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1 Inledning

För ett par årtionden sedan ansågs det att serier var en del av vad som kallades 
populärlitteratur och därför skulle begränsas på biblioteken (Peterson, 1984). Det är med 
denna äldre inställning i tankarna som ämnet på denna uppsats bestämdes. Vi vill veta hur och 
om denna inställning har förändrats i dagens svenska bibliotek – vilka uppfattningar 
bibliotekarier har av serier idag.

För en bibliotekarie är det viktigt att kunna hålla en neutral inställning till bibliotekets 
samlingar och inte låta egna värderingar influera dem i deras arbete. Som ett grundläggande 
kriterie för en välbalanserad bibliotekarie används därför denna inställning som det logiska 
steget vidare från den första frågan som denna uppsats ställer: hur påverkar bibliotekariernas 
uppfattningar av serier dem i deras arbete?

Utifrån dessa två grundfrågor söker uppsatsen att ge en bild av hur serier uppfattas på 
bibliotek idag och hur de hanteras utifrån detta. Detta kan ge en intressant inblick i hur serier 
hanteras, huruvida det finns några återkommande mönster i hur bibliotekarier interagerar med 
serier. Utifrån resultaten vill vi undersöka och presentera de uppfattningar av serier som 
förekommer och se vad som ligger bakom dessa.

Denna uppsats handlar om bibliotekariers uppfattningar av serier och huruvida dessa 
uppfattningar påverkar dem i deras arbete. Vi vill med uppsatsen kunna kartlägga dessa 
uppfattningar och de skäl som ligger bakom dem.
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2 Problemställning och frågeställning

Serier har en lång historia som präglats av brett skilda uppfattningar och åsikter, vilket vidare 
utvecklas i avsnittet historia. I Serier på bibliotek skriver en bibliotekarie att ett av de främsta 
problemen med serier på dagens bibliotek är att bibliotekarierna inte vet tillräckligt mycket 
om mediet serier och inte heller vet hur de ska förskaffa kunskapen som behövs. Med dessa 
två saker i åtanke är tanken med uppsatsen att ställa två frågor för att sedan finna svaren.

Frågorna är som följer:

- Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarier?
- Hur påverkar uppfattningarna av serier bibliotekarier i deras arbete?

Ett av de grundläggande kriterierna för en bibliotekarie är att de egna värderingarna inte ska 
påverka dem i deras arbete. Utifrån detta tycks det relevant att undersöka till vilken grad detta 
faktiskt sker med seriernas brokiga historia som bakgrund: om serier prejudiceras emot, om 
de får extra resurser, om de behandlas som ett eget medie eller hanteras som del av ett annat.

I denna uppsats presenteras hur bibliotekarier uppfattar serier. För en bibliotekarie är det 
viktigt att ha kunskap om hur egna värderingar påverkar henne i hennes arbete och därför 
undersöks även huruvida bibliotekariernas uppfattningar av serier har påverkat dem i deras 
arbete.

I uppsatsen används ordet serier som en benämning på alla typer av serier. Detta för att 
underlätta för läsarna då det finns så många typer av serier. Genom att bara använda ordet 
serier kan alla som läser uppsatsen få en förståelse om ämnet. Alla har olika referenser när det 
gäller ordet serie.
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3 Bakgrund

Serier är ett fenomen som finns över hela världen. Det finns kosmetiska skillnader mellan 
länder och världsdelar men den grundläggande idéen om en eller flera bilder i sekvens som 
berättar något är densamma. I denna sektion presenteras Sveriges seriehistoria i korthet följt 
av en presentation av seriebegrepp och olika serietyper i världen.

3.1 Historisk tillbakablick på serier i Sverige

Serier har funnits länge i Sverige och har förändrats mycket, i synnerhet sedan de inträtt på 
biblioteken. De seriehistoriska källor som finns är begränsade då inte mycket forskning skett 
inom svensk seriehistoria, vilket påverkat insamlandet av information. De källor som använts 
har främst bestått av böcker med ett visst inslag av artiklar.

De första serierna i Sverige är samtida med det ökande tidningsutgivandet som skedde på sent 
1800-tal (Svensk seriehistoria, 2005, s 160). På tidigt 1900-tal släpptes ett växande antal 
tidningar riktade mot barn av främst kyrksamfund men även organisationer och rörelser. De 
förmedlades främst av skolan (Ibid, 2005, s 165) och var ämnade att påverka läsarens fostran. 
Ett känt exempel är Sparbankens Lyckoslanten med karaktärerna Spara och Slösa ( Ibid, 
2005, s 160).

På 1920-talet började serierna ta den form de har idag (Ibid, 2005, s 168). Seriemängden och 
bildmängden ökade i takt med att utgivare utvecklade serier till att omfatta mer än 
illustrationer och skämtteckningar. Platsen de tog var till att börja med mycket begränsad men 
växte tills de på 1940-talet kunde uppta flertalet sidor och bestod av både längre noveller och 
kortare strippar.

Under mellankrigstiden utvecklades serier främst i barntidningar, men även i ett antal 
veckotidningar samt dagspress. I de senare bestod materialet främst av importer medan 
barntidningarna i högre grad använde sig av svenska serier (Ibid, 2005, s 163). Serierna var 
tematiskt anpassade till tidningarna. Serier hade på denna tid hög status och var rent av en av 
de viktigaste delarna av tidningar riktade mot yngre åldrar. Runt andra världskriget börjar de 
första seriemagasinen – tidningar för enbart serier – att förekomma (Kåreland, 2001, s 142)

År 1949 kom en riksdagsmotion som efterlyste lämplig och billig litteratur för barn. Motionen 
följdes av en bokutredning där bl. a. serier nämndes i kort. Om serierna skrevs att 
”mentaliteten bakom de tecknade serierna understundom är direkt sadistisk eller brutal” 
(Frick, 1977, s 27). Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet samlade ett par år 
senare ihop 17 olika ideella organisationer till en seriekommitte. Dess uppgift var att 
undersöka hur omfattande serieläsning var bland barn och ungdomar (Ibid, 1977, s 28).
Det ökade intresset för serier ledde till publicering av ett antal serier. Två viktiga böcker är 
Lorentz Larsons Barn och serier (Ibid, 1977, s 28) och Barn-serier-samhälle av Nils Bejerot. 
Båda böckerna riktade hård kritik mot serier och ansåg att producenter av serier borde tvingas 
läsa ”riktig” litteratur (Ibid, 2001, s 19).

Under 1950-talet började flera serier som nu anses klassiska att publiceras. Det började även 
undersökas huruvida serier påverkade unga läsare. Under tidigt 50-tal började serier rikta sig 
nästan uteslutande mot ungdomar från att tidigare ha haft innehåll för alla åldrar. På slutet av 
60-talet bildades två viktiga serieorganisationer: Serieakademin (1965) och Seriefrämjandet 
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(1968). De är ideella och söker höja seriernas ställning samt ta del i den pågående 
kulturdebatten. Tidningen Thud (senare Bild och bubbla) var deras viktigaste forum 
(Magnusson, 2005, s 200).

Serierna hade länge en stämpel som skräplitteratur som endast började förändras när serierna 
steg in på biblioteket. På 60-talet börjades det att diskuteras runt seriernas koppling till 
populärlitteratur (Kåreland, 2001, s 145). På 70-talet kom seriealbum till Sverige (Peterson, 
1984, s 94). Seriealbum består av en sammanhängande berättelse istället för ett flertal olika i 
en bok. De kom ursprungligen från Frankrike och Belgien, ledda av bl. a. Hergé och André 
Franquin (Magnusson, 2005, s 194). En debatt huruvida serier skulle finnas bland 
biblioteksböckerna uppstod (Ibid, 2001, s 194-5) och det förekom tankar om att införa regler 
om att för varje serie som lånades måste ett visst antal ”riktiga” böcker ha lånats.

På sent 1900-tal fick serierna fäste i Sverige genom bland annat tidningen Svenska serier där 
nya tecknar publicerades. Serieläsandet minskade under 80- och 90-talet och många 
serietidningar lades ner (Magnusson, 2005, s 243-244). I början på 2000-talet började 
seriemarknaden åter igen växa och en ny typ av serier importerades: manga. Manga kommer 
ursprungligen från Japan, där seriekulturen är stor och varierad och riktar sig mot alla åldrar 
och personligheter (se Manga: från Hokusai till Dragon Ball). Tillsammans med manga har 
även intresset för nordiska serier och mangainspirerade serier växt och flertalet titlar återfinns 
på biblioteken.

3.2 Termer och serier i världen
Ett problematiskt fenomen inom serieforskningen är avsaknaden av termer som är desamma 
över hela världen (Strömberg, 2005, s 9-10). Termer som comics och manga kan förstås över 
språkgränser, men även om manga används i både engelska och svenska så kan inte 
detsamma sägas om comics som istället heter serier på svenska. Det finns även termer som 
engelskans strip som har blivit till svenskans stripp, vilket är namnet för de korta serier som 
återfinns i bland annat dagstidningar.

Inom serieforskningen är de termer som används oftast det ord som betyder serie i verkets 
ursprungsland. Fransk-belgiska serier kallas bande dessinée (Fransk-svenska, Svensk-franska 
Ordboken, 1999, uppslagsord ’bande dessinée’), amerikanska kallas comics och graphic novel 
och de japanska för manga (Oxford Minidictionary, 2001, uppslagsord ’manga’). 

På svenska bibliotek används inte alla dessa termer utanför databaser och ämnesord. Den 
vanligast förekommande termen som används är manga med en viss användning av graphic 
novel. Det görs vanligtvis inte någon åtskillnad mellan graphic novel och bande dessinée, men 
på många bibliotek separeras manga från andra serietyper.

Separationen mellan manga och serier kan förklaras av den relativt nya populariseringen av 
serier som kommer från Japan (Manga: från Hokusai till Dragon Ball, 2005, s 2). De 
marknadsförs inte som serier utan som manga, troligtvis baserat på de skillnader som finns 
mellan hittills förekommande serier i Sverige och manga. Manga: från Hokusai till Dragon 
Ball exemplifierar skillnaderna främst i teckningsstil, men även i de målgrupper som olika 
manga har. I Japan finns manga för målgrupper som pensionärer, ekonomer, kockar och 
universitetsstuderande förutom de i Sverige vanligt förekommande målgrupperna.

Sammanfattningsvis kan det sägas att på grund av bristen på formellt definierade termer 
kommer denna uppsats att använda sig av de termer som presenteras ovan, vilket är de termer 
som används när serier tas upp på bibliotek.
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3.3 En liten ordlista

Bande Dessinée – Belgisk- Franska serier i inbundet format så som Tintin och Asterix och 
Obelix, Bande Dessinée betyder tecknad serie (Lilla franska ordboken, 1996, uppslagsord 
bande) Kan även kallas för BD (Strömberg, 2005, s 59)

Comic – uppstod i USA runt sekelskiftet då serierna kom i separata tidningar, termen 
betecknar innehållet det vill säga serierna då deras innehåll vid denna tidpunkt var av 
”burleskt komisk art” (Strömberg, 2005, s 60)

Graphic novel – en alternativ term som kan översättas till ”grafisk roman” eller ”grafisk 
novel”(Strömberg, 2005, s 61). Påminner om serieromaner i utformningen. Ett exempel på 
graphic novel är Neil Gaimans Sandman och Art Spiegelmans Maus

Manga – det japanska ordet för just tecknad serie eller ofrivillig bild (Strömberg, 2005, s 62), 
här i Sverige kännetecknar det serier från japan (Oxford Minidictionary, 2001, uppslagsord 
manga).

Serie – En samlande term som enligt Strömberg uppstod ”i samband med att insikten om att 
det rör sig om en egen unik form” (Strömberg, 2005, s 47)

Strip – är en kort, avlång svit med bilder som förekommer i dagstidningar t ex Aftonbladet 
(Strömberg, 2005, s 52). De kan vara allt från 3- 5 rutor långa. T ex Nemi och Fantomen

Stripp – eller strippserie, är den svenska översättningen av den engelska termen strip
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4 Kunskapsläge
I kunskapsläge presenteras den forskning som tycks relevant gällande serier och bibliotek. 
Kapitlet är indelat i två delar, varav en fokuserar sig på den svenska forskningen och den 
andra på forskning från utlandet.

4.1 Kunskapsläget i Sverige

Serieforskning har funnits en längre tid. Forskare har undersökt seriekulturen över världen 
från olika utgångspunkter. Mycket av forskningen har dock pågått utanför den etablerade 
vetenskapliga gemenskapen, vilket gör att allmänt accepterad kunskap kan vara svår att finna 
(Strömberg, 2005, s 9). Hittills i Sverige har mycket skrivits av entusiaster och i uppsatser på 
lägre nivå. På senaste tiden har dock fler böcker och högre uppsatser börjat komma fram.

På 50-talet började forskning kring serier som medie öka. Forskningen handlade främst om att 
klargöra huruvida serier var skadliga, vilket var den dominerande åsikten. I Barn-serier-
samhälle beskriver Nils Bejerot syftet med boken som följande:

”Stimulera till fortsatt forskning på detta nya och märkliga område 
och framför allt att bidra till en vidgad och fördjupad debatt i 
seriefrågan, som onekligen är ett väsentligt mentalhygieniskt och 
kulturellt problem som angår oss alla” (Bejerot, 1954, s 8)

Bejerots åsikt var att serier inte var något som lämpade sig för läsning. I senare 
tider finner forskare dock att serier kan uppfattas som hjälpmedel. Lena Kåreland 
påpekar i sin bok Möte med barnboken att serierna ”har i många sammanhang 
visat sig fungera som ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel” (Kåreland, 2001, s 
146). Eftersom serierna tilltalar barn fungerar de som ett hjälpmedel för barn med 
lässvårigheter. Hon medger även att serierna tidigare räknades som skräplitteratur.

Det finns även ett antal uppsatser på lägre nivå som inriktar sig på serier och bibliotek. I 
Seriemediet i den svenska bibliotekspressen 1960-1999 (Johansson, 2007) tar Magnus 
Johansson upp hur biblioteksvärlden sett på seriemediet sedan 60-talet. Han kommer fram till 
att fler är kritiska till innehållet i serier än till serierna som litteraturform, samt att de som är 
positiva till serier ser dem som något med egenvärde snarare än lockmedel eller som något 
läsfrämjande. Han påpekar även att när serierna blev mer accepterade så blev de även mindre 
intressanta. Debatterna försvann nästan helt och det som finns kvar är hypotesdrivande texter.

I Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin – en 
jämförande studie (Johansson, 2006) görs en jämförelse mellan seriers och filmens utveckling 
på bibliotek. Författaren kommer fram till att behandlingen på biblioteket beror på det 
intresset som finns bland bibliotekarierna. Hon anser även att grundforskningen om serier i 
Sverige inte är klar eller långtkommen, troligtvis på grund av den låga statusen som serier har.

Uppsatsen Manga – Ur två olika kvalitativa forskningsperspektiv (Nyström, 2008) behandlar 
mangaserier och de målgrupper de riktar sig emot. Författaren anser att attityden emot manga 
är positiv, men att detta inte kan kopplas till kunskap om den. Han noterar även att de 
negativa åsikterna om manga ofta handlar om könsstereotyper.
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Tecknade serier i bokhyllan – en studie i hantering och förvaring av tecknade serier på 
svenska folkbibliotek (Johansson, Wårfors, 2004) ser närmare på hur biblioteken klarar av 
hantering och förvaring av serier. Författarna kommer fram till att serier fortfarande inte är 
självklara på bibliotek. Det finns inte samma obligation att köpa in en ny serie som en bok. De 
skriver även att det krävs en person med initiativ på biblioteket för att hanteringen av serier 
ska förändras.

Fredrik Strömberg, redaktör för Bild och bubbla, har skrivit ett flertal böcker som behandlar 
serierelaterade ämnen. I Vad är tecknade serier?(Strömberg, 2005) tar han upp den svenska 
serieforskningen och de brister han upplever att den har. Strömberg anser att det saknas 
grundforskning och en grundläggande kartläggning av svensk seriehistoria liksom ett svenskt 
vokabulär inom ämnet.

Sonja Viklund skriver i Rännstensläsning eller etablerad konstform? (Viklund, 2000) Att 
seriernas status i Sverige har höjts men att det även är så att enskilda verk som anses
exceptionella anses vara konstverk och att skaparna anses vara författare snarare än att 
använde orden serier och serieskapare. Hon anser att det finns en bit kvar innan serier kan 
jämställas med böcker.

Det finns även ett antal högre uppsatser samt äldre böcker inom ämnet serier. Intressanta verk 
är Hegerfors Serier och serietecknare (Hegerfors, 1969) samt vissa publikationer inom 
specialområdet manga. Dessa beskriver till störst del historia i Sverige samt ger en grund till 
vad serier alternativt manga är.

4.2 Kunskapsläget i världen
Serier är ett globalt fenomen och följaktligen så även serieforskning. Detta är problematiskt 
från ett kartläggningsperspektiv då forskningen utförs på det språk forskaren talar och inte 
alltid översätts. På grund av detta är det svårt att redovisa vad som presenteras i serieländer 
som Japan, vilket innebär att forskningen som här presenteras huvudsakligen kommer ifrån 
engelskspråkiga länder. Detta medför att forskningen lätt centeraras kring USA och inte alltid 
har en fullt internationell prägel, vilket är något som ska hållas i åtanke.

4.2.1 Folkbibliotek
Ett av de länder där det finns en framträdande seriediskurs gällande folkbibliotek eller public 
libraries är USA. Det finns ett antal rörelser som arbetar för en bättre integration av serier på 
bibliotek, men det finns även ett antal incidenter som visar på att denna integration inte på 
något sätt är fullgjord.

Den framträdande aspekten med seriesituationen på amerikanska folkbibliotek är dock till den 
grad de arbetar med serier. Det finns ett flertal artiklar och texter som dokumenterar detta 
arbete och de olika områden som de centreras kring. 

The Young Adult Library Services Association har ett samarbete med en kabel-tv-station i 
syfte att öka läsandet av graphic novels bland unga. Greyson har i GLBTQ content in 
comics/graphic novels for teens skapat en guide för barnbibliotekarier i hur de ska hantera 
serier som innehåller homosexualitet och transsexualitet på ett positivt sätt. Ireland har tagit 
fram en guide till manga och anime för att ge bibliotekarier en varierad och korrekt bild av 
genren.
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Mycket av det som skrivs är sålunda guider samt försök att använda graphic novels och 
comics för att öka läsningen, vilket även kommer att vidare presenteras under skolbibliotek.

Som tidigare nämnt är dock läget inte endast pro-serier, utan det finns individer och rörelser 
som strävar mot serier på bibliotek, och då speciellt serier med innehåll som tycks för grovt. 
Detta innehåll kan variera från våld till nakenhet till porträttering av andra läggningar än 
heterosexualitet. Enligt sättet som bibliotek arbetar på ska ett klagomål angående litteratur 
bemötas rationellt och noggrant. Det finns dock exempel på där bibliotekarierna själva inte 
lyckats ta steget tillbaka för att finna denna rationalitet. För ett antal år sedan blev exempelvis 
en bibliotekarier av med sitt arbete efter att ha förvägrat en låntagare att låna en graphic novel
som tycktes olämplig (http://boingboing.net/2009/11/18/library-workers-fire.html).

Ännu ett par år tidigare röstade bibliotekarier på biblioteket i Mesa emot att ta bort en graphic 
novel ur beståndet efter att en mamma protesterat emot innehållet. De pekade emot att serien 
stod på vuxenhylla och att biblioteket är till för alla åldrar 
(http://www.ala.org/ala/alonline/currentnews/newsarchive/2002/july2002/mesarejectsban.cfm
).

4.2.2 Skolbibliotek
Inom ämnet skolbibliotek finns ett av de områden som forskats mest om på den senaste tiden: 
hur serier kan användas till läsfrämjande åtgärder i skola och på bibliotek. Det finns dock 
även andra ämnen som tags upp; exempelvis skriver Heaney om problematiken med den 
fysiska utformningen av serier som inte klarar det slitage som biblioteksböcker utsätts för 
(Heaney, 2007). De flesta artiklar behandlar dock serier på ett sätt som antyder att det finns 
många otappade användningsområden för dem.

I Graphic novels: a sure bet for your library lägger författaren fram åsikten att medan det 
finns problematiska aspekter till serier som gör att de är svåra att hantera, så var det ändå 
överväldigande uppenbart att fördelarna överväldigade svårigheterna (Heaney, 2007, s 73). 
Författaren menar även att det gäller att vara selektiv vid inköp för att bygga ett bra bestånd 
som kan vara av användning för både elever och lärare. Heaney pekar även vidare mot att det 
finns guider för att hjälpa med denna process för de som inte känner att de har full kunskap 
om serier.

Frågan om varför graphic novels ska köpas in är även den omdiskuterad, även om de artiklar 
som framträder i största lag är positiva till serier på bibliotek. Kerry Ireland är positiv till 
serier i Build it and they will come: Graphic Novels for your collection (School Libraries in 
Canada, 2004, s 14) och nämner bland annat att graphic novels är ett bra sätt att få barn att 
börja läsa.

I Collecting comic books for an academic library skriver Chris Matz att “comic
books are at last being acknowledged as delivery mechanisms for genuine art and literature 
and included with great works without qualification” (Matz, 2004, s 96). Han anser att serier 
är en värdefull del av biblioteksbeståndet.
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4.2.3 Utbildning och läsande
Det är dock inte bara i biblioteksvärlden som serier används inom forskning gällande 
läsningen och utbildning. Serier i skolan är ett forskningsområde som det skrivs mycket inom. 

I Comic strips as a Text Structure for Learning to Read (McVicker, 2007) tar McVicker upp 
hur serier kan hjälpa elever med inlärning. I Graphic Novels as Educational Heavyweights
redovisar Seyfried hur han har låtit elever läsa serier istället för böcker och hur detta påverkat 
dem på ett positivt vis. I Sequential art books and beginning readers noterar Stanley och 
Strum hur serier kan användas i klassrum för att få unga läsare att läsa frivilligt.

Relaterat till bibliotek har det börjat komma fram läsguider och listor på serier för unga som 
kan hjälpa dem att finna serier att läsa. En sådan är More About Using Documentary Books 
for Reluctant Readers.

Clare Snowball utvecklar vidare om serier och ovilliga läsare: i Teenage Reluctant Readers 
and Graphic Novels (Snowball, 2005) skriver hon att ovilliga läsare måste få intressant 
material att läsa och att serier är en av de bättre formerna av litteratur för att få dem att hitta 
intresset för läsning. Hon finner att de är speciellt intresserade av serier som presenteras för 
dem.
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5 Teori

I ”Kunskapsläge” (se 4. Kunskapsläge) presenterades åsikten att Sverige saknar 
grundforskning inom ämnet serier (Strömberg, 2005), och då speciellt gällande serier och 
bibliotek. Samtidigt presenterades den mer utvecklade forskningsgemenskapen i den 
engelskspråkiga forskningsvärlden (Heaney, 2007; Ireland, 2004; Matz, 2004 m.m), där 
forskning rörande både serier och serier och bibliotek kommit åtskilliga steg längre. Det är 
utifrån denna skillnad som denna uppsats ser på det intervjumaterial som tagits fram: vi vill se 
på vilka uppfattningar de bibliotekarier som intervjuas has av serier, men det ska även sättas i 
perspektiv emot det kunskapsläge som finns i Sverige och den engelskspråkiga 
forskningsvärlden.

I den forskning som är tillgänglig för den svensk- och engelskspråkiga 
forskningsgemenskapen är det den engelskspråkiga forskningsvärlden som innehåller det mest 
utvecklade forskningen rörande bibliotek och serier (se 4.1 Kunskapsläge i Sverige; 4.2 
Kunskapsläge i världen). Det är även de som forskar inom det bredaste utbudet av inriktningar 
under detta ämne (se 4.2.1 Folkbibliotek; 4.2.2 Skolbibliotek; 4.2.3 Utbildning och läsande). 
Denna bredd på forskning och såvida utvecklade spektrum av uppfattningar av serier ska 
användas som en jämförelse till både svensk forskning och de uppfattningar som återfinns 
under analys.

Förutom detta breda spektrum av uppfattning så har forskningen i USA pågått under de 
senaste decennierna och har under denna tid sett serier bli alltmer accepterade inom 
biblioteksvärlden (Heaney, 2007; McCloud, 1995). Det finns en etablerad forskningskultur för 
serier och en pågående debatt (se 4.2.1 Folkbibliotek). Denna debatt finns även i Sverige, om 
än på andra områden (se 4.1 Kunskapsläget i Sverige; 3.1 Historisk tillbakablick på serier i 
Sverige). Det är viktigt att även här att ställa nuvarande uppfattningar i jämförelse med 
debatten och se huruvida denna speglar uppfattningarna som bibliotekarierna har eller 
motsatt.

I det nuvarande läget arbetar bibliotekarier med att se på hur serier kan hjälpa barn och 
ungdomar med att läsa (se 4.2.3 Utbildning och läsande). Detta arbete är baserat på forskning 
som handlar om vilka användningsområden serier kan ha, främst inom utbildning och 
läsfrämjande åtgärder. Denna forskning kan relateras till svensk forskning om barnlitteratur 
där ämnet tagits upp (Magnusson, 2004; Kåreland, 2001), men har inte återfunnits inom 
svensk serieforskning. Eftersom denna inställning finns i svensk forskning är även detta 
intressant att se hur det återspeglas i bibliotekariernas uppfattningar – finns den uppfattningen 
hos bibliotekarierna, likt den engelskspråkiga forskningen, eller finns den endast inom den 
icke seriespecifika forskningen i Sverige.

En annan skillnad mellan svensk och engelskspråkig forskning är att det finns tendenser att 
använda serier som en portal till att börja läsa i de engelskspråkiga länderna (se 4.2.1 
Folkbibliotek). Denna tanke tycks inte ha manifesterats i Sverige enligt de källorna som 
använts i kunskapsläge. Har denna uppfattning av serie någon motsvarighet i Sverige, har 
dessa tankar någon anslutning till de bibliotekarier som denna uppsats centreras omkring? Det 
är en viktig fråga som – om den jämförs med läget i den engelskspråkiga världen – kan 
kartlägga vilka uppfattningar bibliotekarier har av möjligheter med serier.
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I Sverige består den nuvarande forskningen främst av uppsatser på lägre nivå samt vissa 
artiklar och guider ämnade inte bara för bibliotekarier utan även andra intressenter. Den 
skiljer sig från den engelskspråkiga i utveckling. I denna uppsats ska först en bild målas av 
hur serier och bibliotek ser ut i den engelskspråkiga världen där material finns i större 
utsträckning, för att sedan se hur den reflekteras i Sverige för att sedan gå ner på den nivå där 
de bibliotekarier som intervjuas är.

Finns det någon återspegling av de uppfattningar som finns i den engelskspråkiga världen? 
Finns det någon återspegling av de uppfattningar som börjar formas i forskningsvärlden i 
Sverige? Vad skiljer sig och vad är sig likt?

Detta är vad denna uppsats centreras kring för att sedan ta steget vidare för att se hur 
uppfattningarna påverkar bibliotekarierna i deras arbete. I den engelskspråkiga världen är 
tankarna angående detta tvetydiga, vilket gör att det är ett steg som måste utvecklas utefter det 
resultat som framkommer från intervjuer.

Denna uppsats grundas sig i den bakgrund som skapats i kunskapsläge för att sedan se hur och 
om den reflekteras i de bibliotekarier som intervjuas och de bibliotek som de hanterar. Frågan 
om hur bibliotekarier uppfattar serier och hur dessa uppfattningar påverkar dem i arbetet är en 
grund som kan användas som avstamp för att sammanföra de två olika forskningsvärldarna 
och därifrån finna nya diskurser och inriktningar att utforska.
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6 Metod

6.1 Inledning
Uppsatsen handlar om olika individers uppfattningar av serier. Med detta i åtanke används 
fenomenografi som inspiration till metoden tillsammans med intervjumetodik framtagen av 
Kvale (Kvale, 2009). De författare inom fenomenografi från vilka de grundläggande idéerna 
som använts är tagna från är Michael Uljens och Ference Marton.

Den materialinsamlingsmetod som valts är intervjun baserat på två anledningar. Den första är 
att intervjuer tycks vara väl lämpade för uppsatsen då det ger ett material som är styrt av 
personen som intervjuas. Även det faktum att intervjuer är den metod som 
fenomenografiförfattare förespråkar har tagits i beaktande. Intervjuer hjälper till att fånga in 
uppfattningar av fenomenet, vilket är det som uppsatsen fokuseras på.

6.2 Fenomenografi
"...för att förstå hur människor hanterar [...] världen, så måste vi förstå hur de erfar [...] 
världen, som de hanterar eller agerar i förhållande till." (Marton & Boothe (2000), s.146)

Detta citat är en av grundstenarna inom fenomenografin: för att förstå hur en människa 
hanterar ett fenomen måste vi förstå hur hon erfar det. De uppfattningar som eftersöka i 
uppsatsen är bibliotekariers uppfattningar av serier. Det går dock även att applicera på 
biblioteken: för att förstå hur en bibliotekarie hanterar ett medie måste vi förstå hur hon erfar 
det. Det är detta andra påstående som ligger till grunden för de drag av fenomenografi som 
används i denna uppsats.

Materialet som fenomenografiker arbetar med är intervjuer. Detta material analyseras för att 
delas in i olika beskrivningskategorier. Den form av kategorier som används här är ett ”icke 
hierarkisktbaserade system” eller som Uljens kallar det, ett ”horisontala system”(Uljens, 
1989, s 47). Det som uppsatsen ska ta upp är skillnader i uppfattningar, snarare än en ska där 
det finns en rätt och en fel uppfattning. Vi vill presentera vilka uppfattningarna är, inte sätta 
ett värde i deras utseende.

6.2.1 Kategoriindelning

Gällande framställning av beskrivningskategorier har ett antal punkter som Marton nämner 
(Marton & Boothe, 2000, s 163) använts som grund:

1. Varje kategori ska ha en tydlig koppling till fenomenet.
2. Kategorierna ska ha en logisk relation till varandra.
3. Det ska finnas ett så litet antal kategorier som möjligt.

Förutom detta har även ett citat från Marton använts som en grundsten i metoden:

”avslöja variationer och dessa variationer behöver inte återfinnas 
inom flera individer, utan kan även finnas som olika aspekt i en 
individ” (Marton & Boothe, 2000, s 162).

Detta citat är speciellt viktigt då uppsatsen innehåller ett färre antal 
intervjuperson. Utifrån detta citat utgår vi ifrån att ett större antal uppfattningar 
kan finnas i motsättningar eller variationer inom en individ. Emellan olika 
undertyper av serier eller annat möjligt tankesätt. Då fenomenet är ett brett sådant 
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och kan tolkas som olika underkategorier är det viktigt att inte bara uppfattningar 
av helheten utan även uppfattningar av kategorier inom fenomenet tas fasta på.

Antalet kategorier som ska tas fram ska vara ett fåtal som det rekommenderas i de 
fenomenografiska texter som använts. Kategorierna skapas genom insamling av citat som 
samlas till huvudgrupperingar som blir till kategorier. Dessa kategorier kommer att bestå av 
uppfattningar som bibliotekarierna har öppet uttryckt eller antytt till, men även uppfattningar 
som framstår inom intervjuns kontext och som uppritas genom det samlade material som 
uppstår.

6.2.2  Intervju
En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte som till skillnad från ett ”vanligt” 
samtal kan samlas och hanteras vid analys. Till denna uppsats valdes intervjuer att arbeta med 
för att lättare ta fram variationer i uppfattningar och för att kunna se kontexten i vilka dessa 
förekommer. 

Den intervjumetod som används är det kvalitativa halvstrukturerade intervjun (Kvale, 2009, s 
43). En halvstrukturerad intervju går ut på att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens 
levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen” (Kvale, 2009, s 
43), i detta fall bibliotekariens uppfattningar av serier. En viss struktur byggs för att leda in 
intervjupersoner på de relevanta ämnena, i detta fall en intervjuguide. Det är även viktigt att 
ge den intervjuade personen möjlighet att själv styra samtalet för att få fram variationer som 
endast kan upptäckas i en viss kontext, speciellt inom detta område då uppfattningar kan 
antydas genom exempelvis hur de hanterar serier eller på det språkbruk de använder. 

6.3 Att arbeta med fenomenografi
Denna uppsats tar avstamp i fenomenografins värld för att bearbeta ett antal intervjuer gjorde 
med bibliotekarier angående serier. Utifrån detta har en metod framarbetats som delvis 
baseras på tankar inom fenomenografin men även intervjumetodik. 

Grundtanken som uppsatsen utgår ifrån är att alla individer har olika uppfattningar av ett 
fenomen. Marton menar att en som använder sig av fenomenografi försöker ”avslöja 
variationer och dessa variationer behöver inte återfinnas inom flera individer, utan kan även 
finnas som olika aspekt i en individ” (Marton & Boothe, 2000, s 162).

Resultaten presenteras i form av ett par indelningskategorier som under analysens gånga har 
framträtt ur materialet. Hur en indelningskategori framträder kan förklaras på många sätt men 
Uljens menar att kategorierna ”föds” i det ögonblick som forskaren ser dem (Uljens, 1989, s 
44). 

De intervjuer som genomförs har till grund Kvales förslag på kvalitativa intervjufrågor 
(Kvale, 2009, s 150-152) med den halvstrukturerade intervjuns öppna samtal kring det ämne 
frågorna gäller som mål. Intervjuguiden som tagits fram är anpassad efter de olika typer av 
intervjufrågor som Kvale menar är bra att använda sig av. Intervjuerna kommer att spelas in 
för att sedan transkribera de relevanta delar som används inom analys.

Den analys som genomförs har till grund ett antal intervjuer som genomförs med 
bibliotekarierna. Intervjuerna analyseras och citat som är relevanta för uppsatsen 
transkriberas. Dessa citat besvarar de frågeställningar som har bestämts. Med hjälp av dessa 
citat tags beskrivningskategorier fram som redogörs utifrån citaten.
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7 Etik

Denna uppsats använder sig av två olika källor gällande etik. Den första källan är Humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning som publicerades av Vetenskapsrådet år 2002. I denna 
finns fyra huvudsakliga krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s 6). Informationskravet innebär att personen 
som intervjuas ska informeras om intervjuns innehåll. Samtyckeskravet innebär att personen 
ska ge sitt samtycke. Konfidentialitetskravet innebär att personen förblir anonym. 
Nyttjandekravet innebär att personen ska bli informerad om intervjuns ändamål.

Den andra källan är CODEX. Denna sida tar upp information som behandlar forskning som 
involverar människan. Ett av deras huvudsakliga ändamål är att förena forskningens strävan 
efter kunskap med forskarens ansvar för de individer de forskar kring, både gällande fysiska 
välbefinnande och den information som insamlas 
(http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml).

Den tredje källan är DIK:s Argumentera för din profession och lägger grunden för 
bibliotekariens yrkesetik. Punkter som denna behandlar är bibliotekariers agerande på 
arbetsplatsen, bemötande samt den demokrati och den respekt av etiska regler som ska finnas.

I fallet med denna uppsats är det viktigt att hon eller han informeras om det ämne som det ska 
ha informerats om, samt att de är införstådda med att de är anonyma. Då intervjuerna spelades 
in klargjordes även att detta hände samt att det skulle hjälpa till vid transkribering och inte 
spelas upp för någon.
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8 Dataredovisning

Resultatet presenteras på två olika sätt: bibliotekariernas uppfattningar presenteras i form av 
citat från intervjuerna och hur uppfattningarna påverkar dem i deras arbete presenteras i form 
av citat samt redogörelse för de informella rundvisningar som skedde på biblioteken och en 
beskrivning av de relevanta lokalerna. Innan redovisningen kommer en kort presentation av 
de tre bibliotekarier som har intervjuats till denna undersökning.

De tre biblioteken får i redovisning och analys benämningarna B1, B2 och B3 där B 
symboliserar bibliotek eller bibliotekarier och siffran identifierar vilket bibliotek det är att 
fråga om.

B1 jobbar på ett kombinerat skol- och folkbibliotek och är en kvinna i 30-års åldern. B1 är 
den som huvudsakligen har hand om serierna på biblioteket. Alla bibliotekarier hjälper dock 
till med inköp. B1 anser sig inte vara serieintresserad.

B2 är en yngre man som arbetar på ett huvudbibliotek och har ansvaret för serierna sedan ett 
antal år tillbaka. B2 säger att på grund av att serier inte är ett specialområde utan att de tillhör 
skönlitteraturgruppen så blev det B2 som fick ta hand dem då B2 jobbar med barn - och 
ungdomslitteratur. B2 uttrycker sig ha ett milt intresse för serier.

B3 är en yngre man som är ensam ansvarig för ett skolbibliotek. B3 anser sig själv vara 
mycket serieintresserad och insatt i ämnet serier.

8.1 Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarier?

8.1.1 B1
Bibliotekarie B1 är en bibliotekarie på ett kombinerat folk- och skolbibliotek. B1 har inte 
ensam ansvaret för serier, men är den person som arbetar mest med bibliotekets seriebestånd. 
Under intervjuns gång utvecklar B1 mycket av det som sägs och tar egna initiativ till vad som 
talas om.

Ett av de ämnen som B1 själv väljer att ta upp är manga med erotiskt innehåll. Om denna 
företeelse sägs följande:

Man skulle kunna tänka sig att någon kommer in och frågar efter någon sån här 
manga som är mer erotisk till exempel. Det har inte hänt [skrattar] så det har vi 
inte behövt ta ställning till. Det vet jag inte om de har behövt på 
huvudbiblioteket faktiskt. Jag har förstått att det finns rätt så mycket sån manga, 
speciellt i Japan, att det finns en speciell genre där. Så att det hade var lite 
roligt [skrattar] att se hur det ser ut. Jag har inte sett någon sån.

Om potentiella inköp av denna manga säger B1 följande:

Det skulle vara lite intressant att få in ett sånt inköpsförslag så man fick 
diskutera var gränserna går.

När B1 tillfrågas angående om låntagare går mellan seriehyllorna ämnade för olika 
åldersgrupper ges ett tydligt svar.



16

Nej, asså, vuxenserierna där kan ju ungdomarna ta också, de kan ju ta Nemi till 
exempel tycker dom ju om, så dem kan de låna. Men däremot så är det väldigt få 
vuxna – skulle säga noll – som går bort till manga.

När frågorna kommer upp angående inköp och hur de väljer inköp blir B1 lite mer osäker.

[…] är det ju svårt att veta vad man ska köpa […]
Men sen köper vi även en del annat, men då har vi ju, vi läser fortfarande de här 
BTJs listor […] som kommer var fjortonde dag, så där tittar vi lite grann. 
Ibland köper vi nått om det kommer något om det står att det är en riktigt bra 
manga eller så, så köper vi det också, det var det. Ett tag när det var mycket 
efterfrågan och vi inte visste vad vi skulle köpa hade vi en bok också som BTJ 
hade gett ut om olika mangaserier. Där plockade vi några ur den boken med.

Vid närmare förfrågan utvecklar B1 vidare hur inköp av serier går till, samt vilka tankar som 
ligger bakom detta. B1 säger att de måste ”förlita sig på recensioner och inköpsförlag”. De är 
skeptiska emot vissa källor för recensioner dock och kräver en viss opartiskhet. När de 
tillfrågas om de vill ha en ny källa för recensioner säger B1 så här:

Ja, om man kände att det var liksom lite opartiskt, inte ren förlagsinformation 
då, för dom vill alltid bara sälja, men att man känner att det är lite opartiskt så 
skulle det vara intressant tycker jag. Annars är det ju som, man kan ju läsa 
mycket bokbloggar idag men de är ju delvis partiska för dom får ju sina 
förlagsex gratis och det är sällan det är negativa bokrecensioner på 
bokbloggarna och då är det ju jättesvårt för oss som sitter och ska göra ett 
urval. Hur ska vi veta vad som är riktigt bra, hur ska vi veta vad dom skriver 
[…]

När samtalet vinklas emot placering av serier utvecklar B1 hur de tänkt och hur det förändrats 
genom åren. B1 börjar med manga och fortsätter sedan till ungdomsserier och vuxenserier.

Mangan då, har vi ju som jag sa där skolungdomarna rör sig mest […] vi hade 
det långt in i biblioteket innan och då tyckte vi att vi lånade ut väldigt dåligt så 
det verkade inte som att de upptäckt att vi hade manga. Så då flyttade vi fram 
det då så att det syns precis när de går in i biblioteket och då har vi ju, nu läser 
de mycket mer manga och frågar mer efter manga så att, så tänkte vi.
På baksidan av den hyllan så har vi de här Tintin och de som klassas som 
ungdomsserier men som vi lånar ut väldigt dåligt av […] de stod också längre 
in i biblioteket. Vi har ändå flyttat fram det för att lyfta det lite för att se om det 
går att få någon snurr på de.

Vuxenserierna har vi placerat mer ihop med vuxen skönlitteratur för vi tänkte 
att det kanske där dom kan se det då, men det går ju som sagt väldigt dåligt och 
det försöker vi skylta med med jämna mellanrum också, men det går ändå rätt 
dåligt.

Å sen är det ju Bamse och Kalle Anka, de som riktar sig mot lite yngre barn har 
vi ibland bilderböckerna och hcf-böcker å skyltar upp det med det där och det 
tycker vi går rätt så bra […]
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B1 utvecklade även vidare om hur serierna är fysiskt placerade:

Manga har vi ju stående som vanliga böcker, så, å de har vi faktiskt med alla 
serier just nu har vi det. Vi hade dem innan i såna tråg som vi kallar dem, man 
bläddrar, men, a just det vi tog bort dem sen, för de var gamla å så prövade vi 
att sätta dem i vanlig bokhylla istället och mycket skyltat då.
Asså vi blev så, vi hade ju dem från början i trågen, å så hade vi dem där 
ungdomarna brukade sitta då å det blev fruktansvärt skräpigt och smutsigt å 
mycket som var sönderrivet å så där. Det fungerade inte på det sättet men 
annars tycker jag egentligen att det är bättre att ha serieböcker i tråg faktiskt. 
Det är lättare å titta som låntagare då.

8.1.2 B2
B2 är bibliotekarie på ett folkbibliotek och är ansvarig för serierna på biblioteket. B2 har 
många åsikter men pratar inte så spontant om serier. Inför frågan om det förekommer att 
några går emellan hyllorna svarar B2 följande:

[...] ungdomar går till vuxenhyllan för det finns manga som intresserar där 
också, så    det är klart att de sticker dit. Å sen som dom som är intresserade av 
serier, vuxna    människor, blir lätt nostalgiska och där finns ju Tintin å Asterix 
å det kommer    nyutgåvor å så här i de olika varianterna å står ju på 
ungdomsavdelningen så det är    klart att de på de sättet så är ju dom, så 
bryggar det över på det sättet i alla fall [...]

B2 är medveten om den innehållsproblematik som finns med serier och då främst manga. Han 
redogör för de tankar och skäl som finns bakom de val som gjorts angående serier.

[...] vuxenmanga kan ju var ganska grov så och de kan ju hända att det 
finns    föräldrar som inte blir helt nöjda [...]

[...] då var tanken: ska vi göra en stor mangahylla då och plocka all mangan, 
vuxen å barnmanga då sätta på samma ställe men sen så kan det ju, 
vuxenmanga kan ju vara ganska grov så och de kan ju hända att det finns 
föräldrar som inte blir helt nöjda om de ställs på samma ställe i och med att det 
är så oerhört populärt bland barn.

[...] det var ju lite det jag sa innan här att när vi tänkte eller funderade på att 
slå ihop avdelningarna så var det vissa bibliotekarier som hade erfarenheter då 
av att det inte hade varit helt lyckat för latt föräldrar har blivit upprörda

B2 har även tankar kring utformningen på speciellt manga och de problem den innebär.

[...] där får man göra ett urval ändå för att du kanske, du vet att det här kommer 
att växa, varenda serie här kommer kanske att bli 30 delar och jag har inte 
riktigt den budgeten på att köpa så mycket även om det är relativt billigt [...]
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8.1.3 B3
B3 är en serieintresserad skolbibliotekarie som är ensam ansvarig för sitt skolbibliotek.

vi har ett bestånd som är utbrutet från det vanliga beståndet, som en seriehylla 
kan man säga, det som är hci ä å sen är det i sin tur indelat efter manga för sig 
och även lite koreanska serier här, och sen ää vad man säger västerländska 
serier eller vad man ska kalla det på en hylla, å det väl, det var så när jag kom 
hit och jag har inte ändrat på det, ää det är nog lite för att ofta är manga rätt så 
länga sviter å så de är ju lite….så, de passar väldigt bra på hyllorna, sen är det 
lite spännande för när jag kom hit så är de här organiserade, manga är 
organiserade efter titel snarare än upphovsman å jag har inte ändrat på det för 
det är väldigt enkelt för barnen att hitta bland för det är inte ett jättestort 
bestånd äm å jag tror att det botande i att man var lite förvirrade om vad som 
var för- och efternamn på, ibland kastar man om för och efter

B3 refererar till sitt serieintresse när han går in närmare på övriga frågor.

Serier har en naturlig plats på biblioteken, kanske inte den typen jag läser 
hemma 

Serierna ligger i dagsläget mellan efter ungdomsböckerna och innan 
vuxenböckerna [otydligt] men de hamnar hyfsat i centrum å ganska väl 
exponera

[…]då ser jag, känslan av att det är på ett sätt en skapare än en aktör som 
genomför en slags vision som är färdig i och med det här Al Gores ”Watch 
Men” , där är typ grundtypen av graphic novel som jag ser på

ofta är de rätt sönderlästa de flesta, de släpps i pocket och vi har [otydligt]
hårda pärmar eller så [otydligt] är det så att vi har säg del 1 och sen 3,4,5,6,7 
och 2an har gått sönder så försöker man ersätta den men ofta kan man lånar 
från andra bibliotek, vi har gemensamt med skolbiblioteken i Växjö kommun så 
är det ofta ja kanske någon annan har 2 kan man plocka den där ifrån men 
annars har man dom tills de ramlar i bitar, tills de funkar eller de kommer 
tillbaka å så saknas det t ex sidor

[...] ja det är så att [otydligt] det finns mycket japanska serier där personer 
tittar på andras trosor [...] Ranma har vi å där förekommer de här inslagen men 
det är ofta ganska harmlöst å det blir inte riktigt så perverst. Love Hina skulle 
jag inte köpa in [..] Love Hina rekommenderar jag mina kollegor att inte köpa 
in [...]

[...] väldigt tveksam till dels den väldiga schabloniseringen av den kvinnliga 
könsrollen som uppfyller varje stereotyp å sen så har vi att läsarna ska 
identifiera sig med det [...]
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8.2 Hur påverkar uppfattningen av serier bibliotekarier i deras 
arbete?

8.2.1 B1

Frågan ställs hur det är med serier som riktas mot vuxna och hur de hanterar dessa samt hur 
de ser på urvalet av de serier som köps in och hur de kontrollerar serierna. När frågan om 
utlåning kommer upp förklarar B1 in på hur de har placerat serierna kan förklara varför vissa 
serier lånas ut och andra inte

Men det lånas ut väldigt dålig, a så varje år försöker vi göra nån drive och 
skylta upp lite extra med och så men det går ändå rätt så dåligt faktiskt
Kollar att det inte är något rasistiskt eller sexistiskt eller så
Å där har jag känsla av att vi missar en del då vi inte läser dem själva så kan 
det ju vara saker i som vi i egentligen tyckt var så bra men vi läser inte alla 
böcker heller så att det blir samma sak där att slinker igenom saker som inte är 
lämpliga jag vet inte

Nää eller det kanske det gör om man engagerar sig, om man hade mer tid att 
engagerade sig skulle man säkert kunna hitta, vi har t ex nån sida på nätet som 
jag använder mig av också då som en form av blogg där om manga som jag 
kollar, men sånt kan man säkert hitta mer av om man tar sig tid tror jag men det 
har vi inte gjort precis just nu

Ett neutralts ställe, å det är ju lite därför vi biter oss kvar i BTJs listor även om 
vi inte är så nöjda med dom så är det, det ända vi har stället där de är relativt 
opartiska så det hade vi nog varit intresserade av om det kom, något som var 
lite neutralt

Så vi har spritt ut det så att de ska vara nära målgruppen å synas där de som 
kan vara intresserade rör sig

På B1s bibliotek har serierna placerats på tre olika platser i lokalen. Detta är för att serierna
bäst ska ses av den åldersgrupp de är ämnade för. Ungdomsserierna är placerade mot den
ingång som eleverna använder under dagarna. Vuxenserierna är placerade mellan 
skönlitteratur och facklitteratur. Serierna som är riktad för de allra yngsta finns vid 
bilderböckerna.

8.2.2 B2

När bibliotekarie B2 får frågan om hur deras kontroll av serier går till förklarar B2 att det går 
tillväga på följande sätt:

Vi försöker läsa om varje serie men det är ju klart så att det har du börjat köpa 
in en del serier och det börja vända i del 4 så är det klart att vi inte har full koll.

B2 har serierna placerade på två ställen. Anledningen är att separera de ”grövre”
vuxenserierna från barn- och ungdomsserier. Vuxenserierna står i ett hörn av vad de kallar
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för ”Torget”, där har de placerat dagstidningar, CD-skivorna samt notskrifterna. Barn- och
ungdomsserierna har de valt att placera vid fantasylitteraturen där de har en hörna med TV-
spel. Denna hörna kallas ”Unghörnan”.

8.2.3 B3

Med tanken på att B3 är den enda av de tre bibliotekarierna som har ett eget intresse när det 
gäller serier så har B3 mer kännedom om vilka serier som passar för en viss åldersgrupp. B3 
har försökt att förmedla till sina kollegor på andra bibliotek vilka serier som inte är passande 
då de innehåller material som B3 anser opassande. B3 ger följande förklaring kring varför B3 
anser att vissa serier inte passar på bibliotek:

det som svensk översätts speciellt när det gäller japanska serier är det, det som 
är kommersiellt framgångsrikt och förlagen tänker att det här kan vi tjäna 
ganska mycket pengar på å det gör ju att vi får det som är väldigt inriktat mot 
en ålder, stereotyp ofta det kan jag tycka är tråkigt så det svenska utbudet är 
dåligt

väldigt tveksam till dels den väldiga schabloniseringen av den kvinnliga 
könsrollen som uppfyller varje stereotyp å sen så har vi att läsarna ska 
identifiera sig med det 

saknas mycket kompetens tycker jag just hos personalen idag om att köpa in det 
kan vara att det finns någon som kan hyfsat om sånt härna det är det sen

B3 har bara en hylla med serier på sitt bibliotek. Detta kan bero på att B3s serieutbud är
mycket mindre än de andra två bibliotekens. Serierna står där skönlitteraturen tar slut och där
facklitteraturen börjar. Det står några serier bland facklitteraturen, informerar B3 under
visningen av bibliotekets lokaler. Hyllan är uppdelad så att de vanliga serierna står på de övre
hyllplanen och manga står på de nedre.

8.3 Kort sammanfattning
Här nedan följer en kort sammanfattning av de citat som har presenterats i ovanstående 
kapitel. Citaten kommer att sammanfattas och presenteras under respektive bibliotekarie. 

8.3.1 B1
Under den första frågan, ”Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarier?” behandlar citaten 
från B1s intervjumaterial mest inköpsförslag, hur de olika låntagarna går mellan de olika 
hyllorna med serier. Det största citatet handlar om B1s reaktion över att det inte har kommit in 
förslag på erotisk manga. Ett annat av citaten behandlar den fysiska placeringen av serierna på 
B1s bibliotek där hon närmare förklarar tanken bakom denna.

I fråga två ”Hur påverkar uppfattningen av serier bibliotekarier i deras arbete?” diskuterar B1 
varför vissa typer av serier lånas ut mer än andra. Ytterligare ett citat handlar om hur B1 
tycker att det inte finns några bra och neutrala platser där de kan få information om olika 
serier, samt att avsaknaden av intresse kan göra att de inte lägger ner så mycket tid i 
undersökningssyfte om varje serie som de borde. Det beror nog på att serier är ett så pass brett 
ämne och det utvecklas snabbt i nya riktningar enligt B1.
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8.3.2 B2
Under frågan ”Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarier?” finns citat som behandlar om 
huruvida låntagarna går mellan hyllorna och B2s tankar om detta, men även om 
problematiken med att de yngre läsarna kommer i kontakt med de lite grövre vuxnenserierna. 
B2 talar även om tankarna kring idéen om att samla alla serier på samma ställe och 
problematiken kring vuxenseriernas innehåll som återigen dök upp. Seriernas utformning är 
en annan sak som B2 finner problematiskt.

”Hur påverkar uppfattningen av serier bibliotekarier i deras arbete?” har tankar kring om hur 
de går tillväga med undersökningen kring serier som ska köpas in. B2 menar att de kanske 
inte lägger ner tillräckligt med tid att undersöka serier. B2 medger att de inte har så bra koll på 
vad som händer i själva serierna efter ett par delar in i serien.

8.3.3 B3
I ”Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarier?”  tar B3 mest upp seriernas placering på 
biblioteket. På B3 bibliotek är serierna placerade på en och samma hylla. B3 talar även om att 
den speciella uppställningen gör det lättare för eleverna att hitta den serie de är ute efter. Att 
serier har en naturlig plats på de svenska biblioteken är rätt, även om den typen av serie som 
B3 själv läser inte riktigt hör hemma på biblioteket. En punkt som B3 brinner för är att 
undervisa andra bibliotekarier i vilka serier som har innehåll som kan anses olämpligt. B3 är 
också oroad av den schabloniseringen som finns i de manga som finns att få tag på.

I ”Hur påverkar uppfattningen av serier bibliotekarier i deras arbete?” återkommer B3 till den 
schablonisering av könen som förekommer i serierna och det B3 anser som en dålig utgivning 
av nya manga i Sverige. B3 anser även att den kompetens som bibliotekarierna som arbetar 
med serier ute på bibliotek har är dålig. 

8.4 Indelningskategorierna ”föds”

Under analysarbetet är den tidpunkt som fenomenografins indelningskategorier ”föds”. Så är 
det även i denna uppsats. När citaten analyserades började ett par grupper av uppfattningar stå 
ut. Dessa har efter hand vuxit samman till tre indelningskategorier. Dessa kategorier är:

A. Serier är ett medie som är svårplacerat i både fysisk och figurativ mening.
B. Serier är ett brett medie som det är svårt att förstå och hålla sig uppdaterad om.
C. Serier är ett medie vars fysiska form gör dem svårhanterliga för bibliotek.

Kategorierna är baserade på saker som bibliotekarierna har uttrycks som problematiskt med 
serier och vissa saker som de finner positivt med serierna och biblioteket. 
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9 Analys

En fenomenografisk analys tar sin början i det material som samlas in. Citat väljs ut, en 
indelning i kategorier sker baserat på dessa och en bild framträder av hur uppfattningar skiljer 
sig mellan individer. Denna analys följer ett liknande schema med skillnaden att uppdelningen 
delvis grundas på ett koncept framlagt av Marton att det finns variationer i hur en individ 
uppfattar ett fenomen även inom individen själv (Marton & Booth, 2000, s 162).
Biblioteksvärlden har en händelserik historia gällande populärlitteratur och, i detta fall, serier 
(som faller under populärlitteratur). 

Kanske är det denna historia som påverkar uppfattningarna, men under denna undersökning 
har motsättningar i uppfattningar framträtt inom och mellan individer. Denna upptäckt gör det 
viktigt att inte endast skillnader i uppfattning mellan individer inkluderas i resultatet, utan 
även skillnader inom individer. Resultatet av detta är tre olika grupperingar av uppfattningar 
som är klart avgränsande i sig, men har till sin grund uttalanden som inte är klart avgränsade
mellan personer. 
Beskrivningskategorierna är som följer:

A. Serier är ett medie som är svårplacerat i både fysisk och figurativ mening.
B. Serier är ett brett medie som det är svårt att förstå och hålla sig uppdaterad 

om.
C. Serier är ett medie vars fysiska form gör dem svårhanterliga för bibliotek.

9.1 Beskrivningskategori A: Ett svårplacerat medie
Att serier är ett svårplacerat medie är något som återkommer inte bara i de intervjuer som 
genomförts inför uppsatsen, utan även i de artiklar och uppsatser som presenterats tidigare. 
Graphic novels och deras lämplighet på bibliotek är en ständig debatt, främst i USA men även 
i andra länder. Skandaler som den gällande ”The League of Extraordinary Gentlemen: The 
Black Dossier” (http://boingboing.net/2009/11/18/library-workers-fire.html) är inte vitt 
utbredda men förekommer ändå ofta nog att de faller på minnet när ämnet tags upp.

I de intervjuer som genomförts har bibliotekarierna tagit upp problem som inom kategorin kan 
sorteras in i tre underkategorier: åldersplacering, fysisk placering samt placeringsmetoder. 
Alla bibliotekarier har inte uttryckt problem inom alla kategorier, men samtliga bibliotekarier 
uttryckte missnöje inom en eller flera av dess underkategorier.

9.1.1 Bibliotekariernas uppfattningar
Den grundläggande uppdelningen av media på biblioteket är barn, ungdom och vuxen. Detta 
är också fallet på de bibliotek som besökts med undantag av det bibliotek som fungerar som 
endast skolbibliotek. Under intervjuerna gjorde bibliotekarierna en del uttalanden som visar 
emot att denna indelning inte är helt oproblematisk gällande serier. 

Det är dock viktigt att påpeka att denna problematik inte ligger i åldersplaceringen är felaktig, 
utan snarare att det inte går att göra en skarp åldersplacering av serier på samma sätt som det 
går att åldersindela böcker baserat på det sätt som böckerna är skrivna på, riktade mot en 
åldersgrupp.
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Bibliotekarierna kommenterar främst på att låntagare går emellan hyllor - främst går barn och 
ungdomar till hyllor ämnade för vuxna, men även att vuxna går till hyllor ämnade för barn 
och ungdomar.

Att läsning sker över åldersgränser är inte något problem som de uttrycker sig ha, men det 
finns vissa orosmoment. B2 uttrycker att det till exempel kan upplevas olämpligt för yngre 
människor att läsa ur vuxenhyllorna för serier då det finns grövre serier där, speciellt ur 
föräldrars synvinkel. Ingen av dem uttrycker något förslag på att vidare restriktivera
vuxenhyllorna för att förhindra att barn och ungdomar har tillgång till olämpligt material.

Detta är i direkt motsättning till liknande situationer i USA som tagits upp i tidigare kapitel 
(se 6.2.1 Vanliga Bibliotek, 6.2.2 Skolbibliotek). Det finns flertalet artiklar som detaljerar 
försök att restriktivera serier som uppsöks av barn och ungdomar på detta vis, genom att ta 
bort volymen från biblioteket eller förvägra dem att låna volymen. Artiklarna ger även vissa 
indikationer att bibliotekarier i USA anses ha ett större moraliskt ansvar att undanstyra 
situationer där barn och ungdomar tillgängliggör sig material olämpligt för deras ålder.

9.1.2 Uppfattningarnas påverkan
Av de bibliotekarier som intervjuats funderar samtliga över vad som kan tänkas hända om 
något av liknande slag skulle hända på deras bibliotek. B3 uttalar sig om att han är noga med 
vad han köper in och har av innehållsmässiga skäl valt att inte köpa in en viss serie. 
B1 har inte varit med om något fall där de behövt fundera över sina rutiner och säger att om 
ett sådant fall skulle uppstå fick de undersöka det aktuella mediet.

B2 medger att det har varit till diskussion att ställa alla serier på ett ställe, men att en kollega 
har varit med om att föräldrar har protesterat emot att serier ämnade för vuxna skulle göras än 
mer lättare tillgängliga för barn och ungdomar än den nuvarande separata placeringen. 
Sammanfattningsvis tycks den mest spridda åsikten vara att även om åldersplacering är ett 
komplicerat ämne, så är den dominerande tanken eget ansvar. De gör en placering baserat på 
innehåll och sedan får låntagaren ta ansvar för att innehållet är lämpligt för dem. Det är vidare
inte lämpligt att placera alla serier på ett och samma ställe och medan vandringen mellan 
hyllor inte är det optimala, så finns det i nuläget inget alternativ.

Den fysiska placeringen av serier är något som inte tycks vara lika universell som 
åldersplaceringen av serier. Det finns indikationer i ”Teenage Reluctant Readers and
Graphic Novels” att problemet existerar i USA, men det tycks inte vara något som det skrivs 
om i större utsträckning. Av de bibliotekarier vi intervjuat nämner alla tre den fysiska 
placering som något de sätter tanke till, men endast en av dem upplever direkta problem de 
inte har ett omedelbart svar på med placeringen.

Bibliotek B1 uttrycker att de har problem med placering av serier på grund av utformning. De 
smala ryggarna serier har är inte lämpade för traditionell hyllbesättningen på grund av att de 
försvinner i mängden. Det är även problem med tråg på grund av att de blir skräpiga på grund 
att många läser serier på plats. De önskar att det fanns något slags mellanting.
Det som däremot inte upplevs som problematiskt men som någonting naturligt är 
separeringen av manga och serier. Inte på något av biblioteken väljer bibliotekarierna att 
placera manga blandat med serier. De separeras från serier genom att få en egen hylla eller 
placeras som en egen kategori på samma hylla. Detta kan tyckas vara en intressant utveckling 
då, som tidigare utvecklat, manga är serier som kommer från Japan. Att manga placeras 
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separat från serier tyder på att det finns en delning emellan dem i bibliotekariernas 
uppfattning av dem, trots att de tydligt säger att manga är serier.

Denna separering mellan manga och serier får en tydligare bild i hur den hanteras på 
biblioteken. På bibliotek B1 är manga placerat i blickfånget från ingången som används av 
målgruppen. Serier är placerade på tre ställen, samtliga utom synhåll från ingången. 
Vuxenmanga står även den utom synhåll men består enligt B1s uppgift inte av ett betydande 
bestånd.

På bibliotek B2 står ungdomsmanga i en skylthylla i mitten av ungdomshörnan. 
Ungdomsserier står i ett tråg vid sidan av. Vuxenmanga står under tråg med vuxenserier i en 
läshörna. På bibliotek B3 står alla serier tillsammans men manga har en egen sektion av 
hyllan.

Vad kan utrönas utifrån detta? Manga behandlas och placeras bättre än serier på 
ungdomsavdelningen. De är placerade för att vara synliga. Vuxenmanga tycks inte få denna 
behandling. B1 och B2 nämner båda manga har bra utlåningsnummer och cirkulerar mycket. 
Som åskådare tycks det oss att detta premieras genom att den därför ges en framstående plats 
på biblioteket. Siffrorna skulle troligtvis inte ändras om denna skyltplats gavs till serier för att 
försöka öka deras utlåning, men ändå är det manga som redan har bra utlåning som står där. 
Det kan tyckas att manga uppfattas som ”bättre” än serier av den enkla anledningen att den 
lånas ut bättre.

En annan aspekt till seriers svårplacerade natur tycks vara vart de ska placeras åldersmässigt.  
En undersökning av hur serier som har en rekommenderad åldersgruppering tryckt på omslag 
eller titelblad så har alla utom en placerats på den avdelningen som rekommenderats där. I 
fråga om den volym där denna rekommendation inte har efterföljts, så har volymen hamnat på 
vuxen istället för den rekommenderade ungdom.

Det går att spekulera att i fallet av den volym som hamnat på en annan avdelning kan det vara 
så att det helt enkelt är en vuxen person som har efterfrågat den, men det går inte heller att 
avspisa möjligheten att innehållet bedömts som opassande för ungdomar trots förlagets egna 
bedömning.

9.2 Beskrivningskategori B: Ett brett, svårförståeligt medie

9.2.1 Bibliotekariernas uppfattningar
Tidigare i uppsatsen skrevs det att många bibliotekarier upplevde problem med att hantera 
serier för att det är ett brett och svårförståeligt medie om intresset för det inte finns. Uppsatsen 
tog upp bland annat Heaney och hennes artikel där hon påtalar de vanliga missuppfattningar 
som uppstår när läsaren inte är van att bearbeta text och bild på samma gång. I USA 
förekommer detta framför allt med det medie som kallas graphic novel. I Sverige, baserat på 
artiklar och intervjuer, tycks det snarare knutet till manga.

Orsaken till skillnaden är svår att ringa in. Graphic novel var inte ord som de två 
bibliotekarier som inte var serieintresserad kände till som term utan att göra en direkt 
översättning av den engelska termen.
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I Building a Diverse Collection ges en definition av graphic novels som mycket väl kan 
appliceras på hur svenska manga definieras. Manga är dessutom ett relativt nytt medie i 
Sverige och har ett bredare innehåll än vad som hittills funnits i populära serier som Asterix 
och Obelix och Fantomen. Reaktionen till manga och dess handling och innehåll liknar de 
reaktioner som Heanley beskriver i Graphic novels: a sure bet for your library -- speciellt 
angående möjligt sexistiskt eller erotiskt innehåll i serier. Detta understryks av att den
mangaintresserade B3 inte uttrycker samma mängd av problem som B1 och B2, som båda 
anser att de inte har något större serieintresse.

Ett av de främsta vis som B1 och B2 visar sin osäkerhet på är det sättet de uttrycker sig om 
inkomna inköpsförslag. De uppger att de inte kan läsa igenom alla volymer av en manga som 
köps in lika noggrant. Vid tidpunkten för intervjun har ingen volym med sådant innehåll 
efterfrågats. B1 säger sig vara intresserad av ämnet men vet inte hur en volym med sådant 
innehåll skulle hanteras om ett inköpsförslag kom in. Även här påpekar B1 att det finns en 
känsla av att inte kunna tillräckligt mycket och att det är svårt att bilda sig en uppfattning.

B1 och B2 är båda bibliotekarier som anger att de inte har ett serieintresse. B1 anger även att 
de saknar en guide till serier och framför allt manga på grund av den intensiva populariteten 
som manga har. B1 säger att "är det ju svårt att vet vad man ska köpa" och att de måste 
"Förlita sig på recensioner och inköpsförslag".

En guide som denna har även saknats och nu skapats för bibliotek i USA för att hjälpa 
bibliotekarier där som känner av detta problem (Graphic Novels in Your Media Center: A 
Definitive Guide, se 6.2.2 Skolbibliotek). Oron tycks ha sin grund i kombinationen av bild och 
text och huruvida detta stärker meddelandet och till vilken grad, vilket gör att bibliotekarier 
inte alltid vet hur de ska förhålla sig till material som är accepterat om det är framställt som 
endast text eller bild.

9.2.2 Uppfattningarnas påverkan
B2 säger att de tittar igenom den första volymen och att det är medvetna om att det finns en 
risk att olämpligt material finns i senare volymer som inte undersöks med samma 
noggrannhet. Det kan sägas att B2 nästan verka tro att det finns olämpligt material i en manga 
vid någon tidpunkt. Trots denna tanke uttrycker han inte en tanke om att se närmare på senare 
volymer, utan tycks vara av åsikten att om inga problem påtalas av låntagare så finns det inga 
problem.

B1 har i tur hört rykten eller läst om mangavolymer som skulle kunna vara problematiska, 
främst av det erotiska slaget (B1 använder ordet ”erotiskt” -- det är inte klart om hon tänker på 
erotiska inslag eller på rent pornografiska inslag).
B1 upplever även att det är svårare att sätta sig in i serier än vanliga böcker. B1 och B2 anger 
båda att de inte har tiden att sätta sig in i serier på ett sådant sätt som skulle vara det optimala. 
Som en utomstående person kan det upplevas att även ligger i bristen av intresse, vilket B1 
även antyder även om bristen av tid är vad som understryks
B1 tar även upp att de vill ha en neutral källa (neutraliteten tycks vara den viktiga aspekten) 
där de lätt och snabbt kan undersöka serier aktuella för inköp. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att två av de bibliotekarier som blivit intervjuade tycks 
anse att serier är svåra. På grund av sitt bristande intresse lägger de mycket av ansvaret på 
låntagarna istället för att själva utvärdera och välja.
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9.3 Beskrivningskategori C: Ett medie med olämplig fysisk 
utformning

9.3.1 Bibliotekariernas uppfattningar
Det finns många sätt att binda serier, men det som vanligast förekommande är 
pocketbindning. Detta format är ett stort problem på bibliotek världen över på grund av att de 
inte tål slitaget som biblioteksböcker utsätts för. Vanliga böcker kan vanligtvis bindas om för 
att komma ifrån pocketformatet, men serier är ofta tryckta på så sätt att delar av bild och text 
förloras i processen (Ireland, 2004, s.16). Detta är ett av de största problem som finns kring 
serier i nuläget.

Bibliotekarierna påpekar mest existensen av detta problem när det gäller manga. Manga ges ut 
i pocketformat och har dessutom höga utlåningssiffror, vilket innebär att slitaget är mycket 
högt. På grund av detta måste nya kopior köpas in mer ofta än andra böcker. Detta gör serier 
problematiska ur budgetaspekten, men även på grund av den stora efterfrågan och på grund av 
att manga ofta kommer i längre följetonger.

Även korta mangaserier består ofta av fem volymer och långa mangaserier kan bestå av 
många fler än så. Två pågående och populära serier som biblioteken köper in har över femtio 
volymer. Detta ställer stora krav på biblioteken att säkerhetsställa att alla volymer finns 
tillgängliga även om slitage gör detta svårt. Det gör det även svårt att bedöma hur många 
volymer som ska köpas in, hur mycket hyllplats serien kommer att ta och hur mycket som 
kommer att behöva bytas ut konstant.

9.3.2 Uppfattningarnas påverkan
Bibliotekarierna uttrycker detta problem men tycks inte anse att det är ett lika stort problem 
som den föregående kategorin. Troligtvis beror det på att serier inte är det enda medie där 
slitage förekommer på stor skala, samt att detta är ett problem som biblioteken är väl 
utbildade att ta hand om.

9.4 Avslutning på analys
Den återkommande åsikten hos de tre bibliotekarierna angående serier är att de kräver mycket 
arbete. Bindningen på varje volym måste ses om vid omköp, placering ska utvärderas, 
innehållet måste kontrolleras, skyltningen ska evalueras, volymerna slits snabbt och i alla 
dessa fall måste populariteten tas i åtanke. Detta gäller främst med manga, där främst B1 
uttrycker att de kräver väldigt mycket arbete och att de inte har tiden som behövs för att 
genomföra detta arbete. 

Det går att spekulera att de problem som har uttrycks här i tillsammans med bristen på tid som 
uttrycks leder till att temporära lösningar blir till permanenta lösningar. Kanske går det även 
att säga att budgeten går till att åtgärda slitage, vilket kan ta de pengarna från någonting annat.

Något annat som klarlagts igenom detta, är att dessa problem återkommer i alla de 
seriekulturer vi har hittat vidare information om. Sverige är inte ensamt om problemen, 
bibliotekarierna är inte ensamma om sina uppfattningar. Vad som görs åt dem är en helt annan 
fråga.
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10 Slutdiskussion

Denna uppsats har diskuterat bibliotekarier, serier och hur deras uppfattningar av serier 
påverkar dem i deras arbete. Svaren på två frågeställningar har sökts:

Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarierna?
Hur påverkar uppfattningarna av serierna bibliotekarierna i deras arbete?
Det tycks att bibliotekarierna är positiva till seriernas närvaro på biblioteket. Istället är skälet 
till att de inte vet något att de inte vet någonting och att de inte har tid att göra det 
forskningsarbete som krävs för att lära sig om serier. De uppfattar serier som något som 
kräver mycket arbete och självständigt lärande för att sätta sig in i.

De tre uppfattningarna av serier som tagits fram under uppsatsen gång är följande:

- Serier är ett medie som är svårplacerat i både fysisk och figurativ mening.
– Serier är ett brett medie som det är svårt att förstå och att hålla sig uppdaterad om.
– Serier är ett medie vars fysiska form gör dem svårhanterliga för bibliotek.

Bibliotekarierna uppfattar serier som ett svårplacerat medie därför att det har ett innehåll som 
inte kan delas in i ålders - och målgrupper lika lätt som övrig media på grund av sin 
kombination av text och bild. De säger även att det är svårplacerat på grund av sin utformning 
-- speciellt 'serier', vilket i deras mening betyder alla serier förutom manga -- på grund av dess 
utformning som mer liknar bilderböcker än böcker. Manga upplever de inte har samma 
problem på grund av dess pocketform, vilket gör att de kan placeras på samma sätt som prosa.

De kan själva hitta svaret på problemet med indelning till ålders- och målgrupper, vilket är 
placering tillsammans på en hylla. Dock finns det även problem med detta, vilket gör att de 
inte tycker detta är ett fullgott alternativ heller. I det nuvarande läget finns det inga lätta svar 
och med den bristande kunskap de anser sig ha kan de inte göra annat än att gå efter antingen 
angivelser på volymerna eller åldern på personen som gett inköpsförslag.

Detta leder till den andra uppfattningen: att serier är ett medie som är nästan omöjligt att få 
grepp om och att förstå om du inte har ett speciellt intresse för dessa. Detta gör att 
bibliotekarierna nästan gett upp hoppet om att kunna hitta ett bra hanteringsgrepp in de börjat 
försöka hitta dem. De har grundläggande rutiner för hur inköp och evaluering av inköp ska 
göras, men de tittar inte på djupet på grund av skäl ur uppfattning tre: att serier är fysiskt 
olämpliga för bibliotek på grund av många volymer. De har inte tid att evaluera allting på 
djupet.

När det är dags att finna potentiella lösningar på dessa problem är det svårt att hitta något 
definitivt. Bibliotek är av sin natur en åldersindelad institution och serier är till sin natur ett 
medie som är svårt att dela in i åldrar. Vidare är serier ett ämne som är brett och svårt att sätta 
sig in i. Bibliotekarierna anger att en neutral källa för information skulle hjälpa dem i deras 
arbete om den var enkel och snabb att använda. Detta tycks även oss ett lämpligt svar, men 
det är också klart att vad som är neutralt nog är en laddad fråga. Det är en stor möjlighet att de 
som skulle kunna skapa en sådan plats inte skulle vara neutrala nog för att användas av 
bibliotek.
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Gällande seriers fysiska problem är det inte heller något som har ett direkt svar. Bibliotek kan 
inte påverka tryckerier eller utgivare så att de trycker volymer i format som passar 
biblioteken. Det kan tänkas att framtida lösningar som e-böcker kan hjälpa till inom detta 
område men det är i nuläget omöjligt att uttala sig om.

Vissa av dessa uppfattningar återspeglar problem som presenterats i avsnitten ”Kunskapsläge” 
och ”Historia”. Bibliotekarierna själva upplever att de har en rationell syn på serier även om 
det förekommer spår av en gammal syn på serier, samt en känsla av att rykten spelar en viss 
roll i hur uppfattningar bildas (en intressant fotnot är att samtliga bibliotekarier tog upp 
erotisk/sexuellt grafisk manga under intervjun, något som det inte förekommer något av på 
biblioteken och de därför måste ha hört om på annat vis).

Ett påtagligt faktum som framkom under pågående intervju är att när samtliga bibliotekarier 
själva styr emot samtalsämnet serier, så tycks de dras emot manga till skillnad från serier. 
Detta trots att två av tre bibliotekarier nämner att när de läser serier så är det vad de benämner 
serier de läser och inte manga. Vad detta kan bero på är svårt att säga: de ämnen som tycks 
dra bibliotekarierna emot manga under intervjuns gång är utlåningssiffror och cirkulation. Om 
det spekuleras: kan det vara det faktum att manga binds som böcker och serier som 
bilderböcker? Helt klar är att det finns en böjelse emot manga under diskussionens gång --
svårare är att säga om det är fascination eller någonting annat som ligger bakom den.
De tre beskrivningskategorier som uppstått från materialet är tagna från det som 
bibliotekarierna har uttalat sig om. De är dock inte unika: de återfinns till viss grad även inom 
”kunskapsläge” och ”historia” -- något som är intressant då Sveriges seriekultur på många sätt 
skiljer sig från de kulturer där samma uppfattningar kan skönjas mellan raderna på artiklar 
och uppsatser. 

10.1 Förslag på sätt att gå vidare

Vad som klart och tydligt behövs är en sammanställning av de resurser finns för bibliotekarier 
som ska hantera serier i sitt dagliga arbete men inte kan hitta tiden att leta själva och samtidigt 
utöva sina arbetsuppgifter. Ströuppgifter som funnits under skrivandet av uppsatsen indikerar 
att resurser finns, men att de är vitt spridda och inte alltid kan tyckas neutrala nog.

Gällande de fysiska aspekterna så finns det inte mycket som kan göras förutom att låta serier 
genomgå de vanliga processerna för att hjälpa böcker i pocketbindning vara längre. Detta 
framför allt med ”manga” som inte lämpar sig för biblioteksbindning.
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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att se hur bibliotekarier uppfattar serier på bibliotek och deras 
egna uppfattningar. Våra frågeställningar är:

1. Vilka uppfattningar av serier har bibliotekarierna?
2. Hur påverkar uppfattningarna av serierna bibliotekarierna i deras arbete?

Bakgrunden går snabbt igenom hur seriernas väg från början och fram till idag har sett ut, den 
andra delen går igenom hur det ser ut för serierna utomlands samt olika typer av serier.

Kunskapsläge går igenom vad som hände med forskningen kring serier och en annan typ av 
serie som har börjat bli populär i USA, graphic novels. Det märks speciellt på den forskning 
som sker i USA. Det finns inte så mycket forskning kring serier men det har på senare åren 
börjat dyka upp magisteruppsatser som behandlar serier på bibliotek samt att fler 
serieintresserade har själva börjat ge ut böcker om serier.

För att ta reda på hur bibliotekarierna uppfattar serier användes fenomenografi och för att 
förstå vårt material användes den tidigare forskningen då likheter med vad som hände i USA 
fanns med uppsatsens upptäckter. För att samla in det material som behövdes användes 
intervjuer. Tre stycken bibliotekarier intervjuades. Dessa intervjuer och deras innehåll blev 
sedan grunden för våra kategorier och vår analys.

Tre olika kategorier togs fram, dessa tre kategorier har grunden i saker som bibliotekarien 
finner svårt med serier. De tre kategorierna är:

1. Serier är ett medie som är svårplacerat i både fysisk och figurativ mening.
2. Serier är ett brett medie som det är svårt att förstå och att hålla sig uppdaterad om.
3. Serier är ett medie vars fysiska form gör dem svårhanterliga för bibliotek.
4.

När materialet analyserades visade det sig att de bibliotekarier som intervjuades endast 
positiva uppfattningar om serier. Det fanns en del saker som bibliotekarierna tyckte var 
problematiskt med serier. Svar på de frågeställningar som ställts har kommit fram men inte på 
det sättet som först trotts. 
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Bilaga 1: Intervjuguide

Innan vi konstruerade de frågor vi använde oss av tittade vi på de exempel på intervjufrågor 
som Kvale beskriver i sin bok Den kvalitativa intervjun (Kvale, s 150-152). Efter detta så 
satte vi oss mer med våra frågeställningar och skapade frågor som på ett eller annat sätt skulle 
besvara dem samt ta reda på hur bibliotekarierna kände för serier själva.

Våra frågeställningar är:
- Vad uppfattar bibliotekarier att serier är?

- Vilken roll uppfattar bibliotekarierna att serierna spelar på biblioteket?

- Hur uppfattar bibliotekarier att de kan använda sig av serier?

- Vilka skäl uppfattar bibliotekarierna finns till placeringen de givit serierna på 
biblioteket?

Vi ville ha frågor som gjorde att bibliotekarierna behövde fundera kring serierna och hur de 
ser på serier, vi ville veta hur de uppfattade serier som person och inte som en del av 
biblioteket. Med tanke på att vårt mål med uppsatsen är att ta reda på vilka uppfattningar 
bibliotekarier har om serier valde vi att konstruera frågor som passade vårt mål, med hjälp av 
Kvales tablå med olika intervjufrågor jobbade vi fram nio stycken frågor som skulle vara med 
i intervjusamtalet. Vi räknade med att det under intervjun skulle dyka upp följdfrågor på 
bibliotekariernas svar men det är svårt att beräkna dessa. 

De frågor som vi beslutade oss för att använda blev:
- Kan du berätta för mig lite hur det fungerar med serier på detta bibliotek?
- Kan du berätta vad du tänker när du hör ordet serier?
- Kan du berätta vad du tänker när du hör ordet graphic novels?
- Har du läst eller läser du serier/graphic novels? Vilken/vilka?
- Vad tycker du om serier/graphic novels?
- Vart har ni serier och/eller graphic novels? Varför?
- Hur är det med användarna? Får ni inköpsförslag och/eller förfrågningar om 

serier/graphic novels?
- Kan du berätta hur ni går tillväga när det gäller inköp av serier/graphic novels?
- Finns det någon situation relaterat till serier du skulle kunna berätta för oss?


