innebörd. De två näst viktigaste informations-
källorna är litteraturtips från samarbetsorganisationer/personer utanför RFSU 
och litteraturlistor som finns i böcker och artiklar som jag redan läst. Även här 
är det i stort sett lika oavsett studiebakgrund, dock med en liten övervikt på de 
med studievana från högskola/universitet på om man utnyttjar litteraturlistor. 
Kanske kan detta ha att göra med den vana för det som man som C- eller D-
uppsatsstudent på högskola och universitet förvärvar. 

En annan sökväg som också skiljer sig beroende på studievana på högre 
utbildning är vanan att konsultera en bibliotekarie. Generellt sett är det maxi-
malt en fjärdedel av användarna som konsulterar en bibliotekarie, men i denna 
grupp är det en större andel av de med studievana från högre utbildning som 
gör det. Även här finns troligen sambandet mellan introduktion på bibliotek 
under studietiden och nuvarande informationssökningsvanor. 

Fem sökvägar har visat sig intressanta med hänsyn till hypotesen om olika 
sökvanor beroende på naturvetenskaplig, humanistisk/samhällsvetenskaplig 
respektive ingen högskole-/universitetsutbildning. Det visade sig att vad det 
gäller utnyttjandet av bibliografier, specialdatabaser, LIBRIS och andra biblio-
tekskataloger, använder i princip bara de med humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig bakgrund dessa sökvägar. Av de fyra alternativen är 
LIBRIS populärast, halva gruppen använder sig av nationalbibliografin. För 
övriga tre sökvägar är siffran ungefär en fjärdedel. Fördelningen är däremot lite 
annorlunda gällande litteraturtips från forskare inom ämnesområdet. Här an-
vänder drygt hälften av de med naturvetenskaplig skolning sig av denna infor-
mationskälla, men bara en knapp fjärdedel av de med humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig bakgrund. Kanske kan det bero på olika typer av 
arbetsuppgifter och samarbetsprojekt, men det kan också finnas ett samband 
med den skolning man fått i respektive utbildning. En tolkning är att den hu-
manistiskt/samhällsvetenskapliga rymmer mer av eget skapande av kunskap, 
medan den naturvetenskapliga baserar sig på fakta hämtad från experter. De 
tillägg som gjorts sist i den öppna frågan om andra sätt att inhämta informa-
tion, stärker också denna syn. En naturvetare har lagt till facktidskrifter som en 
källa att söka i och några humanister/samhällsvetare har lagt till bokrecensio-
ner i tidningar och tidskrifter, sökmotorer på Internet och browsing på biblio-
tekshyllor. En tolkning är att naturvetenskapligt skolade söker i styrda, fack-
granskade källor i högre grad än de med humanistisk/samhällsvetenskaplig 
utbildning. 

Ytterligare ett par alternativ som jag nu med facit i hand skulle ha velat 
lägga till i frågan är sökning i facktidskrifter respektive sökning i andra tid-
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skrifter för att se om det är någon skillnad mellan grupperna. Då jag konstrue-
rade enkäten tänkte jag att det ändå kommer fram i fråga 14, men där framgår 
inte relationen till andra söksätt.  

Teoretiker och andra förgrundspersoner av vikt 
Svaren på frågan om viktiga förgrundsgestalter och teoretiker har ett relativt 
stort internt bortfall i så mening att få informanter ansett det finnas några teore-
tiker eller förgrundspersoner av vikt att nämna och har svarat nej på frågan om 
det finns någon framträdande person. Man måste alltid i en enkät ta med i be-
räkningen att en fråga kan ha ansetts svår att snabbt svara på och att informan-
ten därför väljer den enkla vägen och svarar nej, eller att frågan inte motiverats 
tillräckligt väl. Att flertalet anser att ingen är mer förebild än någon annan kan 
också vara ett tecken i tiden där tron på auktoriteter och experter inte är lika 
stark som exempelvis vid tiden för starten av RFSU:s verksamhet på 1930-
talet. Läser man i idéprogrammet från 2000 stödjer betoningen på individens 
frihet och rätt att själv välja sin syn på sexualitet och samlevnad denna tolk-
ning.183 Att ha friheten att välja den man vill vara och hur man vill uttrycka sig 
sträcker sig också till att individens val eller bortval av förgrundspersoner och 
teoretiker är en frihet. Kanske kan det också bero på det faktum som Hjørland 
nämner kan vara fallet, att personerna ifråga inte är medvetna om de teoretiska 
influenser de är påverkade av. 

I enlighet med min förförståelse efter att ha arbetat på förbundet som bibli-
otekarie och studiet av idéprogram och historik, gör jag bedömningen att de 
teoretiker och förgrundspersoner som nämns i enkätsvaren ändå ger en god bild 
av de huvudsakliga vetenskapsteoretiska strömningarna i förbundet idag. Jag 
har därför valt att söka upp presentationer av de nämnda personerna för att ska-
pa en tydligare bild för den som inte är insatt i respektive persons forsknings-
/verkningsområden. Presentationerna redovisas i tabellform i bilaga 7 utan nå-
gon inbördes ordning. Jag har inte hunnit hitta lika utförliga presentationer av 
alla, men jag bedömer ändå att materialet är tillräckligt för att skapa en bred 
bild av RFSU:s vetenskapsteoretiska grund på 2000-talet. 

Teoretikerna och förgrundspersonerna namnges av 9/39 informanter, alla 
nio har högre utbildning, men det är ingen skillnad mellan naturvetenskap och 
humanistisk/samhällsvetenskaplig bakgrund ifråga om hur vanligt det är att 
nämna teoretiker eller förebilder. Bland kliniksvaren har två naturvetenskaplig 
och två beteendevetenskaplig bakgrund. Av kansli/FS-svaren har alla humanis-
                                                 
183 RFSU:s idéprogram antaget av kongressen 30 september-1oktober 2000, [2000], s.4.  
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tisk/samhällsvetenskaplig bakgrund. 
Forskarna som redovisats i tabellen representerar ett flertal olika universi-

tet i Sverige och framförallt de anglikanska länderna. Bland de svenska är den 
geografiska spridningen två lärosäten i Stockholmsområdet – Södertörns Hög-
skola och Stockholms Universitet, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet 
och Lunds Universitet vilket indikerar en god täckning på de forskningsrön 
som framkommer vid de olika centrumbildningarna för genusforskning. Av de 
anglikanska teoretikerna är tre verksamma vid Berkeley-universitetet i Kalifor-
nien, däribland en av de ledande teoretikerna inom modern genusforskning, 
Judith Butler.  

Genusperspektivet – studiet av det socialt konstruerade könet – är en teore-
tisk inriktning som återkommer hos många av teoretikerna och författarna i 
tabellen ovan. Detta är ett tecken på en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, 
liksom att Foucault nämns som en föregångsgestalt. Ett annat är de psykoana-
lytiska inslagen av forskning kring kulturella snarare än biologiska faktorer 
kring hur vi utvecklas som människor. Många forskare från sociologiska insti-
tutioner indikerar också fokus på samhälleligt och socialt konstruerade identi-
teter och orsakssamband. Ett annat perspektiv som återkommer hos flera av 
forskarna är maktperspektivet i form av bland annat klasskillnader och köns-
skillnader. Intresset för studier kring makt och kön kan hittas hos forskare som 
Judith Butler och Thomas Laqueur.  

 Utifrån det faktum att de högskoleutbildade är i majoritet och både grup-
pen naturvetare och humanister/samhällsvetare/beteendevetare har nämnt vik-
tiga teoretiker drar jag slutsatsen att det för RFSU:s domän kan vara av intresse 
att veta vilken teoretisk vinkling ett dokument har. Här kommer jag intressant 
nog till en annan slutsats än Hjørland i sin avhandling där han förutspådde att 
det var mer sannolikt att samhällsvetare och humanister skulle vara intressera-
de av denna typ av ämnesord än naturvetare. Kanske kan det ha en del att göra 
med att gruppen naturvetare har ett nära samarbete med beteendevetare och 
därmed influeras av det förhållningssätt Hjørland representerar, kanske på att 
förbundet som helhet utbyter mycket information internt.  

Publiceringssätt 
Informanterna har publicerat sig på det vis som framgår av tabellen på nästa 
sida. I tabellen står A för svenska tidskrifter, B för nordiska tidskrifter, C för 
internationella tidskrifter, D för samlingsverk, E för egna böcker, F för konfe-
rensrapporter, G för Internet, H för att man inte har publicerat sig och I för att 
man har publicerat sig på annat sätt. 
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Tabell 2. Resultaten från enkätfråga 13: På vilket sätt har du publicerat dig 
under 2003? Välj gärna flera alternativ. Bokstäverna motsvarar följande: A - 
svenska tidskrifter, B - andra nordiska tidskrifter, C - internationella tidskrifter, 
D - samlingsverk, E - egna böcker, F - konferensrapporter, G - Internet, H - att 
man inte har publicerat sig, I - annat alternativ.184  
Bakgrund a b c d e F g h i 
Naturvetenskaplig 2 - 3 - 1 - - 4 - 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig 

12 1 1 3 5 4 5 10 4 

Ej högskoleutbildning 1 - 1 1 - 1 1 - - 
          
Summa 15 1 5 4 6 5 6 14 4 

I svenska tidskrifter har cirka hälften av humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare publicerat sig (13/25), därnäst egna böcker 
(5/25) och Internet (5/25). På tredje plats kommer konferensrapporter (4/25) 
och på fjärde plats samlingsverk (3/25). Naturvetare har inte publicerat sig på 
Internet. Naturvetare har däremot publicerat sig i svenska tidskrifter (2/7) och i 
något högre grad i internationella tidskrifter (3/7). Av humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare har endast 1/25 publicerat sig i någon inter-
nationell tidskrift. Av naturvetare har totalt 3/7 publicerat sig på något sätt, av 
humanister/samhällsvetare/beteendevetare 15/25 på något sätt och av de utan 
högre utbildning har 1/7 publicerat sig och den personen i den sistnämnda 
gruppen i de flesta former. Denna statistik stärker ytterligare min hypotes om 
att det finns skillnader i synsätt och tillvägagångssätt. Naturvetare är mer be-
nägna att publicera sig i internationell press, vilket inom vetenskapen medicin 
är det överlägset största forumet för aktuell forskning och debatt, se exempel-
vis Karolinska Institutets Biblioteks hemsida.185 Humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare publicerar sig mer i svensk press, på Internet 
och i bokform och ej högskoleutbildade publicerar sig i liten utsträckning. Re-
sultatet kan vara att sök- och läsvanorna är olika i de tre grupperna, att tre do-
mäner i domänen uppstår. Dock kan diskursen ändå till större del bli gemen-
sam tack vare det stora litteraturtipsutbyte som försiggår mellan de tre grup-
perna. För att se närmare på hur läsvanorna ser ut går vi nu vidare till fråga 14 
och 15 – vilka tidskrifter och webbplatser informanterna regelbundet tar del av. 

Inflytelserika tidskrifter 
I diskussionen om tidskrifter kommer jag att utgå från dem som nämnts av två 

                                                 
184 Fråga nummer 13 i enkäten med svarsalternativ, se bilaga 3. 
185 http://www.kib.ki.se, 2004-07-15 
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eller flera av informanterna eftersom det indikerar att tidskriften är spridd 
inom, delvis speglar och har ett visst inflytande över domänen.186 Jag har vidare 
dokumenterat utgivare och den inriktning tidskriften har från varje tidskrifts 
respektive hemsida och den informationen redovisas kortfattat bredvid varje 
tidskrift i bilaga 8 som listar de tidskrifter som nämnts av minst två informan-
ter. Syftet med att ange ägarförhållanden är att ge en bild av de företag och 
organisationer som har inflytande över RFSU:s verksamhet och vilka ämnen 
som de representerar. Eftersom ägandeförhållanden kan påverka innehållet och 
vinklingen på ämnena är de av intresse i en domänanalytisk studie. 

Ett första konstaterande är att tidskrifter läses i mycket hög utsträckning 
och att en grundläggande aspekt i ett bibliotekssystem för RFSU bör inkludera 
sökmöjligheter på tidskriftstitlar och gärna också artiklar, vilket i dagsläget inte 
är möjligt att göra annat än i några få poster ännu på försöksstadiet, proviso-
riskt skapade utan ordentliga programverktyg för ändamålet.  

Tidskrifterna speglar fokus på respektive grupps intresseområden och ar-
betsuppgifter. Förutom tidskriften av allmänt intresse för RFSU-aktiva – 
RFSU:s tidskrift Ottar – präglas urvalet av tidskrifter knutna till medicin för 
naturvetenskaplig, respektive politik, opinionsbildning, kultur, humaniora och 
samhällsvetenskap för humanistisk/samhällsvetenskaplig och ej högskoleutbil-
dade. Även här återspeglas tidigare konstaterade tendenser till att naturveten-
skaplig är mer fokuserade på sitt ämnesområde, medan humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig och ej högskoleutbildade tar del av information från 
andra områden än utbildningsinriktningens. 

I tidskrifterna speglas tydligt RFSU politiska ställningstagande. Den radi-
kala inställningen återfinns i till exempel Arena och Ordfront, den feministiska 
och jämställda ståndpunkten i till exempel Bang, Bleck och Genus. Betoningen 
på mänskliga fri- och rättigheter, inte minst vad det gäller att leva ut sin sexua-
litet oavsett inriktning, speglas i till exempel Insikt, Kom ut!, QX och Ordfront. 
På den traditionella politiska skalan högervänster, står RFSU i mitten och väns-
terut. Detta illustreras av att tidningar och tidskrifter som DN (oberoende libe-
ral), Aftonbladet (socialdemokrat) och Ordfront (oberoende radikal) är om-
nämnda av flera och att tidningar som Svenska Dagbladet (där ledaren är obe-
roende moderat)187 inte finns med bland de flitigt citerade tidningarna och tid-
skrifterna. Återigen kan konstateras att en viktig aspekt för RFSU är den poli-
tiska och hänsyn bör tas till detta i en konstruktion av bibliotekssystem för 
                                                 
186 Fråga nummer 14 i enkäten, se bilaga 3. 
187 http://www.svd.se/dynamiskt/omsvd/did_5480110.asp, 2004-07-23 
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RFSU:s domän.  
Utifrån tidskrifternas inriktning kan man också se vissa vetenskapliga 

strömningar inom förbundet. Enkätsvaren indikerar psykologiska inslag i form 
av psykoanalys snarare än kognitiv beteendeterapi. RFSU:s verksamhet ge-
nomsyras dessutom av den senaste genusforskningen vilket innebär en social-
konstruktivistisk syn på genus och kön. Skillnaden mellan termerna genus och 
kön är att genus betyder socialt konstruerat kön och kön betyder biologiskt 
definierat kön.188 Vidare är queerteori representerad i RFSU:s organisation som 
vi också kunde se i den historiska teckningen.   

Inflytelserika webbplatser 
Jag kommer nedan att följa samma princip som med tidskrifterna och lista de 
webbplatser som minst två personer nämnt eftersom det indikerar att webbplat-
sen är spridd inom, delvis speglar och har ett visst inflytande över domänen.189 
Referenserna är även här grupperade efter naturvetenskaplig, humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig respektive ej högre utbildning, 
men i fallet webbplatser listas de som minst två oberoende av studiebakgrund 
har nämnt. I något fall kan alltså till exempel endast en med naturvetenskaplig 
och endast en med samhällsvetenskaplig bakgrund ha nämnt samma webbplats, 
men de skrivs ändå ut i varje grupp.   

Tabell 3. Webbplatser som minst två av informanterna oavsett studiebakgrund 
har nämnt att de regelbundet besöker. 
Naturvetenskaplig 
www.ippf.org
www.smittskyddsenheten.nu
www.smittskyddsinstitutet.se
Smittskydd i Sverige och Europa 
www.dagensmedicin.se
www.dn.se
www.handelsbanken.se
www.lunarstorm.se
www.rfsu.se
www.fhi.se

 
 
 

Humanistisk/samhällsvetenskaplig 
www.un.org
www.unfpa.org
www.unaids.org
www.rfsu.se
www.dn.se
www.rfsl.se
www.skolporten.org
www.aftonbladet.se
www.expressen.se
www.regeringen.se
www.ippf.org
www.google.se
www.riksdagen.se
www.fhi.se

Ej högre utbildning 
www.rfsu.se
www.google.se/com
RFSU:s lokalavdelningar 
Organisationer i Sverige och interna-
tionellt som driver RFSU:s frågor 
www.un.org
www.ippf.org
www.riksdagen.se
www.regeringen.se

 
 

Jag nöjer mig här med att konstatera att webbplatserna speglar fokus på respek-
tive grupps intresseområden och arbetsuppgifter och följer ett liknande mönster 
som för tidskrifterna. Webbplatser bör liksom tidskrifter göras sökbara i lik-

                                                 
188 Nationalencyklopedin, 1991. 
189 Fråga nummer 15 i enkäten, se bilaga 3. 
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nande struktur som övriga dokument – kanske genom en gemensam portal för 
RFSU-intressanta webbplatser?  

Förutom webbplatser av allmänt intresse för RFSU-aktiva – RFSU:s och 
IPPF:s egna hemsidor – präglas urvalet av webbplatser knutna till medicin för 
gruppen naturvetenskaplig respektive politik och opinionsbildning för grup-
perna humanistisk/samhällsvetenskaplig och ej högskoleutbildade. Ett par 
skillnader jämfört med tidskrifter är dock värd att notera. Naturvetare tar elek-
troniskt del av mer information rörande annat än det medicinska området. 
Gruppen ej högskoleutbildade tar i högre utsträckning del av liknande material 
som humanistisk/samhällsvetenskaplig i fråga om webbplatser än tidskrifter. 
Kanske spelar här en åldersskillnad in, kanske en attitydskillnad? Det vore in-
tressant att forska vidare i, men finns inte utrymme för att fördjupa sig i här.  

Synpunkter på bibliotekets ämnen och aspekter på ämnen 
Slutligen i undersökningsdelen av uppsatsen kommenteras svaren på frågorna 
kring inköp till biblioteket och bibliotekssystemet. 

Inköp till biblioteket 
Tabell 4. Svar på enkätfråga 16a: Har du under 2003 föreslagit/gjort inköp till 
biblioteket?190

Bakgrund Ja, 1 Ja, 2 eller fler Nej Totalt antal svar 
Naturvetenskaplig 1 1 5 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteend
evetenskaplig 

5 11 9 24/25, varav en svarat både 1+2 

Ej högskoleutbildning 1 2 4 7/7 
     
Summa 7 14 18 38/39 

Det finns som synes en liten övervikt på att föreslå/köpa in till biblioteket mot 
att inte göra det, 20-18. Fördelningen är olika mellan grupperna – knappt en 
tredjedel av naturvetarna, drygt två tredjedelar av humanister/samhällsvetare 
och knappt hälften av de ej högskoleutbildade. Det är alltså mer lika bland dem 
som jobbar på kansliet där biblioteket i huvudsak är beläget. Kliniken är del av 
samma bibliotekssystem, men har en egen liten ”biblioteksfilial” i sina lokaler i 
samma hus och min erfarenhet är att de använder kansliets bibliotek mer spar-
samt än kanslipersonalen, speciellt som katalogen inte varit sökbar annat än för 
bibliotekarien till alldeles nyligen och det dessutom bara är möjligt att söka på 
titel och författare. De nej som i övrigt kommit bland humanis-

                                                 
190 Fråga nummer 16a i enkäten, se bilaga 3. 
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ter/samhällsvetare är i hälften av fallen (4/8) från förbundsstyrelsen som i 
mycket begränsad utsträckning använder sig av biblioteket i den mån de alls 
gör det. Jag kan därför konstatera att flertalet på kansliet föreslår/köper in litte-
ratur till biblioteket och att de flesta har humanis-
tisk/samhällvetenskaplig/beteendevetenskaplig bakgrund, vilket bekräftar re-
sultaten från informationssökningsvanorna, där just denna grupp var mer benä-
gen än naturvetarna att söka efter just litteratur i bokform. 

Det kan finnas olika faktorer som styr hur man väljer ut litteratur för inköp 
och ”ämne” varit en viktig faktor, hela 18/23 möjliga har kryssat i det alterna-
tivet. Det kan tyckas onödigt att ta med en så självklar aspekt i enkäten, men 
jag bedömde det som värdefullt för att kunna göra en jämförelse med andra 
dokumentegenskaper. På näst högsta plats kommer bra recension, 16/23. Här är 
det övervägande humanister/samhällsvetare/beteendevetare som svarat – 13 
mot 1 av naturvetarna och också den enda aspekt där det är någon nämnvärd 
skillnad mellan grupperna. Det tolkar jag som att samarbetspartners samt tid-
skrifter och webbplatser som ofta läses har ett relativt stort inflytande över vad 
som köps in till biblioteket, större än exempelvis tidigare kända författare då 
författare endast nämns av 9/23. Att ändå knappt hälften nämner författare in-
dikerar att det finns inflytelserika författare som antingen värdesätts och där-
med påverkar domänens utveckling eller läses för att bilda sig en uppfattning 
om motståndaren i den sexualpolitiska debatten.  

Min erfarenhet av nyinkommet material under min tid i biblioteket är dock 
att den mesta litteraturen köptes in i syfte att förkovra sig inom de egna ämne-
na och aspekterna på dessa. Teori och politisk färg är de enda nya aspekterna 
som funnits vara av visst intresse, något som jag anat och nu fick bekräftat om 
än i mindre omfattning än jag trott. 7/23 anger teori som avgörande för inköp 
och 2/23 politisk färg. Undersökningsmetod fick inga svarskryss i enkäten. De 
nya aspekter som utifrån denna undersökning bör integreras i bibliotekssyste-
met på något sätt är teori och politisk aspekt. 

Informanternas syn på dagens bibliotekssystem 
På frågan om vad informanterna tycker om dagens signumindelning (som bifo-
gades enkäten som en bilaga) blev svaren följande: 2 – ”för generell”, 2 – ”vet 
ej”, 1 – ”ologisk”, 1 – ”låst”, 5 – ”ej svar”, övriga 28 är nöjda med signumin-
delningen.191 Denna fråga ställdes för att få en indikation på vad informanterna 
anser om systemet, väl medveten om att en sådan fråga är svår att svara på för 
                                                 
191 Fråga nummer 17 i enkäten, se bilaga 3. 
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en icke bibliotekssystemkunnig. Jag försökte underlätta för informanterna ge-
nom att ge dem svarsalternativ som kunde indikera vilka andra möjligheter 
som skulle kunna finnas. Svaren blev till övervägande del till systemets fördel, 
men jag är böjd att anta att det snarare beror på ovana att tänka kritiskt kring 
system av den typen än att det är bra som det är. 

Möjligheten att själv kunna söka på bibliotekets ämnesord i katalogen är 
något som för den övervägande majoriteten (32/39) ofta eller ibland skulle vara 
intresserade av.192 I dagsläget kan endast bibliotekarien söka på ämnesord i 
bibliotekets katalog men denna svarsfrekvens för möjlighet att söka indikerar 
att det finns ett stort intresse för att göra denna service tillgänglig för använ-
darna. 

Vilka typer av ämnesord anser då informanterna vara betjänta av? Svars-
fördelningen på den frågan blev som följer på nästa sida. Även där är svaren 
fördelade i de tre grupperna baserat på utbildningsbakgrund.  

 
Tabell 5. Svar på enkätfråga 19: Vilka typer av ämnesord skulle du vara intres-
serad av att finna i katalogen?193  
Bakgrund Tids-

peri-
od 

Geografisk 
placering 

Ämne Teoretisk 
vinkling 

Metod Omskriven 
organisa-
tion 

Politisk 
färg 

Omskri-
ven per-
son 

Naturvetenskaplig 4 5 7 1 3 3 1 4 
Humanis-
tisk/samhällsveten
skaplig 

7 11 21 6 4 13 1 13 

Ej högskoleut-
bildning 

1 2 6 2 1 3 2 6 

         
Summa 12 18 34 9 8 19 4 23 

Här har jag resonerat på liknande sätt som i fråga om vad som avgör om man 
köper in dokument till biblioteket och använt ”ämne” som referensram. Ämne 
står alltså med för att det är ett uppenbart val och 34/35 svarande har också 
kryssat i ämne som ett av önskade ämnesord. Svarsbortfallet är här 5 personer. 
De önskvärda ämnesorden är sedan i fallande ordning omskriven person, om-
skriven organisation och geografisk placering som minst hälften av de svaran-
de har önskat. Därefter kommer tidsperiod, teoretisk vinkling, metod och sist 
politisk färg. Intressant är här att aspekter på ett ämne som teoretisk vinkling 
och politisk färg här har fått två extra kryss jämfört med när bokinköp bedöms. 
Kanske indikerar detta ett något större intresse än vad som konstaterades i förra 
frågan, kanske det faktum att de som inte köpt in böcker också delgivit sin 
                                                 
192 Fråga nummer 18 i enkäten, se bilaga 3. 
193 Fråga nummer 19 i enkäten, se bilaga 3. 
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åsikt.  
Fem av dem som angivit teoretisk vinkling i frågan om vilka typer av äm-

nesord de skulle vara intresserade av att finna i katalogen, finns inte med bland 
dem som svarat ja på frågan om vad som avgör om de köper in dokument till 
biblioteket, alla fem har humanistisk/samhällsvetenskaplig bakgrund. Ett anta-
gande man då kan göra är att teoretisk vinkling skulle vara viktigt för 12/39. 
Alla utom en tillhör grupperna humanistisk/samhällsvetenskaplig och ej högre 
utbildade, vilket stärker hypotesen om att de med humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig utbildning eller arbetar med den typen av frågor är 
mer benägna än naturvetare att söka efter aspekten teoretisk vinkling. När teo-
retisk vinkling anges vara av vikt vid inköp men inte i ämnesord kan också 
tolkas som att det inte är så viktigt vid sökningar i bibliotekskatalogen som vid 
inköp.  

En naturvetare har angett politisk färg vid inköp, men ej här. Två som an-
givit politisk färg här hade inte köpt in böcker till biblioteket och tillhör grup-
pen humanistisk/samhällsvetenskaplig respektive ej högskolestudier. Allt som 
allt skulle det då kunna vara av intresse för 7/39 med politisk färg. Av detta 
kan vi dra slutsatsen att om man ska satsa på ett utvidgat ämnesordssystem bör 
man utifrån denna studie prioritera dem i fallande ordning enligt summorna i 
tabellen ovan, med det undantaget att tidsperiod och teoretisk vinkling bör ges 
lika prioritet. 

Det fanns även möjlighet att välja alternativet ”annat” och utrymme för att 
skriva vad detta skulle kunna vara. Denna möjlighet har ytterst få utnyttjat och 
det kan finnas flera skäl till det. Antingen att det inte finns andra intressanta 
ämnesord i deras mening, men troligare är att informanter tenderar att hoppa 
över öppna frågor om det finns andra svarsalternativ. 

Frågan om vilka de tre viktigaste ämnesorden skulle vara genererade ett re-
lativt stort bortfall och i kombination med att många har valt att bara kryssa i 
ett eller två av tre möjliga, blir det svårt att göra någon jämförelse.194 Svaren på 
denna fråga bestyrkte ändå den fallande ordningen från fråga 19, där ämne 
(25), Omskriven person (11) och geografisk placering (8) fick flest kryss. 
   

                                                 
194 Fråga nummer 20 i enkäten, se bilaga 3. 
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Slutdiskussion 

I detta kapitel belyses närmare de olika aspekter av domänen RFSU som fram-
kommit i undersökningen – skillnader, likheter mellan enkät och litteraturstu-
dier och vilka slutsatsen man utifrån detta kan dra om ämnesmässig potential 
och bibliotekssystem ur domänanalytisk synvinkel. Därefter diskuteras hur väl 
antagandena om att det finns skillnader i sökvanor mellan naturvetare och hu-
manister/samhällsvetare/beteendevetare visade sig stämma. Avslutningsvis 
redovisas de aspekter som kan vara av vikt för ett bibliotekssystem för RFSU:s 
kansli samt förslag till fortsatt forskning. 

Framträdande aspekter 

Politisk aspekt 
Min tanke när jag inledde undersökningen var att RFSU är en i grunden poli-
tisk organisation och med facit i hand anser jag mig ha fått denna föraning be-
kräftad. Om man instämmer i Wertsch synsätt måste man dock ta med i beräk-
ningen att  

the nature of our terms affect the nature of our observations, in the sense that the terms di-
rect the attention to one field rather than to another … In brief, much that we take as ob-
servations about ’reality’ may be but the spinning out of possibilities implicit in our par-
ticular choice of terms.195  

Det faktum att jag tänkte i Hjørlands domänanalytiska termer och visste att 
organisationen definierar sig som politisk, kanske fick mig att fokusera på poli-
tiska aspekter i mitt sökande och i och med det skymde sikten för andra tydliga 
karaktärsdrag. Principen är bra att vara medveten om, eftersom den styr männi-
skor även i sökandet efter information i ett bibliotekssystem. Det är bland an-
nat därför det är av vikt att försöka förstå de implicita möjligheterna i ett do-

                                                 
195 Wertsch, 1998, s.40. 
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kument för att uttrycka det i Wertsch termer, de ämnesmässiga potentialer ett 
dokument har med Hjørlands terminologi.  

RFSU säger sig i verksamhetsberättelsen vara en ”partipolitisk, religiös 
och fackligt obunden ideell förening”196 och på hemsidan uttrycker generalsek-
reteraren den som en ”sexualpolitisk organisation”, ”men partipolitiskt och 
religiöst obunden”.197 Att medlemmarna själva uttrycker sig som en sexualpoli-
tisk organisation och att det politiska ställningstagandet är för ett jämlikt och 
jämställt samhälle med frihet att välja, vara och njuta indikerar därför att 
RFSU:s medlemmar kommer att tendera att se efter politiska aspekter i doku-
ment de läser, att tänka i termer av frihet-ofrihet, jämlikhet-ojämlikhet etcetera.  

RFSU är partipolitiskt och religiöst obundet enligt styrande dokument, 
men arbetet och retoriken präglas sedan starten av liberal- och vänsterpolitiska 
ideal och bestående har också varit fackföreningsanslutning bland de aktiva, 
något som också indikerar ett solidaritetsideal. Bland politiska medlemsorgani-
sationer är som vi kunnat se alla liberal- och vänsterinriktade. Ett väl utvecklat 
samarbete med en rad statliga institutioner i Sverige indikerar också en positiv 
sanktion från partierna till vänster som suttit vid makten under större delen av 
RFSU:s existens. I och med sitt ställningstagande för ett jämlikt och jämställt 
samhälle med frihet att välja, vara och njuta, exkluderas i praktiken de med 
politisk och religiös trosuppfattning som motsätter sig exempelvis kvinnans 
rätt att själv välja sitt liv inklusive barnafödande, eller en strikt marknadseko-
nomisk samhällssyn där varje individ i högre utsträckning än idag ansvarar för 
sin egen livssituation och ekonomi. Beteckningen ”sexualpolitisk organisation, 
men partipolitiskt och religiöst obunden” speglar därmed inte den tydliga väns-
ter-/liberala inriktning förbundet i retorik och praktik utstrålar.  

Vi kan konstatera att det politiska ställningstagandet kan vara en viktig 
faktor att ta hänsyn till när man letar ämnesmässiga potentialer för dokument i 
RFSU:s bibliotek, eftersom den tydliga politiska prägeln på RFSU:s arbete 
säger oss att informanterna kan tänkas relatera till dokument som represente-
rande exempelvis ett höger-, liberal- eller vänsterideal, eller ännu smalare – de 
olika falangerna inom de politiska partierna. Det politiska ställningstagandet 
kan kanske även färga av sig på den vetenskapsteoretiska inriktningen då som 
vi sett det pågår ett växelspel mellan olika system och där måste de olika sy-
stem som finns inom varje individ också räknas in. En högerpolitisk övertygel-
se tenderar att sätta individen i centrum och dennes egen kraft och förmåga att 
                                                 
196 RFSUs verksamhet 2002, [2002], s.4. 
197 http://www.rfsu.se, 2003-11-29 
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påverka sin utveckling, medan en vänsterpolitisk övertygelse tenderar att se 
saker ur kontextuell synvinkel, individen är en del av ett större system och har 
ensam inte så stor makt att påverka sin livssituation, en liberal hållning hamnar 
någonstans däremellan. Oavsett om teori om att politiskt ställningstagande och 
vetenskapsteoretiskt stämmer eller ej, har det i undersökningen visat sig att de 
vetenskapsteoretiska influenserna domineras av just ett kontextperspektiv med 
individens bästa i centrum.     

Vetenskapsteoretisk aspekt 
RFSU är i hög grad en vetenskapligt influerad organisation. Egen forskning 
och undersökning görs och i samarbete med andra institutioner utarbetas och 
ges högskolekurser, ett flertal betydande vetenskapsteoretiker nämns. Att de 
flesta informanter i enkäten har högskoleutbildning innebär också att de mer 
eller mindre medvetet tar med sig sina vetenskapliga ställningstaganden in i 
organisationen. Klinikarbetet utgör också grunden för utbildningsverksamhet 
på högskolenivå och har alltid bedrivit olika sorters pionjärverksamhet som vi 
kan notera i den historiska teckningen såväl som på hemsidan 2003.198 Deras 
nära samarbete med exempelvis Ersta Sköndal högskola och Karolinska Insti-
tutet talar för ömsesidiga vetenskapliga influenser institutionerna emellan.  

De vetenskapsteoretiska influenserna har genomgående varit radikalt libe-
rala och socialistiska, utom under en period på 60- och 70-talen då samhällsde-
batten var mer radikal än RFSU:s representanter. Dock skiftar synen på vad 
som är radikalt i takt med det samhälle i vilket RFSU verkar som vi har sett i 
den historiska teckningen. Teorier som dominerade från början var bland annat 
den freudianska psykologin. Idag präglas förbundet som vi kan se i kartlägg-
ningen ovan av den socialkonstruktivistiska skolan med bland annat ett genus-
perspektiv. Där kan queerteorierna och den feministiska inriktningen med 
bland andra förgrundsteoretikernna Michel Foucault och Judith Butler nämnas. 
Då den psykoanalytiska inriktningen dominerar det psykologiska fältet, kan det 
tolkas som att vad det gäller beteendevetenskap anses miljö viktigare än det 
biologiska arvet, något som passar in i det socialkonstruktivistiska paradigmet. 
Ett helhetsperspektiv betonas också i behandling med både medicinska och 
psykoterapeutiska inslag. 

Vetenskapsteoretisk grund är således av vikt för vilka dokument som man 
finner intressanta att basera sin verksamhet på och bör som Hjørland också 

                                                 
198 http://www.rfsu.se, 2003-11-29 

 69

http://www.rfsu.se/


förespråkar göras synligt för användaren i bibliotekssystemet. Förslagsvis kan 
man göra det genom att indexera dokument med teoretisk inriktning på lämplig 
nivå – paradigm, vetenskapligt institut, forskargrupp, eller något annat som 
man finner lämpligt efter att ha gjort mer ingående studier av de teoretiska sko-
lorna som representeras.  

RFSU:s kärnämnen 
RFSU:s kärnämnen har som vi såg i den historiska kartläggningen inte föränd-
rats i någon nämnvärd utsträckning och utifrån kartläggningen av dagens verk-
samhet stämmer kärnämnena med den historiska bilden. Kärnämnena är:  

- behov av undervisning i sex och samlevnad i skolan  

- tillgång till rådgivningsbyråer som ger vägledning i alla sexualfrågor 

- tillgång till preventivmedel 

- rätt till abort  

- rätt till olika sexuella läggningar  

- bekämpa orättvisa sociala och ekonomiska förhållanden och kämpa för 
mänskliga rättigheter 

- jämställdhet mellan könen 

- prostitutionsproblematik  

- goda familjeformer 

- problematik runt pornografi 
 
Ämnena i uppräkningen ovan bör på ett eller annat sätt utgöra kärnan i ett klas-
sificeringssystem för RFSU. Flera fynd som framkommit i undersökningen 
talar för att innebörden i flertalet ämnen, den ämnesmässiga potentialen, änd-
rats mer eller mindre radikalt genom åren. En skillnad är att vid förbundets 
start var den primära målgruppen den svenska fattiga befolkningen, idag är det 
hela världen, en annan att synen på män och kvinnor, deras roll i samhället och 
identiteter, har ändrats. Utförlig ämnesordsindexering av dokument blir därför 
betydelsefull. Någon slags indexering som innehåller vetenskapsteore-
tisk/politisk era vore en dellösning eftersom det i hög utsträckning är den as-
pekten som styrt uppfattningen om ämnets innebörd. Den RFSU:are som letar 
efter dokument om exempelvis homosexualitet i syfte att förbereda sig för upp-
lysning om frågan, vill troligtvis inte få träffar på dokument som behandlar 
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homosexualitet som något patologiskt oavsett om det är skrivet 2004 eller 
1933. I de fall ett dokument har fler än fyra författare och titel blir huvudupp-
slag, kan det också vara intressant att ändå ange författarna som biuppslag eller 
ämnesord, eftersom de för den väl insatte i fältet ofta signalerar vilken veten-
skapsteoretisk eller politisk skola han/hon representerar. Då flera informanter 
har nämnt förgrundsgestalter, indikerar det att det finns ett intresse för att veta 
vad som skrivs om och av dessa individer och de ämnen de representerar.  

Ämnen i fokus 
Att förbundet lämnar vissa engagemang för nya när de gamla är etablerade i 
den offentliga sfären är i viss mån giltigt även för den opinionsbildande verk-
samheten på kansliet. När något nytt ämne eller aspekt på ämne som man upp-
lyst om anses politiskt korrekt och är väl fungerande i samhället, övergår 
RFSU till nya fokusfrågor och projekt. Dock tycks det finnas en skillnad vad 
det gäller de politiska ställningstagandena och opinionsbildningen gentemot 
den kliniskt praktiska verksamheten. Klinikens verksamhet ändras ofta beroen-
de på tidens behov. I opinionsbildning fortsätter dock RFSU förutom nya upp-
lysningsprojekt att driva sina kärnfrågor och ståndpunkter även om de i vissa 
fall redan kan anses fungera fullt ut i samhället, kanske för att de inte anses 
fungera tillräckligt väl, kanske för att det hela tiden kommer nya målgrupper i 
form av nya grupper unga, invandrare med annorlunda syn på sex och samlev-
nad, kanske för att RFSU hela tiden utvidgar sin målgrupp för att nå så många 
som möjligt i världen. Inriktningen på projekt som är externt finansierade kan i 
viss mån styras av finansiären på så sätt att vissa idéer får mer gehör än andra 
beroende på finansiär och tidsepok. Ett till synes prioriterat ämnesområde, kan 
kanske därför också vara det på grund av externa finansiärer.   

Mängden tidsbegränsade kampanjer och projekt och skiftande målgrupper 
kan indikera att vissa ämnen eller aspekter på ämnen inte heller berörs någon 
längre period på RFSU. Dokument kring ett visst ämne kan köpas in för ett 
specifikt projekt, eller för en tidsperiod på några år, ibland decennier, ibland 
längre. Kanske bör dokument då inte klassificeras enligt traditionella principer 
med signumindelning efter ämnen? Kanske vore en princip att klassa efter vil-
ken typ av projekt de använts till istället att föredra, alternativt ha ett hyllupp-
ställningssystem efter projekt, men klassificering på ämne. Det är en idé som 
kan testas och utvecklas i kommande studier.  

Samarbetspartners 
Då en stor andel lästips kommer från de samarbetande organisationer-
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na/personerna (hela 20/39 uppger att de ofta får litteraturtips denna väg och 
10/39 att de ibland får det, sammanlagt 30/39), kan man anta att den organisa-
tionen/personen präglar varje projekts dokumentbas för det aktuella ämnesom-
rådet och att material både av och om den organisationen är av intresse för 
RFSU:s anställda. I ämnesordsindexering bör därför som vi konstaterade tidi-
gare såväl producerande som omskriven organisation i möjligaste mån göras 
sökbart och inte som i dagsläget endast vara sökbar om organisationen är an-
svarig utgivare för ett dokument. 

Tongivande personer 
Då viktiga förgrundsgestalter för RFSU inte enbart består av teoretiker som 
ofta är fallet i vetenskapliga discipliner vid universitet och högskolor, finns det 
även ett behov av att göra tongivande personer av annat slag sökbara. Exem-
pelvis bör andra sexualupplysare som Eric Centerwall, författare som Nina 
Björk och politiker som George W Bush vara av intresse att kunna söka på.  

Målgrupper 
Att RFSU vidgat sin målgrupp till att omfatta världen utanför Sverige sedan 
starten på 1930-talet är ett exempel på hur man kan utläsa både en förändring 
och ett bestående ställningstagande i både politisk och vetenskaplig mening. 
Det bestående har varit en helhetssyn på människan och att sexualiteten inte 
kan frikopplas från de villkor som människor lever under.199 Då människor på-
verkas av den samhällskultur de lever i, påverkas de också av den politik som 
då förs, inklusive RFSU:s medlemmar. Dock har RFSU ofta handlat på delvis 
andra sätt än den dominerande samhälleliga åsikten förespråkat, men de är 
ändå påverkade av samhället i så måtto att det utgör den grund, utifrån vilken 
de definierar vad som är radikala åsikter. 

På slutet av 1930-talet var den ledande politiska debatten för ett socialde-
mokratiskt folkhemsbygge, en nationalstat som skulle trygga människors fram-
tid och att då satsa på gruppen mindre bemedlade i Sverige var då politiskt 
korrekt ur ett människorättsperspektiv och också det RFSU gjorde även om de 
gjorde det med individens bästa i sikte, inte samhällets som den offentliga de-
batten präglades av – fattiga arbetare med betoning på kvinnor eftersom de var 
mest utsatta. I dagens samhällsdebatt hörs mer om det mångkulturella Sverige 
och Europa, människan som världsmedborgare och det politiskt korrekta ur ett 

                                                 
199 RFSU:s idéprogram antaget av kongressen 30 september – 1 oktober 2000, [2000], s.3. 
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människorättsperspektiv är i mycket högre utsträckning att jobba för utsatta 
människor oavsett ursprung och bostadsort. Det är också en naturlig följd av 
den marknadsliberala politiska strävan att öka rörligheten över gränserna. Med 
den följer ökade antal kulturmöten i form av värderingar och beteenden, men 
också sexualitetens baksidor som en ökad spridning av sexuellt överförbara 
sjukdomar och ökad trafficking och prostitution. De upplysningsbehov som 
tidigare främst var nationella har nu blivit internationella. RFSU:s arbete inter-
nationellt har också intensifierats under senaste årtiondet vilket bland annat 
kan anas i idéprogrammet och på hemsidan där internationella frågor fått mer 
utrymme jämfört med i idéprogrammet 1991. I verksamhetsberättelsen redovi-
sas internationella projekt och samarbetspartners och flera samarbetspartners 
som nämns i enkäten är också utländska. 

Målgrupper har skiftat över tid mellan bland andra ”fattiga svenska arbeta-
re”, ”fattiga arbetarkvinnor”, ”kvinnor”, ”unga män”, ”tonåringar”, ”invandra-
re”, ”östeuropéer” och ”handikappade” som i det senaste SOF-projektet med en 
egen hemsida på Internet.200 Målgrupp, inklusive målgruppens geografiska pla-
cering, är något som framkommit som centralt och något som bör tas hänsyn 
till i ett bibliotekssystem för RFSU. Redan idag finns tecken på sådana alterna-
tiva indelningskriterier då signum som ”För barn” och ”Om barn” och det svår-
avgränsade signumet ”Internationellt” finns i klassificeringssystemet. Exem-
pelvis skulle klassificeringssystemets bas kunna utgöras av de ovan nämnda 
kärnämnena som underindelas efter mänsklig målgrupp och/eller geografisk 
målgrupp. 

Dokumenttyper    
Som vi har kunna se i studien har RFSU under större delen av sin existens haft 
en egen medlemstidning. Tidskriften är också ett viktigt medium för att infor-
mera och hålla sig informerad. Flertalet tidskrifter i studien representerar just 
de vetenskapsteoretiska och politiska strömningar som stämmer överens med 
de individers åsikter som uppges vara förgrundsgestalter och viktiga teoretiker 
för de RFSU-verksamma. 

Vidare är Internet inte helt oväntat en mycket viktig informationssöknings-
plats – alla i studien använder Internet och hela 36/39 gör det ofta eller ibland. 
Intressant att notera är att trots att flertalet av de nämnda tidskrifter som listats 
finns i webbversion såväl som i pappersform, men mycket få av dem har an-

                                                 
200 RFSUs verksamhet 2002, [2002], s.20. 
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getts som en återkommande besökt webbplats. Det kan tolkas som att infor-
manterna ansåg att de inte behövde skriva samma sak igen, men troligare är att 
Internet inte verkar ha slagit igenom nämnvärt som en källa där man läser tid-
skriftsartiklar, utan snarare ett ställe där man söker aktuell politisk information 
och håller sig à jour med den politiska debatten och systerorganisationers verk-
samhet. 

Tidskrifter såväl som flitigt besökta webbplatser bör utifrån denna blid gö-
ras sökbara. Kanske bör man skapa en egen webbportal för RFSU:s bibliotek 
där man har tillgång till bibliotekets katalog, indexerade tidskrifter (gärna ock-
så indexerade tidskriftsartiklar) samt ett urval indexerade webbplatser. 

Naturvetenskap kontra humanio-
ra/samhällsvetenskap/beteendevetenskap 

De iakttagelser som kan göras är generellt att naturvetarna (tillika i hög ut-
sträckning klinikpersonal) är mer fokuserade på sina ämnesområden, att bota 
eller lindra de sjukdomar eller psykiskt dåliga tillstånd som på ett eller annat 
sätt drabbat människor sexuellt samt att lära ut metoder för denna vård till an-
nan vårdpersonal runt om i landet, sammanfattningsvis sexualitetens avigsidor. 
Humanister/samhällsvetare/beteendevetare sysslar däremot med hela spektrat, 
från sexualitetens avigsidor till rätsidor. Det finns alltså en större spännvidd 
bland berörda ämnen hos humanister/samhällsvetare/beteendevetare och de tar 
del även av naturvetenskapliga och medicinska rön, även om de naturligtvis 
inte kan eller får praktisera medicin i vardagssammanhang. 

Det antagande jag gjorde om att denna ämnesuppdelning kan ha inflytande 
över hur information inhämtas och sprids har både bekräftats och dementerats. 
Informanterna har alla visat sig använda Internet och boktips från kollegor och 
samarbetspartners som huvudsakliga informationskällor. Dessa källor säger i 
sig inte så mycket, eftersom man kan ha olika samarbetspartners, söka på helt 
olika webbplatser etcetera. Dock kan vi i kartläggningen av samarbetspartners 
och frekvent besökta webbplatser se att många av dem återkommer i båda 
grupperna, vilket indikerar en relativt god samsyn vad det gäller information på 
Internet och från kollegor och samarbetspartners. Skillnader hittar vi däremot 
när det handlar om sökning i bibliografier, specialdatabaser, LIBRIS, andra 
bibliotekskataloger och litteraturtips från forskare inom ämnesområdet. De fyra 
först nämnda används i princip bara av humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare, ytterst få av naturvetarna svarade ofta eller 
bland på de frågorna. Däremot var litteraturtips från forskare vanligare bland 
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naturvetare än den andra gruppen. Det här stärker ytterligare Hjørlands teori 
om att det finns skillnader i syn på ämnen, eftersom sökning i skilda fora inne-
bär att bilden man får av ett ämne och också det egna angreppssättet blir olika 
beroende på vad man influeras av – jämför Hjørlands exempel med danska 
kontra amerikanska psykologer i teoriavsnittet. Samarbetet RFSU-personal – 
forskare inom det medicinska fältet är också mer ingående tack vare anordnan-
det av gemensamma högskolekurser, vilket kan förklara den högre andelen 
litteraturtips från forskare till naturvetarna.   

Publiceringsformer är också lite olika mellan grupperna. Naturvetare pub-
licerar sig främst i tidskrifter, både svenska och internationella, medan den 
andra gruppen publicerar sig i svenska tidskrifter, böcker och på Internet. Detta 
bekräftar min förkunskap om det naturvetenskapliga fältet, där tidskrifter och 
då främst internationella är det dominerande forumet för att ta del av senaste 
forskningen och där man följaktligen vill publicera sina resultat för att få så 
stor andel läsare som möjligt. 

De tidskrifter som nämns av informanterna präglas också av en liknande 
uppdelning ämnesinriktade – ämnesöverskridande som vi kunde se i de ämnen 
som respektive grupp jobbar med. Intressant är också att gruppen humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare tenderar att ta del av mer politiska och radi-
kala tidskrifter än naturvetarna som främst läser facktidskrifter. När det kom-
mer till webbplatser suddas denna skillnad delvis ut eftersom naturvetare även 
söker upp de politiska webbplatserna. 

Vad det gäller inköp till biblioteket är det främst humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare som kommer med förslag och själva köper 
in och då huvudsakligen efter ämne och bra recension. Val av ämnesord är 
relativt lika mellan grupperna, utom intressant nog teoretisk vinkling som 
gruppen humanister/samhällsvetare/beteendevetare anser viktigare än naturve-
tare. Det bekräftar Hjørlands tes, men det är ändå anmärkningsvärt att naturve-
tare som i övrigt är mer benägna att läsa fackpress och har närmare kontakt 
med forskare inte är lika intresserade av denna aspekt. Kanske beror det på 
olika tradition, kanske på att man anser annat vara viktigare.    

Förslag till systemförändring 
Det socialkonstruktivistiska perspektivet implicerar att ämnens innebörd och 
betydelse ändras i takt med kulturella förändringar, ett synsätt som visat sig 
stämma väl in på RFSU:s domän i undersökningen. Denna syn på ämnens na-
tur gör dem svåra att dela in enligt traditionella universella klassifikationssy-
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stem som baseras på antagandet att ämnen är en gång för alla givna. Exempel 
på förändringar i ämnen som skett kan vi till exempel spåra i signum som be-
handlar människokategorier. Idag finns ”Om barn”, ”Om tonåringar”, ”Åldran-
de”, ”Sex för rörelsehindrade, förståndshandikappade” och ”Invandrarfrå-
gor”,201 relativt nya begrepp inom sexualupplysningen som inte omnämndes 
1933. Ifråga om grupper nämndes då företrädesvis ”män”, ”kvinnor” och 
”skolelever” och finindelningar av grupper var främst av ekonomisk natur. 
Ämnesmässig potential har som vi kunnat se också skiftat genom åren. Det 
som associerades med begreppet ”kvinna” 1933 skiljer sig från dagens associa-
tioner. 1933 var ord som ”gift”, ”moderskap”, ”ekonomiskt beroende” tänkbara 
aspekter på begreppet ”kvinna”. 2004 är associationer som ”jämställd”, ”eko-
nomiskt oberoende” och ”ensamstående förälder” lika vanliga och därtill ofta 
positiva sådana till samma begrepp. 1933 var det däremot ytterst ovanligt att 
vara ekonomiskt oberoende och skamligt att vara ensamstående med barn, för-
utsatt att man inte var änka. 

RFSU:s ämnen sträcker sig över flera vetenskapliga discipliner, men inte 
alla, varför ett universellt klassifikationssystem inte är att föredra, men heller 
inte ett specialsystem för ämnet sexologi eftersom dokumenten spänner över 
fler ämnen än det. Föränderligheten av synsätt till trots, så har kärnämnena 
inom RFSU varit bestående, varför de kan sägas vara en god utgångspunkt i 
konstruerandet av ett bibliotekssystem för förbundet. I det existerande biblio-
tekssystemet uppfylls kärnämneskriteriet redan till en del, men jag upplever det 
inte som konsekvent på den punkten (se bilaga 1 för dagens signum). Signu-
men är en blandning av huvudklasser i form av kärnämnen, några med hierar-
kiska undergrupper, samt huvudklasser i form av ämnesmässiga potentialer. 
Exempel på kärnämnessignum är ”Abort” och ”Homosexualitet”. Vidare finns 
vad jag skulle kalla ämnesmässiga potentialer som ”Invandrarfrågor”, ”För 
barn”, ”läromedel” och även egentligen ”skönlitteratur”, som i ett universellt 
klassificeringssystem är en huvudklass. Jag upplever skönlitteratur i detta 
sammanhang vara mer en form i vilken man tillgodogör sig information om 
exempelvis sexologi eller sexuella övergrepp och borde därför vara en ämnes-
aspekt och placeras i anslutning till det ämne romanen/novellsamlingen be-
handlar. En slutsats vi kan dra är alltså att någon form av specialsystem bör 
konstrueras där kärnämnena är utgångspunkten och där flexibilitet i ämnens 
undergrupper och aspekter på ämnen, eller dess ämnesmässiga potential kan 

                                                 
201 Se bilaga 1, Signum och ämnesord i RFSU:s bibliotek. 
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tillåtas, en inte helt lätt uppgift.  
På grundval av att dokument huvudsakligen är av tvärvetenskaplig art, att 

ämnens aspekter förändras över tid och att användarna har delvis olika behov 
och önskemål finner jag att av de existerande klassifikationssystemen är den 
facettanalytiska traditionen lämpligast. Den första varianten – Colon Classifi-
cation – konstruerades av Shiyali Ramamrita Ranganathan för att lösa proble-
met med just tvärvetenskaplig litteratur som har flera huvudklasser,202 ett sy-
stem som är mer flexibelt än ett enumerativt system i stil med DDC eller SAB. 
Man utgår i Colon Classification från ett fåtal huvudklasser, eller en så kallad 
primär fasett (primary facet),203 vilka i fallet RFSU skulle kunna motsvaras av 
kärnämnena. Den kategoriindelning som Ranganathan sedan konstruerat är 
känd under förkortningen PMEST – Personality, Matter, Energy, Space, 
Time.204 Personality motsvarar ämnets kärna samt sorterna och delarna av den-
na kärna; Matter står för material och egenskaper; Energy står för aktivitet som 
utförs – processer, operationer, agenter; Space anger geografisk placering och 
Time tidsperiod.205 För att illustrera hur en klassificeringskod kan byggas upp 
enligt PMEST-metoden lånar jag ett exempel från Miguel Benito vid Biblio-
tekshögskolan: 

Ämnet är ”Administration i brittiska universitetsbibliotek på 70-talet” och klas-
sificeringen blir T4:8.56’7 

T står för huvudklass (Biblioteksvetenskap) 

4 står för Personality (här universitetsbibliotek) 

:8 anger Energy-facett (här administration) 

.56 anger Space (rum, här Storbritannien) 

’7 anger Time (tid, här 70-talet)206

I exemplet behövde inte Matter användas. Det ska också vara fritt att kombine-
ra kategorier ur olika huvudklasser och notera olika relationer mellan ämnen, 
exempelvis ”inflytande på”, ”jämförelse mellan” etcetera. Benito liknar Rang-
anathans system vid ett Mecano-bygge där de olika kategorierna, eller under-
                                                 
202 Benito, Miguel, 2001, Kunskapsorganisation en introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering, s.125. 
203 Rowley, Jennifer & Farrow, John, 2000, Organizing Knowledge An introduction to managing access 
to information, s.201 
204 Benito, 2001, s.107. 
205 Rowley & Farrow, 2001, s.239. 
206 Benito, 2001, s.107. 

 77



kategorier till dessa, kan ingå ett otal kombinationer för att närmare beskriva 
dokumentet.207 I fallet RFSU skulle ett kolonklassifikationssystem baserat på 
kärnämnena samt de ämnesmässiga potentialer som framkommit förslagsvis 
kunna se ut som följer:  

Tänkbara huvudklasser: A – Sexologi och samlevnad, B – Rådgivning, C – 
Preventivmedel, D – Abort, E – Sexuella läggningar och uttrycksformer, F 
– Sociala och ekonomiska förhållanden, G – Mänskliga rättigheter, H – 
Könsroller, I – Prostitution, J – Familjeformer, K – Pornografi.   

Tänkbara kriterier eller ämnesmässiga potentialer enligt PMEST skulle kunna 
vara:  

P – undergrupper (På huvudgruppen C – Preventivmedel exempelvis 1 – kon-
dom, 2 - p-piller, 3 – spiral etcetera)  

M – ämnesinriktning och hur denna påverkas, däribland 1 – vetenskaplig as-
pekt, 2 – politisk aspekt, 3 – målgrupp, 4 – samarbetspartner, 5 – projekt-
anknytning 

E – aktivitet som utförs i dokumentet eller som dokumentet är ämnat för (ex-
empelvis 1 – undervisning, 2 – upplysning, 3 – rådgivning, 4 – behand-
lingsform etcetera)  

S – Geografisk placering  

T – Tidsperiod 

Man undviker med den föreslagna kolonklassificeringen till viss del den hie-
rarkiska struktur som är vanligast i de stora bibliotekssystem som är i bruk idag 
(LCC, DDC, SAB med flera) och som i tvärvetenskapliga sammanhang ofta 
gör att man måste välja en huvudklassning på ett av flera huvudämnen. I ett 
kolonklassificeringssystem kan man däremot ha flera huvudklasser. Det före-
slagna systemet skulle även gynna den flervetenskapliga representationen i 
förbundet med föränderligheten av ämnesmässiga potentialer hos ett ämne, 
såväl över tid som mellan olika användare. För att det ska fungera fullt ut krävs 
dock att en strategi utarbetas för vilka aspekter som ska komma i vilken ord-
ning och hur man sedan ska strukturera dokument såväl i elektroniska katalo-
ger som på fysiska hyllor. Elektronisk sökning på klassifikation och ämnes-
mässig potential behöver också bli tillgänglig för alla användare. En nackdel 

                                                 
207 Benito, 2001, s.111. 
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med systemet kan vara att det inte finns någon given hylluppställningsprincip 
och blir svårt att veta vart ett dokument ska placeras fysiskt i de fall det får en 
dubbelklassning på två eller flera huvudgrupper. 

Förslag till fortsatt forskning 
För att kunna göra en så adekvat finindelning av de olika ämnesmässiga poten-
tialerna vore det intressant att närmare undersöka de olika ämnena som repre-
senteras inom RFSU i form av exempelvis en diskursanalytisk studie. Vad 
läggs i begreppen, hur ser det ut inom organisationen och över tid? Vilka be-
grepp är mest frekventa och vilka är relaterade till varandra? Vad ligger i be-
greppen ”feminism”, ”mänskliga rättigheter” etcetera. På grund av att uppsat-
sen hade blivit för omfattande med även denna del, lämnar jag denna intressan-
ta aspekt till kommande forskning.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att med hjälp av domänanalys hitta den tvärveten-
skapliga domänen RFSU:s ämnesmässiga potentialer samt att undersöka om 
det finns skillnader i synsätt mellan naturvetare och humanis-
ter/samhällsvetare/beteendevetare. Undersökningen har baserats på två littera-
turstudier och en enkät till användarna av biblioteket och följande fem frågor 
har ställts till materialet: 

 
• Hur har utvecklingen inom verksamheten sett ut – hur har verksam-

heten förändrats genom åren och varför?  
• Vilka delar har varit bestående och vilka har lagts till eller dragits 

ifrån?  
• Vilken/vilka kunskapsteoretiska strömningar har genomsyrat verk-

samheten.  
• Vilka ämnesområden har behandlats av RFSU och vilka har varit 

bestående? 
• Hur är verksamheten organiserad och vilka samarbetspartners och 

informationsvägar finns? 

De teoretiska utgångspunkterna för uppsatsen har varit domänanalysens teori 
och metod så som den definieras av Birger Hjørland. Däri ingår historicism, 
vetenskapsteoretiska och vetenskapssociologiska perspektiv. Av vikt för för-
ståelse av domänanalysen är också att förstå hur Hjørland definierar ”ämne”, 
det vill säga som något föränderligt och något som kan definieras olika bero-
ende på kulturell kontext och likaså ha olika ämnesmässig potential för olika 
grupper av användare, det vill säga vara intressant för en användargrupp av 
olika skäl. Det vetenskapssociologiska perspektivet tar förutom Hjørlands teori 
sin utgångspunkt i James Wertsch teori om sociokulturell analys. Wertsch tar 
även han upp hur det mänskliga handlandet är relaterat till den sociala, kultu-
rella och institutionella kontext i vilken handlingen utförs och betonar den 
”blindhet” som kan finnas för ett ämnes aspekter på grund av olika disciplinär 
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skolning. En del andra viktiga förgrundsgestalter nämns också, som Olof Sun-
din, Patrick Wilson och Pierre Bourdieu. 

Metoden som används i uppsatsen har sitt ursprung i domänanalysens re-
kommendationer om metodologisk kollektivism och valet blev att göra två oli-
ka kvalitativa litteraturstudier om RFSU:s historia respektive nutida organisa-
tion, samarbetsförhållanden och informationssökningsvanor samt en enkätun-
dersökning till användarna som kompletterar litteraturstudien om nutida förhål-
landen. 

Den historiska utvecklingen skisseras och analyseras utifrån uppsatsens 
frågor med utgångspunkt i idéprogrammens utveckling och med hjälp av några 
få källor som utförligt beskrivit RFSU:s historiska utveckling. Det som fram-
kommer i studien är att grunden i RFSU:s verksamhet i stort sett varit oföränd-
rad genom åren – syftet har alltid varit att upplysa om sexualitet och samlevnad 
för individens bästa. De politiska och vetenskapliga influenserna har växlat, 
men politiskt sett dominerar ett ställningstagande som är till vänster och/eller 
liberalt. Vetenskapsteoretiskt har förbundets influenser skiftat mer, men ge-
nomgående har det varit en radikal och ofta banbrytande syn på ämnena man 
arbetat med som dominerat. Kärnämnena i verksamheten har i princip varit de 
samma, men fokus har skiftat beroende på vilken fråga som ansetts vara i mest 
behov av belysning. Innebörden av ämnen har också varierat, i vissa fall gans-
ka kraftigt, som synen på abort och homosexualitet. 

Litteraturstudien om nutiden baseras på senaste verksamhetsberättelsen, 
idéprogrammet och information från RFSU:s webbplats och omfattar främst en 
kartläggning och analys av RFSU:s samarbetspartners och därmed en del av 
deras informationskanaler såväl in i som ut ur organisationen samt politiska, 
vetenskapsteoretiska och ämnesmässiga influenser. Det kommer fram en viss 
skillnad i samarbetspartners mellan kansli och klinik, där det mest framträdan-
de är att klinikens samarbetspartners i högre utsträckning begränsar sig till äm-
nen och institutioner som rör klinikens medicinska och psykoterapeutis-
ka/rådgivande verksamhet, medan kansliets samarbetspartners spänner över 
alla aspekter av RFSU:s verksamhet. Klinikpersonalen har övervägande natur-
vetenskaplig bakgrund och kanslipersonalen övervägande humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig bakgrund och skillnaden rö-
rande vilka ämnesområden verksamheten spänner har visat sig typisk för grup-
perna. 

Enkätstudien förstärker iakttagelsen om skillnader mellan grupperna natur-
vetare kontra humanister/samhällsvetare/beteendevetare på så vis att deras in-
formationssökningsvanor delvis är olika. De tidskrifter som man tar del av har 
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liknande fördelning som samarbetspartners, det vill säga naturvetare har en 
tendens att mest ta del av tidskrifter inom sitt ämnesområde, men den andra 
vetenskapsgruppen tar del av alla ämnesområden. Det är även vanligare att 
naturvetare publicerar sig i tidskrifter än den andra gruppen. Dock finns en 
betoning även inom humaniora/samhällsvetenskap/beteendevetenskap på val 
av en viss typ av tidskrifter som har politiska, radikala, feministiska och sam-
hällsdebatterande inslag. Det som skiljer är också i informationssökningsvanor 
gällande bibliografier, specialdatabaser, LIBRIS, andra bibliotekskataloger och 
litteraturtips från forskare inom ämnesområdet. De fyra förstnämnda används 
främst av humanister/samhällsvetare/beteendevetare, medan litteraturtips från 
forskare har större betydelse för naturvetarna som informationskälla. I enkät-
studien kommer också viktiga teoretiker och förgrundsgestalter fram, vilka 
stödjer den tidigare skisserade bilden av RFSU som en sexualpolitisk organisa-
tion med fokus på makt- och jämställdhetsfrågor och psykologiska och sociala 
aspekter på sex och samlevnad – kort sagt kan man säga att ett socialkonstruk-
tivistiskt perspektiv dominerar. 

De framträdande aspekter som utifrån studien visat sig finnas inom för-
bundet är politisk aspekt, vetenskapsteoretisk aspekt, bestående kärnämnen, 
ämnen i fokus under begränsad tid, samarbetspartners, tongivande personer, 
målgrupper och dokumenttyper. Avslutningsvis läggs ett förslag fram i all 
korthet på en facettanalytisk lösning på bibliotekssystem för förbundet, där de 
framträdande aspekterna placerats in i en struktur i stil med PMEST i Colon 
Classification.     
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Bilagor 

Bilaga  1 

Signum i RFSU:s bibliotek 
 
 
A För barn 
B Om barn 

B2 Incest 
C För tonåringar 
D Om tonåringar 
E Läromedel, sexualpedagogik, läroplaner 
F Preventivmedel, sterilisering, STD 

F2  HIV/AIDS 
G Abort 
H Skönlitteratur 

H2   Erotiska skildringar 
H3 Konst och film 
H4 Tecknade serier 

I Graviditet, förlossning 
I2    Fruktsamhet, ofruktsamhet, befruktningsteknologi 

J Sex för rörelsehindrade, förståndshandikappade 
K Homosexualitet 
L Kvinno- och manskroppen 
M Kvinnor, män, könsroller, jämställdhet 

Man  Om män och mansrollen 
N Kvinnomisshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp 
O Prostitution 
P Om pornografi 
Q Sexologi, sexuella problem, sexuell teknik 
R Paret och familjen, ensamhet, kärlek 
S Psykologi 
T Sociologi, samhällskunskap 

T2    Etik och (religiös) moral 
U Invandrarfrågor 
V Åldrande 
X Medicin 
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Y Internationellt 
Z (vakant) 
Å Sexuella parafilier 
Ä Sex och missbruk 
Ö Uppslagsböcker, handböcker 

Ö2     Ordböcker 
Ö3 Allmän statistik 

Biogr. Biografier 
Rar. Rariteter (i glasskåpen) 

Bilaga 2 

Ämnesordslista för RFSU:s bibliotek (2004-01-27) 
 

Abort Incest Otrohet 
Adoption Information och kommuni-

kation 
Paret och familjen 

Afrika Internationellt Poesi 
Allmän statistik Internet Politik 
Arbetsmarknaden Invandrarfrågor Pornografi 
Asien Islam Preventivmedel 
Befruktningsteknologi Judendomen Projekt 
Bibliografi Juridik Prostitution 
Biografier Jämställdhet Psykologi 
Bisexualitet Klasskillnader Religiositet 
Bistånd Klimakteriet Reproduktiv hälsa 
Demokrati Kongresser RFSU 
Demografi Konst Rådgivning och terapi 
Ekonomi Kristendomen Rättigheter 
Ensamhet Kvinnokroppen Rörelsehindrade 
Erotiska skildringar Kvinnomisshandel Samhällskunskap 
Etik Kvinnor Sex och missbruk 
Etnologi Kvinnorollen Sexmissbruk 
Europeiska Unionen Kärlek Sexologi 
Familjeplanering Könsroller Sexualpedagogik 
Fattigdom Könsstympning Sexuell teknik 
Feminism Lagstiftning Sexuella parafilier 
Film Livskvalitet Sexuella problem 
Filosofi Läromedel Sexuella övergrepp 
Folkhälsa Läroplaner Skolan 
Fosterdiagnostik Makt Skönlitteratur 
Fruktsamhet Manskroppen Sociologi 
För barn Mansrollen Statistik 
För tonåringar Media STD 
Förlossning Medicin Sterilisering 
Förståndshandikappade Metodik Stress 
Förvaltningar Missbruk Tecknade serier 
Föräldraskap Moral U-länder 
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Genusforskning Män UMATI 
Graviditet Norden Uppslagsböcker 
Handböcker Ofruktsamhet Utredningar 
Heterosexualitet Om barn USA 
Historik Om pornografi Våld 
HIV/AIDS Om tonåringar Våldtäkt 
Homosexualitet Ordböcker Vård 
Idéhistoria Orgasm Åldrande 
Identitet Oskuld/svendom Ätstörningar 
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Bilaga 3 

Enkät om informationsåtervinning 
 
Denna enkät syftar till att ta reda på din utbildningsbakgrund och dina arbets-
uppgifter, hur du håller dig a jour med ditt ämnesområde, hur du söker infor-
mation, vilka informationskällor som är viktiga för dig i ditt arbete med RFSU 
och dina synpunkter på kanslibiblioteket. 
 
Enkäten kommer att användas i min magisteruppsats i Biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som jag skriver vid Uppsala Universitet, institutionen för ABM, 
estetik och kulturstudier. Min handledare heter Marie Lennersand. 
 
Som individ förblir du anonym, men det kommer att framgå av uppsatsen att 
du endera är anställd vid RFSU:s förbundskansli/klinik i Stockholm eller med-
lem av förbundsstyrelsen. Att jag i vissa frågor ber om personnamn är för att 
jag tydligare ska kunna se eventuella samband mellan olika projekt och grup-
peringar, namnen kommer inte att skrivas ut i uppsatsen eller lämnas ut till 
någon. Jag hoppas att detta inte utgör något hinder för att svara på enkäten! 

 
Uppsatsen kommer att utgöra en förstudie för att kunna förbättra bibliotekets 
klassificerings- och indexeringssystem (dvs. signa och ämnesord) enligt så 
kallad domänanalytisk teori och metod. När uppsatsen är färdig kommer den i 
pdf-format att finnas tillgänglig på hemsidan till institutionen för ABM, estetik 
och kulturstudier: http://www.abm.uu.se 

 
Behåll gärna denna sida och kontakta mig om du har några frågor! 
 
Tack på förhand! 
 
Sara Rondahl 
 
Studentvägen 36:401 
752 34 UPPSALA 
 
tel. 018-501478 
saro9160@student.uu.se
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Enkät om informationsåtervinning 
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A. Utbildning 
    
1a. Har du någon eftergymnasial utbildning på högs-
kole/universitetsnivå? 

 Ja                 
Nej 

    
 

Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 2.    
 
1b. Vilken/vilka högskole/universitesutbildning(ar) har du? __________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
1c. Om du skrev examensarbete(n), i vilket/vilka högskoleämnen skrev du det/dem?  
__________________________________________________________________________ 
 
B. Arbete, arbetsuppgifter och samarbetspartners 
 
2. Hur länge har du sammanlagt varit anställd 
och/eller arvoderad av RFSU? 

 Antal år [   ]

 
3a. Arbetar du på kansliet/kliniken?  Ja  
Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 4.  Nej  
 
3b. Vilket/vilka huvudsakliga ämnesområde(n) omfattar din(a) nuvarande arbetsuppgift(er) på 
kansliet/kliniken? ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
4a. Sitter du i förbundsstyrelsen?  Ja  
Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 6.  Nej  
 
4b. Vilket/vilka huvudsakliga ämnesområde(n) omfattar dina nuvarande arbetsuppgifter i sty-
relsen?__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
5. Vilket yrke har du? ________________________________________________________ 
 
6. Är du medlem i något fackförbund? Ja  
 Nej  
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7a. Har du i ditt arbete med RFSU haft andra upp-
dragsgivare än förbundet under 2003? 

 Ja                 
Nej 

    
 

Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 8. 
 
7b. Vilken/vilka uppdragsgivare är det? (Skriv för- och efternamn eller organisation) ______ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8a. Har du utanför förbundet någon/några återkom-
mande samarbetspartner(s) i arbetet med RFSU?  
Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 9.   

 Ja                 
Nej 

    
 

 
8b. Vilken/vilka samarbetspartner(s) är det? (Skriv för- och efternamn eller organisation )  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
8c. Vilket/vilka ämnesområde(n) är de verksamma inom? ___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
9a. Har du inom förbundet någon/några återkom-
mande samarbetspartner(s) i arbetet med RFSU? 
Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 10. 

 Ja                 
Nej 

    
 

 
9b. Vilken/vilka samarbetspartner(s) är det? (skriv för- och efternamn) _________________ 
__________________________________________________________________________ 
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D. Hur du söker och sprider information. 
 
10. När du söker information som kan vara relevant för dina arbetsuppgifter på RFSU, hur går 
du då tillväga? Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för varje påstående. 
 
 Ofta Ibland 

 
Sällan Aldrig 

a. Jag får litteraturtips av mina kollegor på RFSU.     
b. Jag får litteraturtips av samarbetsorganisatio-
ner/personer utanför RFSU. 

    

c. Jag får litteraturtips av forskare inom ämnesområ-
det. 

    

d. Jag använder bibliografier.     
e. Jag frågar en bibliotekarie om hjälp.     
f. Jag söker litteratur i specialdatabaser som bland 
annat finns på universitetsbibliotek (t.ex. FEMDOK).

    

g. Jag söker i bibliotekskatalogen LIBRIS.     
h. Jag söker i andra bibliotekskataloger.     
i. Jag söker på Internet.     
j. Jag tittar i litteraturlistor som finns i böcker och 
artiklar som jag redan har läst. 

    

k. Jag söker information på annat sätt, nämligen____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
11a. Finns det någon/några teoretiker eller an-
nan/andra förgrundsperson(er) som är särskilt vik-
tig(a) för dig inom ditt/dina ämnesområden? 

 Ja                 
Nej               

    
    

Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 12. 
 
11b. Vilken/vilka teoretiker eller annan/andra förgrundsperson(er) tänker du på? Ange för- 
och efternamn. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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12. På vilka olika sätt har du kontakt med  
forskare/experter/kollegor inom ditt ämnesområde 
som finns på andra orter? Välj gärna flera alternativ. 
 

e-postlistor                  nyhets-
grupper                         telefon       
konferenser 

    
    
    
 

 kongresser  
 läser tidskriftsartiklar  
 e-post eller ICQ  
 Håller ej kontakt  
 Annat  

Vad? _________________________ 
 
13. På vilka sätt har du publicerat dig under 2003? Svenska tidskrifter  
Välj gärna flera alternativ. Andra nordiska tidskrifter  
 Internationella tidskrifter  
 Samlingsverk  
 Egna böcker  
 Konferensrapporter  
 På Internet  
 Har inte publicerat mig  
 Annat  

Vad?__________________________ 
 
14. Vilka tidskrifter tar du regelbundet del av? _____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
15. Vilka Webbplatser tar du regelbundet del av? ___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
C. Biblioteket på RFSU:s kansli 
 
16a. Har du under 2003 föreslagit/gjort inköp till 
biblioteket? 

Ja, 1 dokument                             
Ja, 2 eller flera dokument 

    
    

Om du svarar nej på denna fråga, gå direkt till fråga 17. Nej, inget dokument  
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16b.Vad avgör om du föreslår/köper ett dokument till 
biblioteket? 

Ämne                             Författa-
re 

    
 

Välj gärna flera alternativ. Teoretisk vinkling  
 Undersökningsmetod  
 Politisk färg  
 Bra recension  
 Annat  
 Vad? _________________________ 
 
17. Vad tycker du om bibliotekets signa-indelning  
(se indelningen på baksidan av detta häfte)?  

Bra som den är                                
För generell 

    
 

Välj ett alternativ.  För specifik  
 Ologisk  
 Annat  
 Vad? _________________________ 
Har du andra synpunkter på signa-indelningen? ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

18. Skulle möjligheten att själv kunna söka på biblio-
tekets ämnesord i katalogen vara av intresse för dig? 

Ja, ofta                                            
Ja, ibland                                         
Nej 

    
    
 

 
19. Vilka typer av ämnesord skulle du vara  
intresserad av att finna i katalogen?  
Välj gärna flera alternativ. 

Tidsperiod (t.ex. 1900-tal) Geo-
grafisk placering (t.ex. Indien)  
Ämne (t.ex. abort)                          

    
    

       
    

 Teoretisk vinkling (t.ex. postmo-
dern) 

 

 Metod (t.ex. kvalitativ)  
 Omskriven organisation (t.ex. 

FN) 
 

 Politisk färg (t.ex. röd)  
 Omskriven person (t.ex. Lisa Ek)   
 Annat  
 Vad?__________________________ 
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20. Om du måste välja, vilken typ av ämnesord av de i föregående fråga skulle då vara vikti-
gast? Välj högst tre. ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
21. Har du några övriga synpunkter och kommentarer? ______________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
E. Namn och ålder 
 
22. Ditt för- och efternamn: ____________________________________________________ 
 
23. Ditt födelseår:                ____________       
 
24. Kan jag vid behov återkomma med kompletterande frågor? Om ja, ange e-postadress 
och/eller telefonnummer: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 

Informanternas utbildningsbakgrund på högskola eller universitet 
 
Naturvetare 
Sjuksköterske- barnmorske- och distriktsköters-
keutbildning, folkhälso- och vårdvetenskap 80p + 
lite andra kurser 
Friskvårdslinjen 80p 
Sjuksköterskeutbildning + barnmorskeutbildning 
Läkarutbildning 
Sjuksköterskeexamen 
Sociologi 40p, ek historia 40p, folkhälsoveten-
skap 20p, sjuksköterskeexamen, psykiatri 20p, 
vårdlärarutbildning 
Sjuksjöterskeutbildning + vidareutbildning inom 
hälso- och sjukvård för barn och ungdom 10p 
pedagogik 5p Invandrarkunskap 10p sexologi 
 
Humanister/samhällsvetare/beteendevetare 
Socialhögskolan + vidareutbildningar 
Socionomutbildning 
Spanska 60p, sekreterarutbildning 
Kulturvetarexamen 
Ekon.Dr i nationalekonomi, docent 
Fil.dr. 
gk statsvetenskap, gk internationella relationer, 
juristprogrammet, ekonomlinjen (Stockholms 
Universitet) 
Fil.kand. Stockholms Universitet 
Bachelor of Liberal Arts, USA + 1 år på Oxford 
University, England, Magister i kinesisk. Stock-
holms Universitet. 
Sociologi/Presentation o information 
Internationell samhällsvetarutbildning 120p 
Enstaka kurser 60p engelska, juridik, psykologi 
Fil.kand. med beteendevetenskaplig inriktning 
Civilekonom 
Statsvetare, utredningssociolog 
Historia 40p, Mellanstadielärare 120p m.m. 
Fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap 
Enstaka kurser, ekonomisk historia, engelska, 
RMI Berghs, Pappius, rätt stavat?
Magisterexamen 
Fil.kand. Socionom 
Socialhögskolan – socionomutbildning 
Fil.mag. i kulturantropologi, fil.kand. i indonesis-
ka 
Kulturvetarlinjen 
Fil.kand. 
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Bilaga 5 

Samarbetspartners 
 
Kansli  
Systerorganisationer i världen Samarbetsformer Ämnen 
IPPF (International Planned Parenthood 
Federation) 

Gemensamma projekt,  
Del i organisationens styrelse 

Ax5 – Access for less advantaged 
groups, Aids, Abortion, Adolescents, 
Advocacy 

FPAs (Family Planning Associations)  Sexualpolitiskt arbete 
CFPA (China FPA)  Sexualpolitiskt arbete 
IPPF EN (IPPF European Network)  Här RFSU är mest aktiv inom IPPF, 

t.ex. med Male Involvement 
FPAs i Östeuropa Gemensamma projekt HIV/AIDS-förebyggande 
Statliga institutioner i Sverige   
Folkhälsoinstitutet Gemensamma projekt Hivpreventivt arbete 
Socialdepartementet Gemensamma projekt Förebyggande av STD-spridning 

(Sexually Transmitted Deseases), 
kvinnlig könsstympning 

Statens offentliga utredningar Remissinstans, ibland utredare Sexualpolitiskt arbete 
Jämställdhetsrådet En representant i rådet Människohandel 
Skolverket Gemensamma projekt Sexualundervisning i skolan 
Svenska parlamentarikergruppen Gemensamma projekt Rättvisare värld 
Riksdagsgruppen för SRHR (Sexuell och 
Reproduktiv Hälsa och Rättigheter)  med 
representanter från alla 7 partier 

 SRHR, UNFPA och indraget stöd från 
Förenta Staterna 

IT-kommissionen Undersökning Barns och ungdomars Internetvanor 
Folkuniversitetet Gemensamma projekt Flickor med Invandrarbakgrund 
Sida Gemensamma projekt Fattigdom, ungdomar och livsstil, 

RFSU:s arbete utomlands 
Riksdagen  Hedersrelaterat våld 
Näringsdepartementet  Män och prevention 
   
Landsting   
Lafa (Landstinget Förebygger AIDS)  Framtagande av kursmaterial Sexualitet och samlevnad för pojkar i 

tonår 
Storstadsregionernas landsting  Sexualitet och samlevnad i skolan 
Östergötlands läns landsting m.fl.  Sexualitet och samlevnad i skolan 
   
Enskilda politiker   
Integrationsminister  Hans/hennes politiska frågor 
Bistånds- och immigrationsminister  Hans/hennes politiska frågor 
Socialminister  Hans/hennes politiska frågor 
   
Internationella myndigheter och organ   
FN:s livsmedelsorgan FAO  HIV relaterat till livsmedelsförsörjning 

och säkerhet 
WHO Gemensamma projekt Barn, unga och hälsa 
UNICEF Gemensamma projekt Barn, unga och hälsa 
MSI Bryssel Round Table Framtagande av informationsma-

terial 
Preventivmedel, materiel för sexuell 
och reproduktiv hälsa 

Nordiska och Baltiska ministerrådet Gemensamma projekt Trafficking i Norden/Baltikum 
The Intereuropean Parliamentary Forum 
for Population and Development 

 Implementering av ICPD 

   
Andra länders statliga myndigheter   
Utbildningsdepartementet i Kroatien Gemensamma projekt Läroplans- och kursplansutveckling i 

sexualitet, samlevnad och jämställdhet 
Tanzania Gemensamma projekt SRHR, YMEP-projektet (Young Men 

as Equal Partners) 
Health Institute for Mother and Child I 
Indien 

RFSU utbildar MAMTA:s 
personal 

MAMTA, opinionsbildning, bygga 
nätverk 

NCAV (National Centre Against Vio-
lence) i Mongoliet 

 Mäns våld mot kvinnor och barn i 
hemmet 

Undervisnings- och hälsokommittéerna i  Ungdomar och SRHR 
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Kaliningrads län 
   
Svenska frivilligorganisationer 
(NGOs) 

  

RFSL  Förebygga spridning av STD 
RFHP  Hiv-preventivt arbete 
Noaks Ark   
SRHR  Hedersrelaterat våld 
Mänskliga rättigheter för alla  Brottsoffers utsatthet 
Handikappförbunden  Handikapp, sexualitet och samlevnad 
   
Utländska frivilligorganisationer 
(NGOs) 

  

International Psychoanalytical associa-
tion 

 Sexuality and gender 

Committee on Women and Psychoanaly-
sis 

 Sexuality and gender 

Zambesiska organisationer Gemensamma project SRHR, YMEP 
NGOs kring Lake Victoria i Afrika  HIV/AIDS och STI 
UMATI i Tanzania  YMEP   
   
Internationella konferenser   
Kairokonferensen   
Internationella AIDS-konferensen   
   
Nätverk   
Skolnätverk   
Barnens Internet/Föräldranätet  Sexualitet och samlevnad 
De politiska ungdomsförbunden och 
ungdomsorganisationer  

 SRHR i ett internationellt perspektiv 

Euro NGO Network  SRHR och populationsfrågor 
   
Forskning och utbildning   
Institutet för framtidsstudier  Uppväxt, familjeformer, barns bästa 
NHV (Nordiska hälsovårdshögskolan) Utarbetade av kursmaterial Poängkurs i sexualupplysning för 

skolpersonal 
Institutionen för socialt arbete, Göte-
borgs Universitet 

Utarbetade av kursmaterial Poängkurs i sexualupplysning för 
skolpersonal 

Vårdhögskolan i Stockholm  Hur man integrerar pojkar och män i 
sexualupplysning och preventivt arbete 

   
Media   
Observer RFSU köper tjänster Nyhetsbevakning – vad skrivs om 

RFSU? 
Retriever RFSU köper tjänster Nyhetsbevakning – vad skrivs om 

RFSU? 
Journalister RFSU tillfrågas av eller tillfrågar 

journalister om att få medverka i 
media. 

Sprida information om SRHR-frågor 

Researchers RFSU tillfrågas om SRHR mm Sprida information om SRHR-frågor 
Produktionsbolag RFSU tillfrågas av eller tillfrågar 

produktionsbolag om att få 
medverka i media. 

Sprida information om SRHR-frågor 
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Klinik  
Svenska frivilligorganisationer 
(NGOs) 

Samarbetsformer Ämnen 

Teamet för våldtagna kvinnor  Våldtäkt, övergrepp, anhöriga till offer 
Kvinnoforum   
BRIS  Vård för sexualbrottslingar 
Rädda Barnen  Vård för sexualbrottslingar 
Läkarsällskapets TonARG och FARG  Tonårsgynekologi respektive familje-

planering 
Stockholms stad  Män som köper och kvinnor som säljer 

sexuella tjänster 
   
Forskning och utbildning   
Karolinska Institutet  Ungdomssexualitet 
AGI (Alan Guttmacher Institute)  Adolescent sexual and reproductive 

behaviour 
Ersta Sköndal Högskola Utarbetande och anordnande av 

kurs 
Metodkurs i klinisk sexologi, Sexolo-
giskt förhållningssätt inom vuxenreha-
bilitering, 5p 

Väestöliittos sexologiutbildning, Hel-
singfors 

 Sexuella problem 

Handikappförbundets samarbetsorgan Föreläser på RFSU:s kurs Kurs Sexologiskt förhållningssätt inom 
vuxenrehabilitering 

Uppsala Akademiska Sjukhus Föreläser på RFSU:s kurs Neurologi på kurs Sexologiskt förhåll-
ningssätt inom vuxenrehabilitering 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläser på RFSU:s kurs Sjukgymnastik på kurs Sexologiskt 
förhållningssätt inom vuxenrehabiliter-
ing 

Karolinska Sjukhuset, spinaliskliniken Föreläser på RFSU:s kurs Kurs Sexologiskt förhållningssätt inom 
vuxenrehabilitering 

Lafa Kursledare på RFSU:s kurs Om invandrar- och flyktingfrågor på 
RFSU:s kurs Sex och samlevnad för 
pojkar i tonåren 

Erik Centerwall Kursledare på RFSU:s kurs Kurs Sex och samlevnad för pojkar i 
tonåren 

Näringsdepartementets jämställdhetsen-
het 

 Män som köper och kvinnor som säljer 
sexuella tjänster 

Folkhälsoinstitutet  Kondylom 
   
Landstinget   
Sex och samlevnadsmottagningarna i 
Stockholms län 

Föreläst för Preventiva samtal i samband med 
HIV/STI-test, självdestruktivitet i 
sexualitet 

BUP  Vård för sexualbrottslingar 
Karolinska Sjukhuset   
Personal inom hälso- och sjukvård, 
socialvård och kriminalvård 

Handledningsuppdrag, telefon-
rådgivning 

Alla ämnen 

   
Internationella NGOs   
The International Neuro-Psychoanalysis 
Society 

 Sexuality and gender 

International Psychoanalytical Associa-
tion 

 Sexuality and gender 

China Sexology Association (CSA)  Ungdomssexualitet 
MAMTA  Ungdomssexualitet 
UNFPA  Ungdomssexualitet 
   
Media   
Författare till boken Sexologi Telefonrådgivning Sexuella frågor 
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Bilaga 6 

Informationskällor 
 

Nedan redovisas antal svar på de olika svarsalternativen för respektive grupp 
på fråga 10 i enkäten. Längst ned i varje kolumn redovisas totalt antal svar för 
respektive svarsalternativ. I kolumnen längst ut till höger kan man se totalt 
antal svar och möjliga svar i respektive grupp för att kunna jämföra. Sist kom-
mer en tabell med de få svar som kom in på sista delfrågan – om det fanns 
andra sätt att söka information. Svarsstatistiken ser ut som följer: 

 
10a. Jag får litteraturtips av mina kollegor på RFSU. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig 2 5 - - 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

6 15 2 - 23/25 

Ingen högskoleutbildning - 6 - 1 7/7 
      
Summa 8 26 2 1 37/39 

 

10b. Jag får litteraturtips av samarbetsorganisationer/personer utanför RFSU. 
Bakgrund Ibland Sällan Ofta Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig 4 2 - - 6/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

13 7 1 1 22/25 

Ingen högskoleutbildning 3 1 - 3 7/7 
      
Summa 20 10 1 4 35/39 

 
10c. Jag får litteraturtips av forskare inom ämnesområdet. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - 5 1 1 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

2 4 11 4 21/25 

Ingen högskoleutbildning - 1 1 5 7/7 
      
Summa 2 10 13 10 35/39 

 
10d. Jag använder bibliografier. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - - 3 4 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

- 5 9 7 21/25 

Ingen högskoleutbildning - - 2 5 7/7 
      
Summa - 5 14 16 35/39 
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10e. Jag frågar en bibliotekarie om hjälp. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - 2 3 2 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

2 4 10 7 23/25 

Ingen högskoleutbildning - 1 3 3 7/7 
      
Summa 2 7 16 12 37/39 

 

10f. Jag söker litteratur i specialdatabaser som bland annat finns på universitetsbibliotek (t.ex. FEMDOK). 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - - 4 3 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

2 4 4 12 22/25 

Ingen högskoleutbildning - 1 1 5 7/7 
      
Summa 2 5 9 20 36/39 

 
10g. Jag söker i bibliotekskatalogen LIBRIS. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - - 3 4 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

4 9 4 5 22/25 

Ingen högskoleutbildning - - 2 5 7/7 
      
Summa 4 9 9 14 36/39 

 
10h. Jag söker i andra bibliotekskataloger. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig - 1 3 3 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

1 5 8 6 20/25 

Ingen högskoleutbildning - - 2 4 6/7 
      
Summa 1 6 13 13 33/39 

 

10i. Jag söker på Internet. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig 2 4 1 - 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

17 7 1 - 25/25 

Ingen högskoleutbildning 5 1 1 - 7/7 
      
Summa 24 12 3 - 39/39 

 
10j. Jag tittar i litteraturlistor som finns i böcker och artiklar som jag redan har läst. 
Bakgrund Ofta Ibland Sällan Aldrig Totalt antal svar/möjliga svar 
Naturvetenskaplig 1 4 2 - 7/7 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

10 6 6 - 22/25 

Ingen högskoleutbildning 1 2 2 2 7/7 
      
Summa 12 12 10 2 36/39 
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10k. Jag söker information på annat sätt, nämligen 
Bakgrund Ja Nej Om ja, vart 
Naturvetenskaplig 1 - Facktidskrifter 
Humanis-
tisk/samhällsvetenskaplig 

6 - Media, tidningar, tidskrifter, bokrecensioner, bokhan-
del, Google, Mediearkivet, frågar forskare på universi-
teten, browsar på bibliotekets relevanta hyllor. 

Ingen högskoleutbildning 1  Telefon 
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Bilaga 7  

Viktiga teoretiker och andra förgrundsgestalter  
 
Klinik  
Erik Centerwall Sexualupplysare och författare.  
Robert Connell Sociolog och mansforskare. 
Nancy Chodorow Professor i sociologi vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. Specialisering: psykoanalytisk 

teori och kliniska metoder; psykoanalys, genus och sexualitet; psykoanalytisk sociologi och 
antropologi; feministisk teori och metoder.208  

Joyce McDougall Psykologi 
D W Winicott Brittisk psykoterapeut tillhörande The British Psychoanalytic Society. Forskat på barns ut-

veckling och hävdar att modern har ett viktigt inflytande på barnets utveckling från födseln 
och att den ärvda miljön är nyckeln till barnets utveckling.209

Bion Brittisk psykoanalytiker som varit president för The British Psychoanalytic Society. Speciali-
tet: grupprocesser.210

Ludvig Igra Psykoanalytiker och författare i Stockholm 
Robert Stoller Psykoanalytisk psykiater. Specialitet: Sexualitet inklusive transsexuella experiment. Tillhör 

ACLU Gender Clinic.211

  
Kansli/FS  
Thomas Laqueur Filosofie Doktor i historia vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. Har skrivit om klass, 

kultur, sexualitet och skapandet av den moderna kroppen.212

Annmarie Jagose Queerteoretiker. 
Jeffery Weeks Har skrivit om sexualitet.  
Martha Nassbaum Kvinnors situation i Indien. 
Amartya Sen Professor i ekonomi och filosofi, Harvard University.213

Judith Butler Ledande teoretiker inom makt, genus, sexualitet och identitet. Professor i komparativ litteratur 
och retorik vid Berkeley-universitetet i Kalifornien. Inspirerad av bland andra Michel Fouca-
ult214

Suzanne Brøgger Dansk feminist, författare och debattör för ett fritt förhållande till kärlek och sexualitet.215

Ebba Witt Bratt-
ström 

Feminist och professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola.216

Karin Johannisson Professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala Universitet. Forskningsintressen är Medicin-
historia, kulturhistoria och Genusforskning.217

Yvonne Hirdman Professor, anställd vid historiska institutionen vid Stockholms Universitet. Forskning om 
Gunnar och Alva Myrdahl och kärleken samt jämställdhetens paradoxer – från 1970-tal till 
2000-tal.218

Nina Björk Författare till bland annat feministiska boken Under det rosa täcket om hur kvinnlighet ska-
pas.219

Lena Gemzöe Doktor i socialantropologi, forskar vid Centrum för genusstudier, Stockholms Universitet.220

Karl Marx Filosof, samhällsvetare, historiker och revolutionär. Marxismens grundare.221

                                                 
208 http://sociology.berkeley.edu/faculty, 2004-07-16 
209 http://www.academon.com/lib/paper/12160.html, 2004-07-16 
210 http://human-nature.com/rmyoung/papers/pap14h.html, 2004-07-16 
211 http://transhistory.org/history/class/sld041.htm, 2004-07-16 
212 http://history.berkeley.edu/faculty/Laqueur, 2004-07-16 
213 http://www.nd.edu/%7Ekmukhopa/cal300/calcutta/amartya.htm, 2004-07-16 
214 http://www.theory.org.uk/ctr-butl.htm, 2004-07-15 
215 http://www.dril.dk/tema/dig/suzanne_broegger/forfatterskab.asp, 2004-07-16 
216 http://wikipedia.org/wiki/Ebba_Witt-Brattstr%F6m, 2004-07-16, http://www.sh.se, 2004-07-16 
217 http://www.idehist.uu.se/Karin_Johannisson.htm, 2004-07-16  
218 http://www.historia.su.se/historia/forskning/hpg_fristaende.htm#YvoHir, 2004-07-16 
219 http://www.rfsu.se/templates/template_99.asp?number=21838&category=144, 2004-07-16 
220 http://www.kvinfo.su.se, 2004-07-16 
221 http://www.historyguide.org/intellect/marx.html, 2004-07-16 
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Lena Lennerhed Doktor i idéhistoria, docent vid idéhistoriska institutionen, Södertörns Högskola. Sitter i 
RFSU:s förbundsstyrelse222

Gisela Helmius Doktor i sociologi, docent vid Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet. Forskningsin-
tressen: social konstruktion av sexualitet, sexuell socialisation, sexualundervisningsmetodik, 
föredraget som undervisningshjälpmedel, genus och oförmåga som social konstruktion.223

Tina Kindeberg Doktor. Prefekt vid pedagogiska institutionen, Lunds Universitet. Forskningsintressen: utbild-
ning och undervisning, särskilt fokus på högskolelärares professionella handlingar och infly-
tande över studenternas kunskapsutveckling.224  

Don Kulick Professor i socialantropologi vid New York University, forskar vid Centrum för genusstudier, 
Stockholms Universitet.225

R.W. Connell Professor of Education, University of Sydney, Australien. Forskningsintressen: Sociologi, 
utbildning, politisk historia, och klass och genus. Har studerat fattigdom och utbildning, 
maskulinitetskonstruktioner och genusteori.226

Claes Ekenstam Doktor och forskare vid institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs Universi-
tet. Forskar om förändringar i maskulinitetsformer och den nordiska välfärdspolitikens bety-
delse för sådana.227

Michel Foucault Fransk idéhistoriker och filosof. I centrum för hans uppmärksamhet står de sätt som olika 
samhällen har att utesluta vissa grupper ur den normala gemenskapen genom att beteckna dem 
som vansinniga eller sinnessjuka. Han har skrivit två verk om sexualitetens historia.228   

Katarina Lindahl Generalsekreterare i RFSU. 
Christina Rogala Barnmorska och chef för enheten för sexualmedicin på RFSU-kliniken i Stockholm.  
Stefan Laack Sjuksköterska och utbildningsansvarig på RFSU 
Ann Svensén Chef för opinionsbildning och policyfrågor på RFSU 
Silvia Sjödahl Journalist och redaktör för RFSU:s tidning Ottar. 
Johanna Nyström Pressekreterare på RFSU.229

Några generella förebildsgrupper som ”doktorer, läkare, sjuksköterskor och 
barnmorskor”, ”psykoanalytiska teoretiker” och ”andra inom förbundet med 
specialkompetens” nämns också i enkätsvaren bland de med högre utbildning. 

                                                 
222 http://webappo.sh.se, http://www.rfsu.se, 2004-07-16 
223 http://www.soc.uu.se/staff/gisela_h.html, 2004-07-16 
224 http://www.pedagog.lu.se/personal/tk, 2004-07-16 
225 http://www.kvinfo.su.se, 2004-07-16 
226 http://www.nordkalender.org/genus/arrangement.html?id=1082, 2004-07-16 
227 http://www.hum.gu.se/~idewww, 2004-07-16 
228 Nationalencyklopedin, 1991 
229 http://www.rfsu.se, 2004-07-16 
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Bilaga 8 

Tidskrifter som informanterna regelbundet tar del av 

. Naturvetenskaplig 
Tidskrift Utgivare/ägare Inriktning 
HIV-AKTUELLT Statens folkhälsoinstitut En tidning om hälsa och sexualitet från statens folkhälsoinstitut.230

Insikt Landstinget, Lafa Hiv, sex och sånt, speglar viktiga ämnen och aktuella frågor på sex- 
och samlevnadsområdet.231

Jordemodern Barnmorskeförbundet Aktuella frågor för barnmorskor och ställningstaganden i olika 
frågor rörande yrket.232

Läkartidningen Sveriges Läkarförbund Medicinskt vetenskaplig tidskrift och organ för Sveriges Läkarför-
bund. Medicinskt material granskas sakkunnigt enligt internationell 
praxis.233

Ottar RFSU Aktuell sexualpolitisk debatt.234. 
Sexologinytt Svensk förening för 

sexologi 
Sexologisk forskning.235

Smittskyddsinstitu-
tets 

Smittskyddsinstitutet Tidningen Smittskydd handlar om fakta om aktuella smittskyddsfrå-
gor från smittskyddsinstitutets experter, praktiskt smittskyddsarbete 
som pågår runtom i landet och om aktuell forskning i Sverige och 
utomlands.236

Vårdfacket Vårdfacket Forskning, arbetsmiljö, vårdpolitik, arbetsorganisation, lönefrågor 
och mycket annat.237

 
Humaniora/samhällsvetenskap/beteendevetenskap 
Tidskrift Utgivare/ägare Inriktning 
Aftonbladet Aftonbladet Hierta AB 

50,1 procent ägs av LO, 
49,9 av norska Schibs-
ted 

Sveriges största dagstidning.238

Arena Arenagruppen Oberoende, radikal, hänsynslöst normkritisk politiskt samhällsma-
gasin. Bakom Arenagruppen står den ideella föreningen Arena.239

Bang Föreningen Bang Feministisk kulturtidskrift med syfte att etablera ett öppet forum för 
feministisk debatt, en obunden feministisk think-tank om feminis-
tisk teori, politik, kultur och samhällsdebatt.240

Bleck Förlaget Bleckfisk  Vill genom allvar, ironi, enkla feministiska analyser utmana idén om 
media som en självgående apparat där redaktörer, skribenter, foto-
grafer och stylister inte behöver ta ansvar.241

Dagens Nyheter Jan Wifstrand Oberoende liberal morgontidning som verkar för tolerans, demokra-
ti, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter, vetenskapliga framsteg, fri 
handel och social utveckling.242

                                                 
230 http://www.hivaktuellt.fhi.se, 2004-07-15 
231 http://www.lafa.nu, 2004-07-15  
232 http://www.barnmorskeforbundet.se/jordemodern.html, 2004-07-15 
233 http://www.lakartidningen.se/omlt.html, 2004-07-15 
234 http://www.rfsu.se, 2004-07-15 
235 http://websok.libris.kb.se, 2004-07-15 
236 http://www.smittskyddsinstitutet.se, 2004-07-15 
237 http://www.vardfacket.se, 2004-07-15 
238http://koncernen.aftonbladet.se/hierta/styrelse.php,2004-07-15, 
http://koncernen.aftonbladet.se/produkter, 2004-07-15  
239 http://www.arenagruppen.org, 2004-07-15 
240 http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=68, 2004-07-15, http://www.bang.a.se, 2004-07-15 
241 http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=300, 2004-07-15, http://www.bleck.org, 2004-07-15 
242 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=568, 2004-07-15 
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http://www.barnmorskeforbundet.se/jordemodern.html
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http://www.kb.se/
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http://www.vardfacket.se/
http://koncernen.aftonbladet.se/hierta/styrelse.php 2004-07-15
http://koncernen.aftonbladet.se/produkter
http://www.arenagruppen.org/
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http://www.bleck.org/
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=568


Divan Psykoanalytiskt Forum Organ för psykoanalytiskt forum. Politiskt och religiöst obunden 
ideell förening.243

Expressen Bonnier AB Oberoende liberal dagstidning.244

Genus Nationella sekretariatet 
för genusforskning, 
Göteborgs Universitet 

Aktuellt magasin om svensk genusforskning. Innehåller reportage, 
porträtt, nyheter, kalendarium och politiska beslut av vikt i denna 
fråga.245

HIV-AKTUELLT Se ovan Se ovan 
Insikt SE ovan Se ovan 
Internetworld International Data 

Group 
Senaste nytt om ny teknik, nya trender och smarta verktyg för att 
lyckas med webbprojekt på Internet.246

IPPF:s publikatio-
ner 

IPPF Aktuella frågor inom IPPF.247  

Kom Ut RFSL Redaktionellt oberoende medlemstidning om politik, kultur, nöje 
och hälsa ur ett homo-, bi-, trans- och queerperspektiv.248  

MacWorld International Data 
Group 

Skandinaviens ledande Mac OS-auktoritet.249

Omvärlden Sida Oberoende politisk tidning som publiceras av oberoende journalister 
om globala utvecklingsfrågor och Sveriges internationella engage-
mang.250

Ordfront Föreningen Ordfront Politiskt och religiöst obunden förening som verkar för bred sam-
hällsdebatt, demokrati och människors lika värde. 30.000 medlem-
mar äger tidskriften och förlaget Ordfront. Föreningen vill kategori-
seras som radikal kulturförening.251

Ottar Se ovan Se ovan 
Psykisk Hälsa Svenska föreningen för 

psykisk hälsa 
Populärvetenskaplig tidskrift som tar upp ämnen som rör hela 
området psykisk hälsa: allmänpsykologi, psykiatri, psykoterapi och 
–analys, folkhälsa och mycket mer.252

QX QX Förlag AB Skandinaviens största tidskrift för homo-, bi-, trans- och queerper-
soner.253

Socionomen Akademikerförbundet 
SSR 

Facktidskrift för kvalificerat socialt arbete, innehåller nyheter, 
reportage, debatt och analyserande artiklar kring socialpolitik och 
metodfrågor i socialt arbete.254

Vecko-Revyn Bonnier AB Tjejtidning med reportage om bland annat mode, kändisar, sex och 
samlevnad.255

 
 
Ej högre utbildning 
Tidskrift Ansvarig utgivare Inriktning 
Arena Se ovan Se ovan 
Dagens Nyheter Se ovan Se ovan 
Datortidskrifter - - 
Kom ut! Se ovan Se ovan 
Läkartidningen Se ovan Se ovan 
Smittskyddsinstitu-
tet 

Se ovan Se ovan 

 
 

                                                 
243 http://www.divan.nu, 2004-07-15 
244 http://www.expressen.se/index.jsp?a=72970, 2004-07-15 
245 http://www.genus.gu.se/sekretariat, 2004-07-15 
246 http://www.mediainfo.idg.se/default.asp?div=2, 2004-07-15 
247 http://www.ippf.org/resource/index.htm#Online, 2004-07-15 
248 http://www.tidskrift.nu/tidskrift.php?Id=415, 2004-07-15, http://www.rfsl.se/?p=357, 2004-07-15 
249 http://www.mediainfo.idg.se/default.asp?div=2, 2004-07-15 
250 http://www.sida.se/Sida/jsp/polypoly.jsp?d=2501, 2004-07-15 
251 http://www.ordfront.se, 2004-07-15 
252 http://www.sfph.se/liston/850_1.lxml, 2004-07-15 
253 http://www.qx.se, 2004-07-15 
254 http://www.socionomen.nu, 2004-07-15 
255 http://www.veckorevyn.com/tidningen/default.jsp, 2004-07-15 
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