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Abstract 
The purpose of this bachelor thesis is to examine the handling and shelving of graphic 

novels and adult-comics in Swedish public libraries, in order to find out if this type of 

literature is prioritized in the same way as other forms of literature. The study was 

conducted by photographing the Hci/uHci shelves at ten different public libraries to 

give an objective view of the shelving to later be analysed and compared. Inquiry sheets 

were sent to the photographed libraries in order to get the librarians view of their own 

comic book shelves and collections. We found that the state of the comic-shelves 

differed from library to library according to how interested and committed the librarians 

were. New research areas in the field of Library and Information Science are discussed 

and questions are raised about the future of graphic novels and adult-comic-books in 

libraries, about their place in the libraries and about how librarians and the users 

knowledge of this media can be improved. 

 

Nyckelord 
grafiska romaner, tecknade serier, folkbibliotek, läsfrämjande, hylluppsättning, 

serieromaner, graphic novel, grafisk novell 

 

Tack 
Tack till de bibliotekarier på biblioteken som varit engagerade i vår undersökning och 

de vänner som hjälpt oss att samla material.  
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1 Inledning 

Tecknade serier hade sitt intåg i Sverige under mellankrigstiden och slog igenom på 

1940- och 1950-talet (Magnusson, 2005, s. 154f). De grafiska romanerna hade sitt intåg 

runt 1980-talet, ändå är det få bibliotek i Sverige som skiljer dessa åt på grund av dess 

liknande utseende/utformning. Själva serieformatet är vad tecknade serier och grafiska 

romaner har gemensamt men det finns inte så mycket fler likheter. Varför har de 

grafiska romanerna inte blivit lika populära i Sverige som i de större internationella 

länderna såsom USA och Australien?  

 

Tecknade serier och grafiska romaner har länge varit ett intresse hos oss som är 

författare till denna kandidatuppsats och det föll sig därför helt naturligt att skriva om 

detta ämne. Det har varit svårt att hitta en lämplig ingång till vad vi faktiskt ville ta reda 

på och undersöka. Vi ville välja en ingång som inte liknade de tidigare svenska 

undersökningarna. Efter ett par diskussioner om vad vi själva skulle tycka vara 

intressant och som föll inom ramen för biblioteks- och informationsvetenskap kom vi 

fram till att framför allt grafiska romaners status och placering på svenska folkbibliotek 

skulle kunna vara en intressant ingång och uppmärksamma ett problemområde. I 

sökandet efter tidigare forskning om teckande serier och grafiska romaner upptäckte vi 

att de flesta studier inom ämnet är utförda på ungefär samma vis, genom kvalitativa 

intervjuer med bibliotekarier och dessa studier har alla kommit fram till liknande 

resultat, nämligen att det skiljer sig från bibliotek till bibliotek hur dessa medier 

hanteras. Vi har därför valt att angripa ämnet från ett annat håll, nämligen genom att 

göra en observationsstudie på några svenska folkbibliotek. För att göra denna 

observationsstudie har vi valt att fotografera Hci-hyllor/Hci-avdelningar
1
 och sedan 

fråga bibliotekarier om deras samlingar/bestånd och på så sätt få en bild av hur de 

tecknade serierna och de grafiska romanerna hanteras rent praktiskt och vad 

bibliotekarier har att säga om hanteringen. Tanken med denna uppsats är att belysa ett 

problemområde som är delvis outforskat inom det svenska biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet.   

  

                                                 
1
 Hci tecknade serier, uHci tecknade serier för barn och ungdom enligt SAB-systemet 
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2 Definition av centrala begrepp 
 

Format 

I denna uppsats använder vi termen format som beteckning för den innehållsliga 

utformningen, serieformat. Termen har alltså i detta sammanhang ingenting med storlek 

eller utseende på mediet att göra. 

 

Bildroman 

En bildroman är en bok som enbart består av bilder utan text. Bilder som läsaren måste 

följa för att förstå berättelsen. Exempel på en bok med enbart bilder är författaren Shaun 

Tans bok Ankomsten (2010) som tilldelades ALMA-priset 2011.  

 

Hybridroman  

Ett annat exempel på böcker som liknar bildromaner men som innehåller mer text är 

Brian Selznicks böcker En fantastisk upptäckt av Hugo Cabret (2008) och Underverk 

(2012). Dessa böcker kallas hybridromaner, då de innehåller både sidor med enbart text 

och sidor med enbart bilder som läsaren måste följa för att förstå det som berättas. 

Bilderna är ett sätt att föra berättelsen vidare framåt och inte bara en återgivning av 

texten, som exempelvis illustrationer i skönlitterära böcker brukar vara (Gustavsson, 

2010, s. 36ff). 

 

Grafisk roman (graphic novel), även ibland serieroman 

Grafiska romaner, från engelskans graphic novels, är skrivna i serieformat, de fungerar 

på samma sätt som en vanlig skönlitterär bok, det vill säga, läsaren följer en berättelse 

från början till slut och det sker karaktärsutveckling, men de läses på samma sätt som en 

serietidning. Grafiska romaner räknas ofta som en egen genre, detta stämmer dock inte 

utan är endast benämningen på utformningen av innehållet. Grafiska romaner finns både 

som icke-fiktion/fakta, det vill säga biografiska berättelser eller informativa 

faktaberättelser om allt från molekylärbiologi till folkmorden i Darfur (White, 2011) 

och som fiktion, alltså sci-fi, skräck, romantik, superhjältar, deckare etc. Exempel på 

grafiska romaner är; Maus: a survivers tale-my father bleeds history (1986) av Art 

Spiegelman (Pulitzer vinnare 1992),  Watchmen (1986) av Alan Moore (Hugo award 

1988) och Ghost world (1997) av Daniel Clowes (Ignatz award, 1998). 

 

Tecknade serier (comics) 

Vår definition av tecknade serier eller comics är att de ofta är mer osammanhängande 

berättelser som kan kretsa kring återkommande karaktärer så som exempelvis Kalle 

Anka eller svenska Rocky och så kallade serie-strippar som exempelvis Katten Gustaf. 

Till skillnad från grafiska romaner berättar dessa inte en enda berättelse från början till 

slut, utan är som sagt osammanhängande berättelser om en eller flera karaktärer som 

aldrig utvecklas utan stannar i en liknande livssituation genom alla serierna.  

 

Manga 

Manga är japanska för tecknad serie och dessa har i många länder fått en egen genre 

trots att de precis som grafiska romaner är ett format och inte en enskild genre. De läses 

från höger till vänster och finns både som tecknade serier och grafiska romaner med 
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sammanhängande längre berättelser, både fiktion och fakta. Manga har funnits i Japan i 

mer än 1000 år (Birde, 2004).  

 

Bilderbok 

Vår definition av bilderböcker är att de finns i olika format och riktas oftast till barn i de 

yngre åldrarna (0-6 år). De består av mycket bilder och/eller färgplanscher och lite text, 

där bilderna är direkta återspeglingar av texten. 

 

Fronta 

 

Att fronta är att ett föremål, exempelvis en bok, placeras längst fram med framsidan utåt 

(Svenska akademins ordlista, 2013).  

  



  
 

4 

3 Bakgrund 

3.1 Grafiska Romaner 

Redan 1960 höll författaren John Updike en föreläsning på Bristol Literary Society där 

han spekulerade i nya sätt som romaner skulle kunna nå sina läsare i framtiden: “I see 

no instrinsic reason why a doubly talented artist might not arise and create a comic-strip 

novel masterpiece” (Duncan & Smith, 2009, s. 70). 

 

1964 försökte en amerikansk serieförening få termen grafisk roman att användas för att 

särskilja seriösa verk från vanliga kiosksålda serietidningar och 1976 hade fem stycken 

längre verk, riktade mot en vuxen målgrupp, publicerats med termen grafisk roman på 

sina titelsidor (ibid., s. 70). Det var dock inte förrän 1978, tack vare Will Eisners verk A 

Contract with God, som termen faktiskt etablerades och kom att betyda det den gör 

idag, längre noveller eller hela romaner i serieformat med litterärt uppsåt (Masuchika & 

Boldt, 2010). 

 

3.2 Serier och serieromaners historia  

Det är svårt att fastställa när människor började tillverka tecknade serier men William 

Hogharth (1697-1764) är en av dem som lade grunden till sekventiell konsts popularitet. 

Serie-historikern Maurice Horn påstår att Hogarths målningar kan ses som de första 

riktiga föregångarna till serie-strippen (Duncan & Smith, 2009, s.20). Hogarth målade 

tavlor som sedda i följd förtäljde berättelser. Den mest kända av dessa är A Harlot’s 

Progress, från 1731, där åskådaren, i en serie av sex tavlor, följer en kvinna som 

kommer till London och slutar med att hennes hem plundras efter att hon avlidit av 

syfilis.  

 

Sekventiell konst har funnits lika länge som mänskligheten gett utlopp för sin 

kreativitet. I Frankrike och Spanien har man funnit grottmålningar som i simpel följd 

berättar enkla historier om livet som levdes för 10 000-25 000 år sedan. Från bildserier 

målade på grottväggar till dagens manifesteringar –  serier och grafiska romaner – är det 

dock ett väldigt stort steg (ibid., s.21). 

 

3.3 Serieteckningarnas fader 

Rodolphe Töpffler (1799-1846) arbetade som lärare på en högstadieskola i Schweiz. 

Töpffler är mest känd för vad som började som simpelt klotter, något han gjorde för att 

få utlopp för sin kreativitet och för att muntra upp sina elever. Det var med dessa la 

litterature en stampes (bildberättelser) som Töpffler bröt mot gamla format och gav liv 

till ett helt nytt sätt att uttrycka sig (Duncan & Smith, 2009, s. 25). Töpffler gjorde 

minst sju stycken sådana bildberättelser mellan 1827-1844. Den första som publicerades 

var Histoire de M. Jabot, tecknad 1831, tryckt 1833 och publicerad 1835. Dessa 

bildberättelser publicerades som avlånga album, flera av dem var nästan hundra sidor 

långa. 

 

Töpffler insåg att han hade skapat en ny konstform, där bilder utan text knappt hade 

mening och där text utan bild inte hade någon mening alls. Med Töpfflers innovation 

var övergången från Hogarths sekventiella målningar till hela noveller i bildformat ett 

klart faktum (ibid., s. 20).  
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3.4 USA 

I USA 1922, experimenterade The Embee Distrubuting Company of New York med ett 

nytt sätt att marknadsföra sekventiell konst. De började ge ut Comic Monthly, en tidning 

tryckt på så billigt papper som möjligt, vars innehåll bestod av nytryck av 

dagstidningars serie-strippar. Tack vare att den trycktes på billigt papper kunde den 

säljas väldigt billigt och framför allt var det den första serietidning som gavs ut i 

tidningskioskerna och den gavs ut en gång i månaden under hela 1922. Experimentet 

varade exakt ett år och tog världen några steg närmare produkten som startade dagens 

serieindustri (Duncan & Smith, 2009, s. 27ff). 

 

1934 grundade Major Malcolm Wheeler-Nicholson National Allied Publication vilket 

senare blev National Periodical Publications och till sist Detective Comics, inc – eller 

DC Comics – den äldsta fortfarande existerande av de amerikanska serieförlagen (ibid., 

s.31). 

 

3.5 Restriktioner och undergroundserier 

I juli 1948 höll Fredric Wertham, psykolog vid New York Department of Hospitals, ett 

seminarium med temat The Psychopatology of Comic Books (Duncan & Smith, 2009, s. 

37ff). I samband med detta bildades protestgrupper i USA vars mål var att helt förbjuda 

tecknade serier, en del städer anordnade till och med bokbål för serietidningar och 

serieböcker för att försöka stoppa det föreställda hotet som serier utgjorde. De flesta 

serieförlag brydde sig vid detta tillfälle inte så mycket om protesterna, eftersom 

seriemarknaden fortfarande frodades.  

 

Den negativa publiciteten för tecknade serier kulminerade 1954 med Fredric Werthams 

bok Seduction of the innocent: The Influence of Comic Books on Todays Youth. Boken 

hävdade bland annat att tecknade serier var en av huvudanledningarna till 

ungdomskriminaliteten i samhället. Boken i sig lästes förmodligen inte av så många 

amerikaner men utdrag från den publicerades i Ladies Home Journal vilket gjorde att 

budskapet spred sig i de Amerikanska hemmen. Det gick så långt att samma år tog 

amerikanska senaten upp frågan till officiell prövning och Wertham togs in som 

expertvittne. Underkommittén kom fram till att ungdomarna blev mer eller mindre 

hjärntvättade av allt våld, kriminalitet och skräck som fanns i serietidningarna och att 

detta måste stoppas. Budskapet spred sig fort bland allmänheten; tecknade serier skadar 

barn och unga (ibid., s. 37ff). 

 

Denna gång bestämde sig förlagen för att bemöta kritiken och bildade The Self-

regulatory Code of the Comics Magazine Association of America. Dessa regler innebar 

att all avbildning av skräck, överdriven våld, kriminalitet, lust, sadism och masochism 

blev förbjudet, de fick inte ens använda orden skräck eller terror på serieomslagen 

(ibid., s. 40). Efter detta gick det sämre för seriemarknaden, men den försvann inte. 

Förlag som Dell, DC & Archie fortsatte att ge ut sina serier och en undergroundrörelse 

började dessutom växa fram.  

 

Under 1960-talet skedde stora förändringar för tecknade serier både som format och 

konstform. Kreativa ungdomar som hade vuxit upp med serierna som fanns innan 

restriktionerna började skriva sina egna tecknade serier. Dessa nya serier publicerades i 

olika College Humor Magazines som fanns på nästan alla skolor, de såldes även i 

skivaffärer och i så kallade Head Shops (en slags butik som sålde drogrelaterade 

produkter). Serierna var en medveten motrörelse mot restriktionerna i serieindustrin, de 
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var okonventionella, samhällssatiriska, politiskt engagerade och arga. Denna typ av 

undergroundserier kallas comix och var riktade mot äldre tonåringar och vuxna, 

eftersom serier tidigare varit riktade mot barn och yngre tonåringar betydde detta att 

hela seriemarknaden höll på att förändras. Marvel, en mainstream serieförläggare, hade 

under samma tidsperiod börjat publicera serier riktade till samma äldre målgrupp, med 

bland annat Stan Lee’s karaktär The Silver Surfer (ibid., s. 52). 

 

3.6 Sveriges historia om tecknade serier och grafiska romaner  

De tecknade seriernas intåg i Sverige kom ganska sent i jämförelse med när de uppkom 

i USA. De kom i slutet på 1930-talet, och riktade sig då främst till barn i de yngre 

åldrarna (Magnusson, 2005, s. 154-158). De gavs ut i serietidningar med tillhörande 

pyssel som var till för de små och serier som var tänkta för målgruppen familj. I slutet 

av 1940-talet började två populära serietidningar att ges ut i Sverige, Kalle Anka & C:o 

och Seriemagasinet, den först nämnda med disneyserier och den andra med 

äventyrsserier.  

 

Den första riktiga serieboomen kom under 1950-talet i Sverige och då med främst 

hjälteserier såsom Fantomen och Stålmannen och disneyserier såsom Kalle Anka & C:o 

och Walt Disney’s serier (ibid., s. 158-160). Eftersom porto och distribution var dyrt 

publicerades mycket reklam, pyssel, hobbytips och tävlingar för att fylla ut tidningarna. 

När serieboomen etablerades uppkom även ett synsätt som kom att prägla seriernas 

historia i Sverige under lång tid, föreställningen om att tecknade serier var och är för 

målgruppen barn. Möjligen skulle de även kunna riktas till målgruppen med läsovilliga 

pojkar i tonåren (ibid., s. 160-164).   

 

När denna serieboom kom på 1950-talet var det första gången som någon litteratur 

vände sig billigt och lättillgängligt direkt till barn och detta medförde i sig en stor debatt 

bland vuxna i Sverige; en så kallad moralpanik uppstod för att skydda samhällets barn 

(ibid., s. 160-164). Debatten förekom inte särskilt mycket i bibliotekstidskrifter men 

däremot i litteraturvetenskapliga sammanhang, lärartidningar samt dagspress och radio. 

Debatten gav upphov till att två böcker gavs ut inom ämnet, Barn och serier av Lorentz 

Larson (1954) och Barn - serier - samhälle av Nils Bejerot (1981) , där de genom så 

kallade empiriska studier över barns läsvanor kunde redovisa hur farliga tecknade serier 

var för barn (Magnusson, 2005, s. 160-163). Magnusson menar att i efterhand har flera 

personer kritiserat dessa undersökningar och det har kommit fram att författarnas 

empiriska fakta var falska, dessutom var de debatterade ämnena hämtade från olika 

diskussioner i USA, där debatten kommit betydligt tidigare. De typer av serier som 

debatterna i USA berörde fanns inte ens i Sverige ännu, så de negativa fördomar som 

hämtades från USA var tagna helt ur sitt sammanhang. Enligt den svenska debatten var 

det främst tecknade serier för tonåringar som skulle vara skadliga, serier för barn 

däremot sågs som något bra och pedagogiskt (ibid., s. 167-172). 
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4 Val av ämne  
Till en början riktade vi in oss på på klassificering av grafiska romaner, dock upptäckte 

vi snabbt att både SAB och Dewey båda har tillfredsställande kategorier för Tecknade 

serier och grafiska romaner. Vi ville rikta in oss på grafiska romaner och 

hybridromaner och undrade hur dessa hanteras på svenska bibliotek. Står grafiska 

romaner fortfarande bland övriga serier? Vi funderade även på om det fanns någon form 

av uppdelning mellan vuxenserier och grafiska romaner eller om de hanteras på samma 

sätt?  Eftersom det ofta satsas på barn och ungdom och det verkar finnas mer forskning 

inom denna målgrupp, valde vi att rikta in oss på tecknade serier för vuxna och specifikt 

grafiska romaner. Hur  kommer det sig att dessa medier är populära internationellt i 

USA, Australien och Nya Zeeland men relativt okända i Sverige? Varför har inte dess 

popularitet ökat här i Sverige? Är det så att de göms undan? Beror detta i så fall på 

okunskap eller finns det något annat i den svenska historien som vi inte vet om? Precis i 

början av insamling av material upptäckte vi att det faktiskt finns grunder som kan ha 

stämplat både tecknade serier för vuxna och grafiska romaner negativt, i Sverige på 

1950- och 1970-talet. Kanske har grafiska romaner åkt med av bara farten i de negativa 

värderingar som skapats i Sverige angående tecknade serier med tanke på att det första 

översatta begreppet av graphic novels var serieroman.  

 

Vi vill undersöka problemet utan att göra kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, till 

exempel om deras syn på tecknade serier och grafiska romaner, eftersom det tidigare 

gjorts sådana undersökningar i Sverige som alla fått ungefär samma resultat. Därför tar 

vi oss an ämnet genom en observationsstudie på tio folkbibliotek i Sverige, för att se 

vart dessa böcker placerats och om vår misstanke om deras lägre status fortfarande finns 

kvar efter en debatt som dog ut för nästan 30 år sedan. Grundtanken är att 

uppmärksamma ett problemområde som via ryktesspridning fått en nedvärderande 

stämpel på svenska folkbibliotek, uppmärksamma och visa på möjligheter med att lyfta 

fram tecknade serier för vuxna och speciellt grafiska romaner.  

 

4.1 Problemformulering och avgränsning 

Vi tror att grafiska romaner ses som sämre litteratur än textbaserad litteratur och därmed 

inte blir prioriterade på samma sätt som exempelvis skönlitteratur på svenska 

folkbibliotek, därför vill vi undersöka om vår uppfattning (och hypotes) stämmer.  

 

Vi har valt att avgränsa oss till tecknade serier för vuxna samt grafiska romaner, 

eftersom det oftast är dessa som inte prioriteras på samma sätt som övrig litteratur. 

Hylluppsättning är en viktig fråga vad gäller såväl tecknade serier som grafiska romaner 

och eftersom både SAB- och Dewey-systemet ger en någorlunda precis klassifikation så 

verkar det inte vara klassifikationen i sig som är det största problemet utan vad som 

faktiskt görs i praktiken. Ofta så prioriteras tecknade serier för barn samt hybrid- och 

bildromaner på ett annat sätt än tecknade serier för vuxna och grafiska romaner.  

 

En annan viktig punkt är hur marknadsföring av grafiska romaner och vuxenserier sker 

på biblioteken, om alls. Med marknadsföring menar vi den som sker inne på själva 

biblioteket av samlingen, hur och om biblioteken skyltar för sina grafiska romaner och 

vuxenserier. Genom att t ex centrera hyllor och satsa på skyltning kan biblioteken på ett 

smidigt sätt marknadsföra sina tecknade serier för vuxna samt grafiska romaner utan att 

detta påverkar deras budget. Så genom att undersöka placering och hantering av 

vuxenserier och grafiska romaner på folkbibliotek i Sverige vill vi hitta positiva 

möjligheter till att lyfta fram dessa medier på biblioteken.  
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4.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att öppna en ingång till detta område för vidare forskning och även att 

uppmärksamma att det finns ett problem med hur grafiska romaner och vuxenserier 

behandlas i praktiken då de tycks ha fått en något undanskymd roll på folkbibliotek i 

Sverige. Undersökningen syftar till att se hur det ser ut på svenska folkbibliotek, var och 

hur grafiska romaner och vuxenserier placeras och hanteras, samt förstå vilka 

möjligheter det kan finnas för grafiska romaner och vuxenserier i framtiden i Sverige.  

 

Därför utgår vi från följande frågeställningar: 

 Hur placeras vuxenserier i allmänhet och speciellt grafiska romaner i praktiken 

på svenska folkbibliotek och vad finns det för möjligheter att förbättra detta? 

 

 Vilka möjligheter finns för att påverka synen på vuxenserier och specifikt 

grafiska romaner och finns möjligheten att kunna belysa deras plats på bibliotek 

i Sverige?  

 

 Vad säger bibliotekarierna om sin omvärldsbevakning angående vuxenserier och 

speciellt grafiska romaner? 
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5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom detta område är begränsad. Den mesta forskningen kring ämnet 

sker utomlands, i USA, Australien och på Nya Zeeland, troligtvis eftersom grafiska 

romaner funnits betydligt längre där än i Sverige. I Sverige finns det begränsad 

forskning, på gränsen till ingenting alls. Det som vi har funnit i ämnet är kandidat- och 

magisteruppsatser och någon enstaka masteruppsats där de flesta behandlar 

bibliotekariers syn på tecknade serier och grafiska romaner, genom kvalitativa 

intervjuer. 

 

5.1 Tidigare forskning i Sverige 

Erik Sjöberg (2011) har skrivit i sin uppsats Synen på serier–en studie av 

folkbibliotekariers syn på serier och deras hantering på biblioteket om bibliotekariers 

syn på tecknade serier där han intervjuat fem bibliotekarier. Tidigare har liknande 

undersökningar genomförts och resultaten har blivit ungefär desamma, nämligen att 

bibliotekens serieutbud och engagemang skiljer sig från bibliotek till bibliotek beroende 

på bibliotekets ansvarige bibliotekaries eget intresse för tecknade serier och grafiska 

romaner. De olika bibliotekariernas syn på tecknade serier skiljer sig åt i Sjöbergs 

uppsats. Sjöberg skriver att vissa bibliotekarier inte har någon direkt uppfattning om vad 

som har sagts om tecknade serier sedan de började som bibliotekarier, dock menar en 

utav de äldre bibliotekarierna att tecknade serier är skräplitteratur eller innehåller dåliga 

budskap och värderingar för barn (Sjöberg, 2011, s.26). Det framkommer även i 

Sjöbergs uppsats att vissa tecknade serier som är riktade till äldre tonår, på gränsen till 

vuxen, av någon anledning står på barnavdelningen (ibid., s. 29). Förklaringen enligt de 

fem bibliotekarier han intervjuat är olika, men framför allt menar de att det måste vara 

en miss ifrån deras sida att vissa äldre tonår eller vuxenserier hamnat på 

barnavdelningen.  

 

Nyligen skrevs även en uppsats på Linnéuniversitetet i ämnet om bibliotekariers 

uppfattningar av tecknade serier (Carlsson & Dungert, 2011). Där diskuteras att både 

tecknade serier och grafiska romaner, enligt bibliotekarier, är svårplacerade på grund av 

sin utformning och sitt format och även på grund av hur bibliotekariernas egna syn på 

dem är. Svårigheterna med placering beror delvis på vad vissa serier handlar om, men 

även på vilken övergripande kunskap bibliotekarier har eller bör ha när de ska placera 

tecknade serier och grafiska romaner på bibliotek. Även i deras undersökning blir 

resultatet liknande det som Sjöberg också kommit fram till, att synen på tecknade serier 

och grafiska romaner skiljer sig från bibliotek till bibliotek och från bibliotekarie till 

bibliotekarie. Carlsson och Dungert menar att tecknade serier och grafiska romaner är 

ett brett medie och svårplacerat på bibliotek, alltså att bibliotekarierna är osäkra på vart 

vissa tecknade serier och grafiska romaner bör placeras (ibid.). Biblioteken har i vissa 

fall valt att placera dessa böcker på en Ung-hylla bara för att de är i gränslandet mellan 

barn- och vuxenavdelning. De menar även att området, formatet och innehållet i 

tecknade serier och grafiska romaner är svårt att förstå sig på och svårt att hålla sig 

uppdaterad om, så länge man inte har ett personligt intresse av ämnet (ibid., s. 27).  En 

observationsstudie av det slag vi valt att göra har vi inte hittat i Sverige. 

 

Moralpaniken som växte fram under 1950-talet i Sverige ansåg att tecknade serier var 

skadliga för läsaren, dock var dessa åsikter någonting som kritikerna tagit ifrån en 

liknande debatt som skett tidigare i USA. Moraldebatten i USA berodde dock på väldigt 

våldsamma serier, med riktigt grova bilder och serieframväxten var dessutom mycket 

bättre grundad och fram för allt mycket större i USA än vad den var i Sverige då ämnet 
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började debatteras här (Sjöberg, 2011). Sverige lade vikt i värderingar som inte hade 

något empiriskt stöd ändå spred sig tanken om att serier som var för barn kunde ha 

skadlig verkan. Sjöberg menar att även om moralpaniken inte lever kvar idag, så finns 

det värderingar som fortfarande gör det. Värderingar som uppkom, genom 

moralpaniken, om att tecknade serier skulle vara skadliga för barn och unga (ibid.). 

Debatterna ledde slutligen till att satsningar gjordes för att enbart ta fram “bra” serier för 

barn och ungdomar. En satsning som bland annat innebar att medvetandegöra vuxna – 

då främst föräldrar – om de tecknade seriernas rättmätiga ansikte och om vilka serier 

som var skadliga och vilka serier som var okej för barn (Magnusson, 2005, s. 160-162).  

 

Denna debatt har setts som överdriven eftersom det blev väldigt mycket väsen över 

något som egentligen inte hade empiriskt stöd, trots det fick dessa ogrundade åsikter 

väldigt stort genomslag hos allmänheten i Sverige. Seriedebatten blev mot slutet än mer 

överdriven och den ena artikeln avlöste den andra om hur “hemskt”, “förkastligt” och 

“fel” alla tecknade serier var som helhet och tillslut växte ett seriehat i Sverige (Sjöberg, 

2011). Debatten har gett upphov till fördomar som fört med sig att så snart någon hört 

talas om tecknade serier så förknippas detta med sämre och mindervärdig litteratur  

(ibid.). 

 

Debatten svalnade av någon gång i början på 1980-talet och strax därefter i USA vann 

Art Spiegelman Pulitzer priset (1992) för den grafiska romanen Maus : en överlevares 

historia (1986). När den grafiska romanen kom till Sverige kallades den för serieroman 

(bägge termer används fortfarande) och stoppades undan bland de övriga tecknade 

serierna, och nu, ca 30 år senare frågar vi oss om de grafiska romanerna fortfarande står 

där bland serierna, och om fördomarna omkring dem fortfarande finns kvar? Det är först 

nu under 2010-talet som biblioteken har börjat bygga upp och bredda sina samlingar av 

tecknade serier för vuxna i allmänhet och har börjat få upp ögonen för grafiska romaner. 

 

5.2 Tidigare forskning i USA, Australien och Nya Zeeland 

De senaste trettio åren har de grafiska romanerna stadigt vunnit mark, mycket tack vare 

en ny generation av serieskapare som drar inspiration ifrån undergroundrörelsen
2
 och 

skapar långa, ambitiösa serieprojekt. En del är oroliga över att termen i sig för med sig 

fördomar, både positiva och negativa, som grundar sig i formatet och inte i innehållet. 

Förväntningarna på grafiska romaner höjdes i samband med de första romaner som 

verkligen förde in termen i allmänhetens medvetande, Maus: A Survivors Tale och 

Watchmen. Art Spiegelmans Maus (1986) fick världen att uppmärksamma 

serieformatets potential till att berätta djupare och seriösare berättelser än de om forna 

dagars trikåhjältar, samtidigt som två av serievärldens mest kända serieskapare, Frank 

Miller och Alan Moore, tog på sig projekt som för alltid förändrade konceptet av våra 

klassiska superhjältar med Batman: The Dark Knight Returns (Miller, 1986) och 

Watchmen (Moore, 1986) (Duncan & Smith, 2009, s. 70). Sedan dess har grafiska 

romaner ökat i såväl popularitet som publikation och därmed har även en ökning skett 

på biblioteken. I många fall ses fortfarande grafiska romaner som något sämre än andra 

litteraturformer men i och med ökningen på senare år har både bibliotekarier, pedagoger 

och litteraturvetare börjat få upp ögonen för denna form av berättande (O'English, 

Matthews & Lindsay, 2006). 

 

Ett av de större problemen med att försöka katalogisera och placera grafiska romaner på 

bibliotek är enligt den Australiensiske forskaren Griffith att det inte helt och hållet finns 

                                                 
2
 Undergroundrörelse för tecknade serier i USA 
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någon gemensam definition av vad som räknas som en grafisk roman och vad som inte 

gör det (Griffith, 2010). I en del vetenskapliga artiklar punktas det upp kriterier för vad 

som räknas som grafiska romaner och hur de kan placeras på bästa sätt på olika sorters 

bibliotek. Det skapas lätt hybrider av grafiska romaner, bildromaner och skönlitteratur 

och vissa forskare skriver mer om grafiska romaner som en genre än som ett format 

(Griffith, 2010 och Carter, 2008) medan andra hävdar att grafisk roman enbart beskriver 

formatet och innehåller en mängd olika genrer (Carter, 2008). 

 

Grafiska romaner beskrivs av Heaney (2007) som ett nytt komplext medieformat med 

både visuella bilder och text. Detta gör dem till ett helt nytt format snarare än en ny 

genre (Heaney, 2007). Enligt Heaney har grafiska romaner skapat entusiasm hos unga 

läsare. Unga oerfarna läsare kommer lättare in i läsningen och absorberar böckerna på 

ett helt nytt sätt än när de läser vanliga, skönlitterära böcker (ibid.). Grafiska romaner är 

visuellt tilltalande för sina läsare och eftersom det går relativt snabbt att läsa en bok med 

både text och bilder lockar det många olika sorters läsare, allt ifrån läsovilliga ungdomar 

till bokslukande studenter som är ute efter snabb skönlitterär läsning under sina studier 

(ibid.). Ungdomar kan behöva grafiska romaner som ett snabb-processande medium i 

dagens informationssamhälle, något som är lättare för dem att ta till sig än textkompakta 

böcker och som får dem att koppla bort omvärlden för en stund (ibid.). 

 

Ett ofta diskuterat problem med grafiska romaner på bibliotek är just hur de ska 

klassificeras och katalogiseras på bästa sätt. Vanligtvis placeras de i Dewey 741.5 vilket 

innefattar cartoons och/eller cartooning eller i SAB Hci/uHci tecknade serier, detta 

anses dock inte vara tillräckligt exakt för att påvisa komplexiteten av grafiska romaner 

(O'English, Matthews & Lindsay, 2006). I Library of Congress klassifikationssystem 

(LC) ges lite fler alternativ för precisering. PN6700-6790 ger alternativet att lägga till 

författare, plats och ämne, dock återstår fortfarande problematik med att återfinna 

specifika titlar, författare, tecknare eller ämnen (O'English et al. 2006). LC-systemet 

finns dessutom inte i Sverige så även om detta system har fler facetter än exempelvis 

SAB hjälper detta inte de svenska biblioteken som använder sig av SAB-systemet och 

har påbörjat implementering av Dewey-systemet. 

 

Stokes tar upp i en artikel från tidskriften Library & Information Update vad som kan 

orsaka problem om grafiska romaner ställs i fel hylla på biblioteken (Stokes, 2007). 

Stokes beskriver att det finns två olika sorters grafiska romaner, fiktion och icke-fiktion 

(fiction och non-fiction). Ett exempel på en grafisk roman som är icke-fiktion är 

Spiegelmans Maus, som är en biografiskt grundad berättelse om andra världskriget 

(Stokes, 2007 ; Spiegelman, 1986). I Stokes artikel beskrivs grafiska romaner som det 

nya populära litteraturformatet som slår igenom allt mer världen över, dock främst i 

USA (Stokes, 2007). Stokes anser att det är ett problem när grafiska romaner hamnar på 

avdelningen för tecknade serier på biblioteken eftersom tecknade serier ofta räknas som 

mindervärdig, lättsam litteratur som vissa föräldrar och lärare använder till att skylla 

sina elever/barns negativa skolvanor på (ibid.). Eftersom inte grafiska romaner är 

detsamma som serier, anser Stokes att de borde få en egen kategori. När grafiska 

romaner eller vuxenserier hamnar på t ex barnavdelningen kan det vara opassande för 

ett barn att ta upp och läsa en bok som egentligen är skriven för vuxna och därmed kan 

innehålla olämpliga ämnen och bilder. Bara för att en del grafiska romaner och 

vuxenserier kanske har samma utseende som en barnserie betyder det inte att den är 

gjord för barn (ibid.). Det kan vara böcker med våldsamhet, sexualitet eller skräck som 

inte lämpar sig för den yngre målgruppen utan snarare är riktad till ungdomar, unga 

vuxna eller vuxna (ibid.). 
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Grafiska romaner är enligt Clare Snowball (2007) bra pedagogiska verktyg i 

läsfrämjande syfte, det kan dock vara svårt att använda dem till detta eftersom vissa 

lärare, bibliotekarier och vuxna anser att grafiska romaner är mindre värda än övriga 

litteraturformer, att det skulle vara som att sätta sig med en serietidning vilket vissa inte 

anser passar som bildande läsning. I själva verket kan det sägas att all läsning är bra 

läsning när det talas om just läsförståelse (Snowball, 2007). 

 

Snowball (2007) har även påvisat att samlingar med grafiska romaner drar ungdomar 

till biblioteken och får fler att läsa på fritiden. Läsovilliga tonåringar finner grafiska 

romaner mer lättillgängliga än annan litteratur och de som läser mycket grafiska 

romaner är senare mer villiga att även läsa annan litteratur (Snowball, 2007). Snowball 

ställer frågor om bibliotekariers attityder gentemot grafiska romaner på biblioteket, 

deras attityder mot grafiska samlingar och huruvida deras attityder påverkar hur 

samlingarna ser ut och även om grafiska romaner uppmuntrar tonåringar till skönlitterär 

läsning (ibid.).  

 

Toren (2011) skriver i sin studie att det behövs en förändring kring hur vi ser på 

grafiska romaner eftersom de fått en negativ klang i vissa sammanhang. Många tror 

fortfarande att grafiska romaner är lättsammare litteratur precis som tecknade serier, 

men innehållet avgörs inte av formatet som är det enda grafiska romaner har gemensamt 

med serier. Toren (2011) skriver även att vuxna associerar böcker med bilder till barn 

och att den moderna grafiska romanen har fått den negativa stämpeln av att vara lättsam 

litteratur eftersom den innehåller bilder och vuxna och lärare associerar detta till 

barnlitteratur (Toren, 2011). 

 

Méndez (2004) skriver, efter att ha utfört en intervju med en lärare, att de vid en 

grundskola testade att dela ut grafiska romaner i en klass med kravet att eleverna skulle 

läsa minst fem stycken vardera, detta visade sig bli ett lyckat projekt inom läsfrämjande. 

Eleverna blev nyfikna och började nästan absorbera böckerna, de läste på varje fri stund 

och många läste fler böcker än vad som var kravet. Grafiska romaner är lättillgängliga 

och snabblästa utan att för den sakens skull ha simplare berättelser (Méndez, 2004). 

Méndez menar även att det finns en bra möjlighet att tillgodogöra sig klassiker inom 

litteraturen genom grafiska romaner, detta för att ungdomar har lättare att förstå de 

visuella böckerna än de mer högtravande klassikerna, där den kompakta texten kan vara 

avskräckande (ibid.). 
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6 Teori 

Undersökningen har inte grundats på någon teori utan snarare en hypotes. Det är en 

hypotes om att grafiska romaner och tecknade serier för vuxna inte prioriteras på 

bibliotek och hamnar i skymundan. Undersökningen syftar därför på att antingen 

bekräfta eller falsifiera hypotesen, med förhoppningen om att kunna lyfta fram 

vuxenserier i allmänhet och speciellt grafiska romaner och få grund till framtida studier 

inom ämnet. 

 

Anledningen till att vi inte har grundat vår undersökning på en redan existerande teori är 

för att vi inte hittade någon lämplig för just vår undersökning, samt att studier inom 

samma problemområde, som vi har tittat på, inte heller använt sig av några teorier i sina 

undersökningar. 
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7 Metod och metoddiskussion 

Eftersom tidigare forskning om grafiska romaner och vuxenserier ofta behandlat 

bibliotekariers syn på dessa, har vi valt att angripa ämnet från ett annat perspektiv. 

Istället för att göra kvalitativa intervjuer har vi valt att göra en observationsstudie och 

skickat ut kompletterande (kvalitativa och kvantitativa) frågor till de bibliotek vi valt att 

observera. Hylluppsättningar av grafiska romaner, vuxenserier och barnserier 

fotograferades på en rad bibliotek för att senare analyseras. Vi har fotograferat själva 

och genom att skicka ut en förfrågan till vänner och bibliotekarier som vi känner på 

olika bibliotek att fotografera Hci/uHci- och/eller 741.5-hyllor.  

 

Vi diskuterade om vi skulle låta vänner eller bibliotekarier som fanns på plats att 

fotografera hyllorna på de bibliotek vi hade svårare att ta oss till själva, eller om det då 

skulle finnas en risk för att vissa bilder skulle bli manipulerade. Dock tror vi inte det 

eftersom de personerna vi varit i kontakt med har varit engagerade i vår undersökning 

och dessutom känner vi dem personligen. De bibliotekarier som har skickat bilder till 

oss har skickat ett tiotal eller fler bilder från alla möjliga vinklar och placeringar på 

biblioteken och ändå frågat oss om det material de skickat till oss verkligen räcker.  

 

Vi har gjort vårt urval genom att skicka ut förfrågningar till vänner och bekanta, varav 

vissa arbetar på folkbibliotek runt om i Sverige, att fotografera sina avdelningar för 

tecknade serier och grafiska romaner. Några bibliotek kommer från samma stad och de 

som är ensamma är i huvudsak stadsbibliotek. Vi valde att ta kontakt med alla de 

bibliotek som vi hade fotografier ifrån, det vill säga både de fotorgrafier vi tagit själva 

och som vänner och bekanta tagit. Vi erhöll bilder från totalt tio olika folkbibliotek och 

skickade sedan ut frågeformulär och fick svar från sex stycken bibliotek, alltstå drygt 

hälften. 

 

Vi skickade ut kompletterande frågor till de bibliotek som blivit fotograferade för att få 

en överblick över hur ansvarsuppdelningen för Hci-hyllorna ser ut och kanske få svar på 

varför grafiska romaner och vuxenserier placerats så som de placerats. De bibliotekarier 

som har svarat på dessa frågor är inte alltid desamma som de som hjälpt oss att 

fotografera. Frågorna skickades ut eftersom vi ville veta hur biblioteken skyltar och 

placerar dessa böcker som alla står under samma klassifikation; SAB Hci/uHci 

eller Dewey 741.5.  

 

Vi har även valt ut åtta välkända grafiska romaner som alla vunnit prestigefyllda priser 

(Bilaga A) och sökt efter dessa titlar i de utvalda bibliotekens OPAC. Vi har valt ut 

dessa grafiska romaner för att de är välkända utomlands och har varit och fortfarande är 

inflytesrika för de grafiska romanernas historia och utveckling. Vår tanke var även 

eftersom bibliotek i allmänhet ofta tar in många prisvinnande skönlitterärara verk ville 

vi se om de gjorde desamma med grafiska romaner.  

 

Vi valde som sagt att fotografera Hci-hyllor/Hci-avdelningar och därefter skicka ut 

frågeformulär till de bibliotek som vi hade bilder ifrån. När vi skickade ut frågorna 

informerade vi även biblioteken om att de och deras svar skulle behandlas så 

konfidentiellt som möjligt. Frågorna är till för att biblioteken skulle få säga sitt om 

varför de hade placerat tecknade serier och grafiska romaner så som de hade gjort, 

exempelvis kanske placeringen inte berodde på okunskap utan på platsbrist. Dock skrev 

vi inte att vi hade bilder från dessa bibliotek och huruvida detta spelar någon roll eller 

inte var ett problem som vi diskuterade fram och tillbaka innan vi skickade ut våra 
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frågeformulär. Vissa bibliotek valde att bortse från dessa mail, medan andra visade sig 

mer eller mindre intresserade. Om vi hade skrivit att vi fotograferat deras hyllor för 

undersökningen kanske vissa bortfall hade försvunnit och vissa bibliotek hade kanske 

lämnat mer utförliga svar, å andra sidan kanske det hade funnits en överhängande risk 

att biblioteken svarat på ett annat sätt, för att framstå i bättre dager trots att de är 

anonyma i undersökningen. 

 

Till analys av fotografierna har vi använt oss av en datamatris för att få en översikt över 

analysen och kunna jämföra bilderna med varandra. Allt eftersom vi analyserade 

bilderna och sökte i bibliotekens OPAC fyllde vi i matrisen.  

 

Bibliotek A B C D E F G H 

Stadsbibliotek:1         

Stadsbibliotek:2         

Stadsbibliotek:3         

Stadsbibliotek:4         

etc.         

 
Figur 1. 

 

I de vänstra kolumnen står biblioteken och i de övriga (bokstäverna) representeras det vi 

har tittat på på fotografierna: A Bokhylla, B Bokback, C Genreindelning, D Separerar 

grafiska romaner/tecknade serier, E åldersindelning, F synlig plats i biblioteket, G 

tydlig tiltelfrontning och skyltning, H prisvinnare. 

 

En svårighet med litteratursökningen har varit bristen på svensk forskning inom detta 

problemområde. Den enda svenska forskningen som finns är några få kandidatuppsatser 

och någon masteruppsats och då handlar det mesta om tecknade serier och nästan 

ingenting om grafiska romaner. Inom den internationella forskningen finns dock ett 

flertal engelska artiklar som vi har utgått ifrån i bakgrund och tidigare forskning. Därför 

bör vi ta med i beräkningen att det ser annorlunda ut både gällande grafiska romaners 

status utomlands, men även inom forskningen i ämnet, detta både för att grafiska 

romaner funnits olika länge i Sverige jämfört med exempelvis USA, men också för att 

både seriekulturen och bibliotekskulturen ser annorlunda ut i olika länder. Dock frångår 

det inte det faktum att tecknade serier för vuxna och grafiska romaner på svenska 

folkbibliotek fortfarande är ett relativt outforskat problemområde inom biblioteks- och 

informationsvetenskap i Sverige. 
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8 Resultat 
 

8.1 Presentation av biblioteken 

Vi har fotograferat hylluppsättningar på alla biblioteken och därefter skickat ut 

kompletterande frågor till dessa och fått svar från drygt hälften. Vi har även gjort en 

sökning i bibliotekens OPAC för att se om de har de åtta prisvinnande grafiska 

romanerna (Bilaga A) vi i förväg valt ut i sina bestånd. Alla bibliotek i undersökningen 

hade tecknade serier tillsammans med grafiska romaner. 

 

Vi har valt att kalla biblioteken för stor och liten men storleken på dessa varierar mycket 

beroende på stadens storlek och antalet bibliotek och filialer. Detta innebär att till 

exempel stor filial 2 i en stad är lika stort som liten filial 1 i en annan stad i förhållande 

till varandra, men anpassat till sina städer så är de benämnda med stor respektive liten 

filial. 

 

Enligt Kungliga bibliotekets nationalbiografiska redovisning av monografier gavs det 

2011 ut 76 stycken tecknade serier/serieromaner i Sverige, hit räknas både svenska 

originalverk, verk översatta till svenska och verk utgivna på originalspråk. Av vuxen 

skönlitteratur gavs det under samma år ut 2712 titlar och barn- och 

ungdomsskönlitteratur 1795, även av dessa räknas svenska originalverk, verk översatta 

till svenska och verk utgivna på originalspråk. Samma siffror för 2012 är 

serier/serieromaner 78 st, vuxen skönlitteratur 3048 st och barn- och 

ungdomsskönlitteratur 1912 st (Kungliga bibliotekets nationalbiografiska redovisning 

av monografier 2011 & 2012). 

 

Stadsbibliotek 1 

Stadsbibliotek 1 kommer från en större stad i Sverige och hade alla de prisbelönade 

grafiska romanerna i sitt bestånd. På Stadsbibliotek 1 hade de flera bibliotekarier som 

tillsammans var ansvariga för avdelningen tecknade serier och grafiska romaner. 

 

Från Stadsbibliotek 1 fick vi även en hel del utlåningsstatistik uppdelat dels i ålder och 

dels efter kön. Totalt bestånd av bibliotekets 1723 st exemplar på Hci och uHci är 1988 

st exemplar. Under 2012 hade totalt 18651 utlån av Hci varav 53% till män, 43.2% till 

kvinnor och restrerande 3.8% till övriga. 

 

Den 6 maj 2013 var det dessutom 615 st exemplar av serier (Hci) utlånade till 285 

låntagare varav majoriteten var utlånade till personer födda 1968 och 1972-1977. För 

övrigt var det en spridning i åldrarna från personer födda 1919-2010.  

Stadsbibliotek 2 och Stor filial 2 

Stadsbibliotek 2 och stor filial 2 kommer från en mellanstor stad i Sverige. Stor filial 2 

var även det enda bibliotek som bekräftade våra värsta farhågor då de hade både vuxen, 

barn- och ungdomsserier samt grafiska romaner i en bilderboksback på 

barnavdelningen. Stadsbibliotek 2 däremot hade uppdelat barn/vuxen på olika 

avdelningar på biblioteket. Stadsbibliotek 2 hade två stycken bibliotekarier som var 

ansvariga för tecknade serier och grafiska romaner. Den ena bibliotekarien hade arbetat 

10 år inom bibliotekssektorn och var ansvarig för ungdomsserier, den andra 

bibliotekarien hade arbetat i 6 år inom bibliotekssektorn och hade ansvar för 
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vuxenserier. Stadsbibliotek 2 hade tre av de åtta prisvinnande grafiska romanerna och 

Stor filial 2 hade en av åtta. Tyvärr erhöll vi varken statistik från Stadsbibliotek 2 eller 

Stor filial 2. 

 

Stadsbibliotek 3 

Stadsbibliotek 3 kommer från en liten stad i Sverige och hade två serieansvariga i 

personalen, en ansvarig för vuxenserier och en för barn/ungdomserier. Bibliotekarien 

som var ansvarig för Hci, tecknade serier för vuxna, har arbetat som bibliotekarie i 37 år 

och bibliotekarien som var ansvarig för uHci, tecknade serier för unga, har arbetat som 

bibliotekarie i 20 år. Stadsbibliotek 3 hade endast en av de åtta prisvinnande grafiska 

romanerna.  

 

Statistiken som gick att få från utlåningen för vuxenserier var den från 2011. Då hade de 

365 exemplar och 237 st utlån. Det var totalt 34% aktiva exemplar under året med ett 

cirkulationstal på 0.67. 

 

Liten filial 3 

Liten filial 3 är från en mellanstor stad i Sverige och är ett skolbibliotek integrerat 

folkbibliotek. Liten filial 3 besvarade inte våra frågor men vi har fotograferat deras 

hyllor. De hade även två av de åtta prisvinnande grafiska romanerna i sitt bestånd.  

 

Stor filial 1, Liten filial 1 och Liten filial 2  

Stor filial 1, Liten filial 1, och Liten filial 2 kommer från samma stad och det är en 

större stad i Sverige där biblioteken även har ett gemensamt, flytande bestånd. Dessa 

filialer hade en titel vardera av de åtta prisvinnande grafiska romanerna. Stor filial 1 är 

ett stadsdelsbibliotek och räknas som största filial till stadens stadsbibliotek, vilket gör 

att biblioteket är ganska stort i jämförelse med övriga filialer i undersökningen. På Stor 

filial 1 framgår det inte om de har någon som är ansvarig för tecknade serier och 

grafiska romaner på biblioteket, däremot nämner de att det finns en inköpsgrupp som 

står för urvalet och inköpen av tecknade serier och manga till alla stadens bibliotek. 

Liten filial 1 besvarade inte våra frågor men vi har foton därifrån. Liten filial 2 har en 

ansvarig för vuxenserier som har arbetat som bibliotekarie i 4 år. 

 

Den utlåningsstatistik som kom från Liten filial 2 är från 2012 och denna gällde för hela 

Hci-avdelningen, både barn- och vuxenserier samt grafiska romaner. Under 2012 stod 

utlån av tecknade serier för 2.1 % av allt utlånat material. På Stor filial 1 hade de 4862 

st utlån varav 2299 st var från vuxen och 2316 från barn- och ungdomslån. Dock 

menade bibliotekarien från Stor filial 1 att många utlån beror på manga-utlåningen på 

barn- och ungdomsavdelningen, dessa hör dock även till uHci på andra bibliotek. Det 

framgick inte i svaren hur många exemplar det fanns på uHci- och Hci-avdelningen 

eller om dessa siffror bara gäller Stor filial 1. I en OPAC-sökning framgår det att det 

finns 2344 st manga i denna stadens flytande bestånd och 2869 böcker på Hci.  

 

Stadsbibliotek 4 

Stadsbibliotek 4 kommer från en liten stad i Sverige. Stadsbibliotek 4 hade ingen som 

konkret var serieansvarig utan hade istället två olika grupper, en för barn- och en för 

vuxenavdelningen, som ansvarade för urval och inköp och däri ingår böcker 

klassificerade på Hci och uHci. De hade hälften av de åtta prisvinnande grafiska 
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romanerna i sin samling. 

 

Den utlåningsstatistik som finns från undersökningen på Stadsbibliotek 4 är från 2012. 

På huvudbiblioteket hade de 397 exemplar på uHci med totalt 634 st utlån och på Hci 

fanns 302 exemplar med totalt 171 st utlån. 

 

Stadsbibliotek 5 

Stadsbibliotek 5 kommer från en mellanstor stad i Sverige. Stadsbibliotek 5 bevarade 

inte våra frågor men däremot har vi fotograferat deras Hci-avdelning och hyllor. 

Stadsbibliotek 5 hade även hälften av de åtta prisvinnande grafiska romanerna. 

 

8.2 Presentation av frågeformulären 

Eftersom de undersökta biblioteken inte själva särar på vuxenserier och grafiska 

romaner så blir skillnaderna mellan dessa två begrepp något flytande i redovisningen av 

resultatet. Ibland står det enbart tecknade serier och innefattar då både barn- och 

vuxenserier men även grafiska romaner och ibland är begreppen åtskilda. 

 

De undersökta biblioteken hade ingen särskild policy för inköp av tecknade serier eller 

grafiska romaner utan gick efter samma riktlinjer som för övrig skönlitteratur, det vill 

säga att de undviker sexistiskt, pornografiskt eller rasistiskt material. Stadsbibliotek 1 

hade som mål att köpa in alla svenskproducerade utgivningar av tecknade serier. När det 

kom till utländska serier förlitade sig Stadsbibliotek 1 till stor del på sina bibliotekariers 

privata intressen: de bevakar bokhandlar, både fysiska och på webben, de håller sig 

uppdaterade om nya konstnärer genom exempelvis olika bokbloggar och de bevakar 

Eisner-awards för att kunna köpa in prisvinnare. Övriga bibliotek gick till största del 

efter vad Svensk bibliotekstjänst (BTJ) rekommenderar och i viss mån efter 

inköpsförslag och recensioner i dagspress och bokbloggar. Stadsbibliotek 1 berättade att 

de gick väldigt lite efter BTJs sambindningslistor eftersom de oftast redan köpt in alla 

titlar som finns med i sammanbindningslistan då de får den. För barnserier gick de dock 

efter vad BTJ rekommenderar, då deras serie-intresserade bibliotekarier hade mindre 

koll på vad som finns tillgängligt till den målgruppen.    

 

Alla biblioteken använder sig utav BTJ i viss mån och alla har avtal med BTJ, Liten 

filial 2 använder sig också av Adlibris och Stadsbibliotek 4 hade även avtal med Bokus. 

För Stadsbibliotek 1 står det fritt att köpa in titlar som inte BTJ har från vart de vill och 

de använde sig bland annat av Adlibris och en Dansk seriebutik i Köpenhamn. 

Stadsbibliotek 1 har dessutom försett BTJ med tydliga riktlinjer angående de svenska 

serierna, så BTJ tillgängliggör all svensk serieproduktion till Stadsbibliotek 1. 

Stadsbibliotek 3 har på grund av nedskärningar i sin budget valt att inte köpa in 

vuxenserier eller grafiska romaner alls längre, utan nöjer sig med de titlar som de får 

från kulturrådets litteraturstöd. Detta rör sig om cirka 25 stycken per år, vilket också 

förklarar deras något fattiga samling på Hci-avdelningen. Även Stadsbibliotek 4 

nämnde att de får tecknade serier från kulturrådets litteraturstöd, det är dock inte deras 

enda källa till förvärv.   

 

Stadsbibliotek 1 hade flera serieintresserade bibliotekarier, bland annat en publicerad 

serieskapare, men ingen ensam ansvarig för förvärv av tecknade serier. Hos dem är det 

flera stycken som hjälps åt att bygga seriebeståndet och ta hand om seriehyllorna, detta 

är även något som syntes tydligt på deras bestånd och uppsättning, då denna var en av 

de mest genomtänkta och största samlingarna av de bibliotek vi undersökt. De hade två 
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bibliotekarier med formellt ansvar för vuxenserierna, en för katalogisering, förvärv och 

liknande och en för exponering, gallring, inköp av engelska serier etc. men i praktiken 

är allt arbete med deras seriesamling ett samarbete. 

 

På Liten filial 2 var det samma bibliotekarie som ansvarade för seriebeståndet som för 

övrig skönlitteratur och det var även så det såg ut på de flesta utav biblioteken. 

Stadsbibliotek 3 hade en bibliotekarie ansvarig för vuxenserier och en annan för 

barnserier. Huruvida någon av dessa bibliotekarier är personligt intresserade av 

tecknade serier framgick dock inte. 

 

Alla bibliotek skyltade med sina tecknade serier och grafiska romaner på deras Hci-

hyllor. Många har dessutom snurrhyllor där de försöker placera populära och 

iögonfallande titlar. Både Stadsbibliotek 1 och Liten filial 2 påpekade att de ibland 

skyltar med tecknade serier på andra platser runt om i biblioteket vid exempelvis 

temadagar.  

 

Stadsbibliotek 4 och Stor filial 1 anordnar ibland så kallad Manga-verkstad. Stor filial 1 

och Stadsbibliotek 2 har tidigare anordnat författarbesök från serieskapare och Liten 

filial 2 har två författarbesök inplanerade under hösten. Stadsbibliotek 1 uttryckte 

dessutom en vilja att kunna genomföra större serieprogram på biblioteket, men några 

konkreta planer för detta fanns inte när vår undersökning genomfördes. De har dock haft 

samarbeten med Seriefrämjandet och Cést Bon Kultur där dessa haft utställningar på 

biblioteket och de får årligen besök från en folkhögskola med serieinriktning, då 

studenterna presenterar vad de gjort under läsåret på ett seminarium som är öppet för 

allmänheten. Alla biblioteken utom Stadsbibliotek 3 (som i dagsläget inte heller har 

några planer på att använda grafiska romaner eller tecknade serier vare sig som eget 

tema eller under andra temadagar) använde sig av grafiska romaner och/eller tecknade 

serier under andra sorters temadagar om de hade titlar som passade ämnet. 

Stadsbibliotek 1 gav oss exemplet att under internationella Kvinnodagen den 8 Mars, 

hade de exponerat tecknade serier och grafiska romaner från sitt bestånd av kvinnliga 

serieskapare.  

 

...Ja. Det senaste exemplet är Internationella kvinnodagen, 8 mars, i år. Då 

hade vi dels  ett program med kvinnliga serieskapare (bl.a. Sara Granér); dels 

placerade vi en exponeringssnurra i bibliotekets entré fylld med verk av 

kvinnliga serieskapare; dels hade vi ett bildspel som projicerades på annan 

plats i biblioteket, även det med bilder gjorda av flera olika kvinnliga 

serieskapare... (Stadsbibliotek 1, svar på frågeformulär) 

 

Stor filial 1, Liten filial 2 och Stadsbibliotek 1 använder sig alla av bokbloggar, 

Facebook och bibliotekens hemsida där de recenserar och tipsar om alla former av 

skönlitteratur, inklusive tecknade serier och grafiska romaner. Stadsbibliotek 1 lägger 

även ut serietips på webben i anknytning med diverse evenemang och deras bokbuss 

hade nyligen ett samarbete med stadsteatern där bokbussen ställde upp ett bokbord i 

foajén så att teaterbesökarna kunde låna böcker på vägen ut eller delta i ett 

seriebokslotteri. Stadsbibliotek 2 försöker alltid att tipsa om nyutkomna serietitlar under 

bokprat med barn och ungdomar och när de boktipsar lärare. Stadsbibliotek 3 placerar 

nyinkomna tecknade serier på nyinkommet-hyllan tillsammans med nya skönlitterära 

titlar men verkar förövrigt inte marknadsföra sina grafiska romaner eller tecknade serier 

på något annat sätt.  
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Stadsbibliotek 2 ger här ett exempel på att deras placeringar av tecknade serier är 

undermålig. När vi var där och fotograferade såg vi att deras tecknade serier är 

placerade i låga backar och även lite undanskymt. 

 

...Det skyltas alltid med de senast inköpta serierna och regelbundet med övriga 

serier vid temaskyltningar. Vuxenserierna har tyvärr en undanskymd fysisk 

placering i biblioteket... (Stadsbibliotek 2, svar på frågeformulär).  

 

Alla biblioteken separerar vuxen- och barnserier, utom Stor filial 2 som, vilket tidigare 

nämnts, har samlat alla sina serieböcker i en back på barnavdelningen. Stadsbibliotek 2 

delade på sina tecknade serier enligt klassificering till vuxen eller barn- och 

ungdomsavdelningen, men berättar ändå att det händer att vuxenserier hamnar i UNG-

hyllan, varför detta sker fick vi dock inte reda på. Stadsbibliotek 1 hade en tredelad 

åldersindelning. De mest barnvänliga serierna, exempelvis Bamse och de så kallade 

allåldersserierna, exempelvis TinTin, Lucky Luke och Asterix hamnar på 

barnavdelningen 0-8 år. Titlar riktade till något äldre barn hamnade på en avdelning 

avsedd för åldrarna 9-12, här placerades även väldigt mycket manga. Övriga tecknade 

serier placeras på den dedikerade serieavdelningen, allt från tonårsserier till utpräglade 

vuxenserier, grafiska romaner och även facklitteratur som behandlar tecknade serier.  

 

Förutom åldersindelningen, gör de flesta av de undersökta biblioteken ingen annan 

uppdelning utan placerar grafiska romaner tillsammans med tecknade serier i 

bokstavsordning efter författare, de flesta separerade dock de utländska titlarna från de 

svenska och placerade manga för sig. Stadsbibliotek 1 har dock funderingar på att 

blanda de engelska titlarna med de svenska i framtiden. Stadsbibliotek 1 tillägger 

att även om de inte har genreindelningar på hyllan, då de anser att detta tar för mycket 

tid, så har de genreindelningar i sin katalog, så om man söker en speciell genre kan man 

lätt finna vilka titlar som går under just den i katalogen. Stor filial 1 hade faktiskt sina 

tecknade serier genreindelade, både på barn- och ungdomsavdelningen och på 

vuxenavdelningen. Vuxenserierna är uppdelade i 15 genrer som Stor filial 1 tagit 

inspiration från Serieteket på kulturhuset i Stockholm. Dessa genrer är; Antologier, 

Avantgarde, Berättelser (grafiska romaner), Deckare/thrillers, Historia, Humor, 

Realism, Klassiker, Satir, Skämtteckningar, Äventyr, Skräck, Engelska serier, Manga 

och Facklitteratur om serier. Stor filial 1 säger även att de märkt en tydlig uppgång i 

utlån av vuxenserier sedan de införde denna indelning och dessutom gav de tecknade 

serierna en mer central plats på biblioteket. 

  

8.3 Presentation av fotografering 

Vi har som sagt tagit bilder på alla tio bibliotekens Hci-avdelning, främst vuxenserier 

och grafiska romaner. Vissa bilder har vi personligen tagit och andra bilder har vi fått 

hjälp av vänner att ta. Med hjälp utav bilderna har vi skapat oss en uppfattning om hur 

de olika biblioteken placerar sina böcker på Hci-avdelningen/hyllan på ett mer objektivt 

sätt än från bibliotekens svar på våra frågor angående placering. Bland annat har vi 

genom bilderna fått reda på om de tecknade serierna och grafiska romanerna placeras i 

vanliga bokhyllor eller i backar, då detta inte är något som framgår i svaren från 

frågeformulären. För att se vad vi har tittat på se Figur 2 i kapitel 9. Det vi framförallt 

lagt märke till är att bortsett från ett par av biblioteken så har alla någorlunda 

välorganiserade Hci-hyllor, även om de inte alltid stått på optimala platser i lokalen. 

Stor filial 2 var, vilket redan nämnts, de enda som hade allting blandat, inte ens uppställt 

i bokstavsordning efter författare eller åldersindelning. 
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8.3.1 Hylluppsättning och Skyltning 

Med bildernas hjälp har vi kunnat jämföra hur de olika bibliotekens hylluppsättningar 

ser ut, om hyllorna är tydligt skyltade, hur frontning av titlar görs och så vidare. Vi 

upptäckte att alla bibliotek frontar titlar på sina hyllor och att de alla har i alla fall en 

liten märkning på Hci-hyllan med texten serier. Liten filial 2 har stora färgglada 

bokstäver uppsatta på väggen över sin Hci-hörna så att man lätt kan hitta den och 

Stadsbibliotek 1 har en hel avdelning med enbart Hci. Stadsbibliotek 1 varierar även sin 

uppställning genom att ha både backar, öppna backar, snurror för skyltning, skyltning i 

hyllor, vanliga bokhyllor med mera. De backar som de har är dessutom upphöjda och 

böckerna står i fack, så att det blir en lutning vilket gör att böckerna blir väl synliga.  

 

Hälften av biblioteken hade någon form utav back till sina vuxenserier och grafiska 

romaner, däremot var det lite olika hur dessa backar såg ut. Stor filial 2 hade sina 

tecknade serier och grafiska romaner i en bilderboksback och några av vuxenserierna 

stod under backen. På Stadsbibliotek 2 hade de också låga backar och skyltade titlar 

under backarna medan Stadsbibliotek 1 hade några få serier i backar.  Backarna på 

Stadsbibliotek 1 var dock något upphöjda och tydligt markerade med vilka serier som 

var i vilken så det skulle bli lättare för användarna och bibliotekarierna att hitta 

böckerna, till exempel kunde det stå Marvel eller Engelska serier A-F på en back.  

 

Varken Stadsbibliotek 3, Stor filial 1, Liten filial 1, Liten filial 2 eller Liten filial 3 hade 

backar på sina Hci-avdelningar, utan använde sig utav bokhyllor. Vissa av dem, t ex 

Liten filal 2 skyltade sina tecknade serier och grafiska romaner i snurror med 

exempelvis nyheter. Liten filial 1 hade sina tecknade serier i en hylla som var centralt 

placerad i biblioteket och väl synligt för användarna när de kom in på biblioteket. De 

fokuserade även en hel del på skyltning, en tredjedel av deras Hci-hylla bestod av 

frontade titlar. Stadsbibliotek 5 har vi klassat som att de har back i vår datamatris (figur 

2)  men i själva verket är det en utdragbar hylla, precis som liknande medier så som 

CD-skivor och filmer brukar stå i. Liten filial 3 har en något upphöjd hylla på en egen 

vägg på grund utav lokalens många fönster, de flesta utav deras manga står i fönstren 

som kommer efter Hci-hyllan. Däremot hade inte Liten filial 3 någon bra skyltning, om 

det inte vore för mangan så skulle det vara svårt för användaren att upptäcka vart 

tecknade serier och grafiska romaner stod överhuvudtaget. 

 

Biblioteken marknadsförde sina hyllor väldigt olika. Stadsbibliotek 1, Stadsbibliotek 3, 

Liten filial 1 och Liten filial 2 var de enda som hade tydlig skyltning för vuxenserier. 

Flera av de andra biblioteken hade enbart texten serier på hyllskyltningen och sen fick 

användaren dra slutsatsen att det var för vuxna respektive barn beroende på vilken 

avdelning på biblioteket som seriehyllan stod, detta var exempelvis fallet på 

Stadsbibliotek 2. Liten filial 1 hade en väldigt central och iögonfallande placering på sin 

hylla med tecknade serier för vuxna och Liten filial 2 hade serier tydligt bokstaverat på 

väggen ovanför hyllorna och på hyllorna var det dessutom tydligt skyltat med tecknade 

serier för vuxna respektive tecknade serier för barn. Stor filial 1 hade bokhyllor där det 

gick att stoppa in böcker som frontades utåt så de syntes när man gick förbi hyllan och 

det fanns även en skylt där det stod serier. Stadsbibliotek 5 hade skyltat med bilder och 

frontade titlar på sina hyllor så det gick snabbt att hitta serier för vuxna, dock hade de 

ingen tydlig skylt där det faktiskt stod att serierna var för vuxna. I de hyllor där 

Stadsbibliotek 5 hade tecknade serier och grafiska romaner på andra språk användes 

termen graphic novels för att markera engelsktextade tecknade serier.  
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Endast ett utav biblioteken hade sina tecknade serier och grafiska romaner uppdelade 

efter genrer, vilket även framkom i frågeformuläret och det är Stor filial 1. 

Stadsbibliotek 1 däremot har många olika placeringar för sina tecknade serier eftersom 

de har två avdelningar för uHci och en för Hci. Några utav deras tecknade serier och 

grafiska romaner står uppdelade exempelvis i kategorier, t ex stod alla Marvel-serier i 

en back för sig. På Stadsbibliotek 4 står allåldersserierna i backar och övriga tecknade 

serier i en hylla bredvid lättläst(LL)-hyllan, även detta bibliotek har sina 

skyltningsexemplar längst ner i hyllan. Stor filial 2, som bara har en back med både 

uHci och Hci-böcker, skyltar med sina tecknade serier i fönstret ovanför backen, där det 

får plats 3-4 böcker. Stadsbibliotek 2 placerade sina Hci-böcker på flera olika ställen på 

biblioteket. Dels en rätt stor back med vuxenserier, grafiska romaner och vuxen- och 

tonårsmanga på vuxenavdelningen, en back med allåldersserier, barn- och 

ungdomsserier och bildromaner på barn- och ungdomsavdelningen och någon 

annanstans i lokalen en hylla med generell manga.  

 

Det var bara Stadsbibliotek 2 och Stor filial 2 som inte hade sina tecknade serier och 

grafiska romaner väl synligt på biblioteket, utan användaren måste verkligen leta för att 

hitta dess hyllor. 
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9 Analys och diskussion  
Vi utgår ifrån följande frågeställningar under analys och diskussion: 

 Hur placeras vuxenserier i allmänhet och speciellt grafiska romaner i praktiken 

på svenska folkbibliotek och vad finns det för möjligheter att förändra detta? 

 

 Vilka möjligheter finns för att påverka synen på vuxenserier och speciellt 

grafiska romaner och finns möjligheten att kunna belysa deras plats på bibliotek 

i Sverige?  

 

 Vad säger bibliotekarierna om sin omvärldsbevakning angående vuxenserier och 

speciellt grafiska romaner? 

 

Med utgångspunkt i frågeställningarna och resultatet kommer vi nu koppla samman 

teori med praktik, bakgrund, tidigare forskning och resultatet och skapa en diskussion 

och analys. För att få översikt över fotografierna har vi fyllt i och analyserat vår 

datamatris. 

  

Bibliotek A B C D E F G H 

Stadsbibliotek:1 Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 8 av 8 

Stadsbibliotek:2 Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja 3 av 8 

Stadsbibliotek:3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja 1 av 8 

Stadsbibliotek:4 Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 4 av 8 

Stadsbibliotek:5 Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja 4 av 8 

Stor filial:1 Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja 1 av 8 

Stor filial:2 Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 1 av 8 

Liten filial:1 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja 1 av 8 

Liten filial:2 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja 1 av 8 

Liten filial:3 Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej 2 av 8 

 

Vad vi har tittat på: 

A - Bokhylla 

B - Bokback 

C - Genreindelning  

D - Separerat grafiska romaner/serier 

E - Åldersindelning 

F - Synlig plats i Biblioteket 

G - Tydlig titelfrontning och skyltning 

H - Prisvinnare 

 
Figur 2. 
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9.1 Hyllor och placering 

Hylluppsättningen på biblioteken var trots vissa brister, bättre än vad vi hade förväntat 

oss. Precis som vi skrivit tidigare var det egentligen bara ett bibliotek av de tio 

undersökta som bekräftade våra värsta farhågor och det var Stor filial 2, som använde 

sig av en bilderboksback till sina tecknade serier för vuxna samt grafiska romaner. 

Användningen av backar som liknar de som finns på bilderboksavdelningen till att ha 

grafiska romaner och tecknade serier i har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att 

det snabbt går att bläddra genom böckerna om det är ett visst omslag användaren 

kommer ihåg och letar efter, nackdelen är att de ofta är i en höjd som tilltalar barn i 

ålder 6-10 år, eller rent av ännu yngre, vilket alltså skulle bli en obekväm position för en 

vuxen användare att stå i. Om biblioteken ska ha sina tecknade serier i backar kan de 

placeras i en höjd som en vuxen person kan bläddra i utan att behöva huka sig ner, 

vilket några utav biblioteken hade. Dessutom är det svårt att leta efter en viss författare 

om användaren inte kan se författarnamnet på bokryggen för att omslaget är utåt. 

Omslagen är ofta inte mer detaljerade än någon annan bok på biblioteken så egentligen 

är det lite oförståeligt varför användaren skulle vilja bläddra bland böcker på ett 

annorlunda sätt med tecknade serier och grafiska romaner än med skönlitterära böcker, 

speciellt när till exempel manga, ofta står med ryggarna utåt trots att de har tilltalande 

omslag. När titlarna står osorterade som på Stor filial 2 måste användaren (och 

bibliotekspersonalen) dessutom bläddra igenom alla backarna för att hitta den bok de 

söker.  

 

De flesta bibliotek hade dock sina tecknade serier placerade i vanliga bokhyllor. 

Stadsbibliotek 1 hade valt att ha vissa titlar i backar, exempelvis hade de alla serier 

utgivna av Marvel stående i träbackar. Stadsbibliotek 1 hade en tydlig fördel i 

jämförelse med övriga bibliotek både på grund utav att de har flera serieintresserade 

bibliotekarier och för att de har tillräckligt med utrymme i lokalen för att skapa en hel 

avdelning tillägnat tecknade serier och grafiska romaner. Några av biblioteken som vi 

har besökt har haft ont om utrymme och därför behövt trycka ihop medierna på ett sätt 

som gör det svårare för användaren att få översikt över samlingen. Vi anser dock att 

platsbrist inte är en legitim ursäkt till att blanda medierna på det vis som Stor filial 2 har 

gjort eftersom t ex manga stod nära entrén väl synligt och med gott om plats. Det är 

märkligt att Stor filial 2 valt att ställa manga och vissa serietidskrifter på 

ungdomsavdelningen när vuxenserier och grafiska romaner står i en back på 

barnavdelningen. Varför har inte dessa flyttats till samma plats på ungdomsavdelningen 

som manga och övriga tidskrifter med tanke på att backen innehöll allt från Kalle och 

Hobbe, Tintin och Nemi till The Walking Dead? Deras bibliotekarier verkade dessutom 

inte alls insatta i vad deras Hci-back innehöll. När vi var på Stor filial 2 och frågade 

efter vart de hade sina grafiska romaner visste inte bibliotekarien vad det var vi sökte, 

denna visste heller inte att det var någon skillnad mellan titlar som Kalle Anka och Arne 

Anka utan tyckte att det var helt okej att dessa stod bredvid varandra. Bibliotekarien 

berättade även att de står för sin placering och uppdelning och inte fann något fel med 

den, dock svarade de inte på våra frågor som vi senare sände dem, trots att vi som sagt 

varit där tidigare och personligen pratat med dem angående detta.  

 

Att placering och hylluppsättning spelar stor roll, visade Stor filial 1 när de berättade 

om sin ommöblering. De berättade att sedan de delat in sina tecknade serier och grafiska 

romaner efter genre och placerat sina vuxenserier på en mer central plats i biblioteket 

har de sett att utlånen ökat. Bibliotek som placerar sina tecknade serier på undanskymda 

platser för att de ändå inte lånas ut så mycket behöver tänka om. Är Hci-hyllorna 

undanskymt placerade för att det inte är lika mycket utlåning på de böckerna eller är det 
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rent av på grund av placeringen som det är så få utlån? Det känns ganska självklart för 

oss att böcker som placeras i golvnivå till vuxna lånas ut mindre än de som står så att 

vuxna personer faktiskt ser dem, därför kan man ju fråga sig varför fler än ett av våra 

bibliotek ändå valt att ge sina tecknade serier en så undermålig placering. En sak som vi 

tänkt mycket på är varför biblioteken över huvud taget väljer att placera sina 

skyltexemplar längst ner i en hylla då det inte är den mest iögonfallande placeringen. 

När en användare står och sållar i hyllorna är det lätt att missa skyltexemplaren eftersom 

de är i nivå med golvet och genom de foton vi har tagit är denna placering något vi 

kunnat se på, mer eller mindre, alla biblioteken. 

 

Även skyltningen var som sagt olika och endast ett fåtal bibliotek specificerade 

beteckningen på  Hci-hyllan som vuxenserier, det var även endast två bibliotek som 

hade märkt ut grafiska romaner; Stor filial 1, som hade genre indelning och 

Stadsbibliotek 5, som använde graphic novels för sina engelska tecknade serier. Beror 

det på bibliotekariernas okunskap att det var otydlig skyltning, att de helt enkelt inte vet 

att det är skillnad på tecknade serier för vuxna och grafiska romaner eller tas det för 

givet att de som söker grafiska romaner självmant uppsöker seriehyllan? Det hade 

kunnat stå tecknade serier och grafiska romaner på fler ställen istället för det enkla 

serier. En tydlig skylt i taket, på väggen eller på/i hyllan hade enkelt kunnat bidra till att 

det blivit lättare att hitta både vuxenserier och speciellt grafiska romaner. Något som vi 

gång på gång har frågat oss under analysen av fotona är varför biblioteken inte separerar 

grafiska romaner från tecknade serier, både på barn- och ungdomsavdelning och på 

vuxenavdelning och på olika språk. Hade grafiska romaner fått en egen hylla eller plats 

på biblioteken hade det varit lättare att hitta dem samt att skilja ut dem från tecknade 

serier och påvisa att dessa två medier inte är samma sak. När vi tittade på hur ett av 

biblioteken placerat sina engelska serier verkar de ha märkt den hyllan med graphic 

novels istället för engelska serier eller serier på engelska vilket flera av de andra 

biblioteken har gjort, trots att alla deras engelska serier stod där och inte bara de 

grafiska romanerna.  

 

Om vi skulle jämföra val av placering mellan två olika bibliotek skulle vi kunna göra 

det med Stor filial 2 och Liten filial 2. Dessa två bibliotek är ungefär lika stora och 

anledningen till att de kallas Stor respektive Liten är beroende på städernas storlek. 

Liten filial 2 har valt att centrera placeringen av tecknade serier och grafiska romaner så 

att de syns mer på biblioteket medan Stor filial 2 har placerat sina på en ologisk och 

halvt bortglömd plats på biblioteket. Liten filial 2 har inte bara omplacerat sina serier 

och grafiska romaner utan verkligen gjort en satsning med tydlig skyltning och 

placering så att de verkligen blir iögonfallande när användarna går in på biblioteket. 

Eftersom dessa två bibliotek således är lika varandra till storlek borde de ha ungefär 

samma förutsättningar till att förändra placeringen oavsett hur stor eller liten deras 

samling är, eller hur stor budget de har. Trots att Stor filial 2 är stadens största filial 

efter stadsbiblioteket så verkar de ha en ogenomtänkt, rent av slarvig placering av sina 

vuxenserier och grafiska romaner, som om de inte visste vart de skulle göra av dem. 

 

Gällande bibliotekens omvärldsbevakning så berättade flera av bibliotekarierna att de 

försöker läsa recensioner i både dagspress och bokbloggar för att få råd om vilka titlar 

de ska köpa in. Även detta är något som hänger mycket på bibliotekariernas personliga 

intresse i ämnet. De som är intresserade av vuxenserier och grafiska romaner har större 

insikt både i området i stort och framför allt i vart de ska vända sig för att kunna läsa 

recensioner om nya titlar och konstnärer. De bibliotekarier som inte är intresserade eller 

insatta i ämnet läser de recensioner av tecknade serier som de stöter på när de läser 
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bokbloggar och dagspress i jakt på övriga litteraturrecensioner. I större städer verkar 

bibliotekarierna ha bättre möjligheter till omvärldsbevakning och kan lätt söka på fler 

ställen än i BTJs sambindningslistor än vad de har på biblioteken i mindre städer. På 

Storfilial 1, Liten filial 1 och Liten filial 2 har de många gemensamma bloggar för 

bibliotekarier och är även bra på att kolla runt på övriga populära bokbloggar på 

webben, dessutom har de fler möjligheter att använda sig av boktips från dagspress och 

tidskrifter då där ofta finns personliga boktips från unga läsare och litteraturrecensenter 

som skriver om både tecknade serier för vuxna och grafiska romaner, vilket kanske inte 

är lika vanligt i dagspress ifrån mindre samhällen, där även tidningarnas omfattning är 

mindre. I den stad där Stor filial 2 och Stadsbibliotek 2 finns är det svårare att hitta 

boktips angående tecknade serier för vuxna och grafiska romaner på annat sätt än i just 

BTJs sambindningslistor om inte bibliotekarierna känner till några större bokbloggar, 

detta i sin tur kan leda till att dessa bibliotek inte köper in andra tecknade serier än de 

som BTJ rekommenderar. Beror då exempelvis Stor filial 2s fattiga bestånd av tecknade 

serier på att inte deras budget räcker till, eller på att dessa böcker är oprioriterade eller 

beror det på att okunskapen från bibliotekarierna gör att de inte finner andra titlar än de 

BTJ erbjuder är svårt att säga. Även om vuxenserier och grafiska romaner inte glöms 

bort på de mindre biblioteken så läggs det inte heller något fokus på dem, vilket medför 

att biblioteken i mindre städer ligger långt efter i sina bestånd och sin utlåning av 

tecknade serier och grafiska romaner i jämförelse med de större städernas bibliotek. 

Detta beror såklart även på de ansvariga bibliotekariernas engagemang, en engagerad 

bibliotekarie på ett litet småstadsbibliotek kan göra underverk för samlingarna på just 

det biblioteket. Beroende på hur intresserade och engagerade bibliotekarierna är av att 

lyfta fram de tecknade serierna och de grafiska romanerna på biblioteken så syns detta 

på hur de placeras och skyltas på sina respektive avdelningar eller hyllor.  

 

OPAC-sökningen av de åtta prisvinnande grafiska romanerna gav en vid spridning då 

endast ett bibliotek hade alla åtta men alla biblioteken hade minst en. Den titel som alla 

de undersökta biblioteken hade var Maus (Spiegelman, 1986), att det var just denna alla 

biblioteken hade i sin samling är förståeligt då den vunnit ett pris som tidigare aldrig 

tilldelats en grafisk roman (Pulitzer priset) och den behandlar ett seriöst ämne på ett 

biografiskt sätt. Vi har frågat oss hur det kommer sig att de andra prisvinnarna var så 

ovanliga, en anledning till detta kan ha varit att flera av titlarna vi valde ut är lite 

äldre och därmed publicerats i Sverige innan biblioteken börjat satsa mer på vuxenserier 

och grafiska romaner. Samtidigt är dessa titlar klassiker inom området som har hjälpt 

till att forma serievärlden till det som den är idag och de är väldigt välkända, många av 

dem har dessutom blivit till film under de senaste tio åren.  

 

9.2 Möjligheter för grafiska romaner på svenska folkbibliotek 

På Stadsbibliotek 4 står en del av de tecknade serierna och grafiska romanerna bredvid 

lättläst(LL)-hyllan. Vi frågar oss om detta är en slump att de står där eller om det är ett 

medvetet val för att tecknade serier och grafiska romaner skulle vara mer lättläst än 

annan litteratur? Även om serieformatet gör det lättare för läsaren att läsa boken är det 

inte säkert att innehållet för den sakens skull är mer lättförståeligt än annan litteratur. På 

mindre bibliotek kan det hända att de står där de står på grund av lokalens utformning 

eller på grund av platsbrist och så vidare men om det finns en fördom om att tecknade 

serier är lättläst litteratur så kanske det kan ge negativa effekter att placera dem bredvid 

LL-hyllan? Samtidigt har forskning från både USA och Australien visat att tecknade 

serier och grafiska romaner är mycket positiva i läsfrämjande syfte och att läsovilliga 

tonåringar, eller de som har svårt att läsa, har lättare att ta till sig böcker som är skrivna i 
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serieformat, alltså både tecknade serier och grafiska romaner, än kompakt text. Så 

kanske tanken är att ge dem som behöver lättlästa böcker ett alternativ? 

 

En sak som vi funderat mycket på och som kanske inte kommer få sitt svar i den här 

undersökningen är om åsikterna från moraldebatten i Sverige på 1950-talet lever kvar än 

idag? Är det så att värderingarna från denna debatt, om att tecknade serier och grafiska 

romaner skulle vara enbart läsning för barn eller att de skulle vara mindervärdig 

litteratur, fortfarande finns kvar hos vissa bibliotekarier i den äldre generationen? Detta 

är även något som Toren (2011) diskuterar, att tecknade serier och grafiska romaner har 

fått en stämpel om att enbart vara litteratur riktad till barn. Med tanke på att 

placeringarna på de bibliotek som vi har undersökt har varit bättre än vad vi först 

förväntade oss, kanske det finns möjlighet att dessa fördomar i princip dött ut, i alla fall 

i Sverige? Är det så att tecknade serier och grafiska romaner kommer fram mer och mer 

på biblioteken och att fler bibliotekarier faktiskt själva är intresserade av dessa? Med 

tanke på att det bara var ett bibliotek av tio som faktiskt placerade sina vuxenserier och 

grafiska romaner på ett ogenomtänkt sätt så kanske det bara beror på okunskap hos 

bibliotekarierna på de mindre biblioteken?  

 

Vi tror att det skulle finnas större möjligheter till en förändring om det stod någon slags 

begreppsinformation om dessa böcker i BTJs sambindningslistor med tanke på att det 

trots allt är där de flesta bibliotekarierna söker när de ska göra ett urval och inköp av 

böcker som de kanske inte själva har något personligt intresse i. Precis som i tidigare 

undersökningar av Sjöberg (2011) samt Carlsson och Dungert (2011) så kom även vi 

fram till att det är väldigt individuellt hur biblioteken hanterar sina Hci-avdelningar 

beroende på bibliotekariernas egna intressen och huruvida de har någon ansvarig för den 

avdelningen och så vidare. Vilka förändringar kan göras så att de grafiska romanerna 

kommer fram mer på svenska folkbibliotek? Eftersom den internationella forskningen 

tyder på att grafiska romaner kan användas inom läsfrämjande och som pedagogiskt 

verktyg så borde detta kunna fungera även i Sverige, om biblioteken vågar ta steget att 

satsa lite mer på detta.  

 

Det som vi kan se som gemensamt för de flesta av biblioteken vi ställt frågor till så har 

utlåningen och populariteten ökat för deras Hci-avdelning när de har flyttat ut dem ur 

skrymslen, gett dem en bättre placering och medvetandegjort dem på sina bibliotek. 

Denna typ av möjligheter borde finnas på de flesta bibliotek. Stor filial 2 till exempel 

hade kunnat ställa den där backen med tecknade serier och grafiska romaner där deras 

manga-hylla och tidskrifterna står, utan minsta svårighet. Bara genom något så enkelt 

som att exempelvis höja upp backen ökar deras chanser för att rätt målgrupp för 

böckerna hittar dem och börjar låna dem mer, det är trots allt lättare för användarna att 

hitta dem om de får en mer logisk plats på biblioteken. I tidigare forskning från bland 

annat Australien har de sett att om biblioteken ger de tecknade serierna och de grafiska 

romanerna en mer framträdande plats på biblioteken så lockar det användare (Snowball, 

2007). Detta borde ses som en chans att locka fler och nya användare till biblioteken, 

speciellt eftersom samma forskning även visat att de som läser mycket grafiska romaner 

även börjar läsa mycket annan skönlitteratur.  

 

Precis som tidigare sagts så tror vi att synen och inställningen till tecknade serier för 

vuxna och speciellt grafiska romaner kan bero på okunskap på biblioteken och kanske 

kan biblioteken bara genom att bli informerade om möjligheterna att använda sig av 

tecknade serier och grafiska romaner som redskap för pedagogiskt arbete eller 

läsfrämjande vara ett sett att belysa dem på biblioteken? Grafiska romaner är som en 
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skönlitterär bok fast i samma utformning som en tecknad serie och kan ge personer som 

är läsovana samma chans att ta till sig litteratur som de som är vana vid läsning. Genom 

att läsa en grafisk roman tillägnar personer sig en historia på samma sätt som med en 

vanlig skönlitterär bok, skillnaden är bara formatet, litteraturen är ändå densamma. Kan 

läsningen hos unga vuxna och tonåringar förändras om attityden till tecknade serier för 

vuxna och speciellt grafiska romaner lyfts fram på biblioteken och aktivt används som 

pedagogiskt verktyg i skolan? Inte bara bibliotekarier behöver förändra sin syn på 

tecknade serier och grafiska romaner utan även lärare i skolan bör kunna se böckerna 

som en tillgång och ett verktyg för att tillägna sig litteratur. 

 

Heaney (2007) beskriver grafiska romaner som ett nytt komplext medieformat med 

visuella bilder och text. Grafiska romaner skulle passa i läsfrämjande syfte men även för 

att locka till sig läsare som vill ha något som är lätt och snabbt att ta till sig i dagens 

stressade informationssamhälle. Grafiska romaner och även hybridromaner kan vara en 

perfekt ingång för att få ungdomar och studenter att tillägna sig något mer än 

facklitteratur. För precis som Heaney diskuterar i sin artikel så kan det vara 

avskräckande och svårt att ta till sig vanlig textkompakt litteratur medan grafiska 

romaner, bildromaner och hybridromaner kan vara ett bra ingångs-medie som får 

användarna på biblioteket, oavsett åldersgrupp, att vilja läsa mer vanlig skönlitteratur 

efter att de läst grafiska romaner m.m (Heaney, 2007). Samtidigt är det inte sagt att det 

skulle vara lättare att ta till sig innehållet som finns i grafiska romaner jämfört med 

annan skönlitteratur. Grafiska romaner har samma typ av innehåll som övrig 

skönlitteratur men eftersom de består av både text och bild går det fortare att läsa, 

speciellt om läsaren har lättare för att ta till sig bilder än ren text. Dessutom kan 

böckerna, som ofta är visuellt tilltalande, bli ett ansikte utåt för biblioteken och locka till 

sig fler användare. Vi tycker dessutom att det skulle vara bra att placera hybridromaner, 

bildromaner och grafiska romaner på samma plats då de liknar varandra såpass mycket. 

För tillfället står exempelvis hybridromaner ofta tillsammans med skönlitteraturen 

medan bildromaner och grafiska romaner står tillsammans med tecknade serier. Hur ska 

användarna veta att vissa av de romaner som står i skönlitteraturhyllan är 

hybridromaner, som kan innehålla 25 sidor bilder och tre sidor text? Utifrån sett så 

borde de tro att där står en jättetjock bok som förmodligen är svår att läsa. Vi tror att 

läsovana användare genom att läsa en så tjock bok skulle höja sin självkänsla och det 

skulle ge dem samma möjlighet som de användare som läser vanliga textkompakta 

böcker. Internationell forskning tyder dessutom på att det faktiskt har hjälpt elever att 

läsa grafiska romaner istället för vanlig skönlitteratur (Méndez, 2004). Méndez utförde 

en undersökning på en skola där läraren lät eleverna läsa minst fem grafiska romaner 

vardera och denna undersökning tyder på att ungdomar faktiskt ökar sin läsning om de 

läser grafiska romaner. Eftersom grafiska romaner är lättillgängliga och är ett nytt, 

modernt medium kan det locka fler läsare än att de svårförståeliga klassikerna som 

eleverna måste i skolan (ibid.). Oftast handlar det ändå om att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig litteratur och återge en berättelse, varför ska då inte skolan eller 

biblioteken ge dem chansen att göra detta via grafiska romaner likväl som annan 

litteratur? Precis som vi kunde se i resultatet av vår egen undersökning så gynnar det 

biblioteken när de placerat de grafiska romanerna på mer synliga platser i biblioteken, 

utlånen ökar och medvetandegörandet av att grafiska romaner är något annat än 

tecknade serier är enbart positivt för biblioteken.  

 

Eftersom tecknade serier från början ansågs vara lättsam litteratur till barn i Sverige från 

1950-talet och framåt är de fortfarande förknippade med denna attityd. Vi tror att 

grafiska romaner inte har tagit fart i popularitet eftersom begreppet graphic novels först 
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översattes till serieroman och termen grafiska romaner kom hit först långt efter graphic 

novels blivit populärt utomlands. Det kan säkert vara så att serieromaner har blandats 

ihop med tecknade serier eftersom begreppen är så pass lika varandra, då båda 

innehåller ordet serier. Nuförtiden vet vi dock att det enda de har gemensamt med 

tecknade serier är utformningen (serieformatet) och kanske kan grafiska romaners status 

ta fart i Sverige ju mer de uppmärksammas på biblioteken och även dess möjligheter att 

använda dem som pedagogiskt redskap? Om de grafiska romanerna skulle få genomslag 

som pedagogiskt redskap skulle de kanske uppmärksammas mer på integrerade skol- 

och folkbibliotek och samtidigt få en högres status rent generellt. 
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10 Slutsatser 

Målet med denna uppsats är att uppmärksamma ett av de outforskade biblioteks- och 

informationsvetenskapliga problemområdena i Sverige. Vi vill belysa något som vi har 

frågat oss, något som vi har ett intresse av att undersöka inom detta fält. Eftersom den 

enda tidigare forskningen vi hittat inom detta område i Sverige har genomfört 

kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, och kommit fram till liknande resultat, har vi 

gjort en observationsstudie, där vi har fotograferat och frågat tio svenska folkbibliotek 

om deras medier som är klassificerade på Hci. Där vi hoppats på att komma fram till 

olika möjligheter till att förändra statusen för vuxenserier och speciellt grafiska romaner 

på svenska folkbibliotek.   

 

Vad vi har kommit fram till är att situationen inte ser så illa ut som vi först trodde på 

våra folkbibliotek, vår hypotes är med andra ord falsifierad. Tecknade serier och 

grafiska romaner behandlas, i alla fall på de större biblioteken, på samma sätt som övrig 

skönlitteratur och bibliotekarier verkar ha börjat intressera sig för denna nya typ utav 

litteratur. På det största biblioteket vi undersökte, Stadsbibliotek 1, har de en hel 

avdelning tillägnad Hci och flera bibliotekarier med intresse för tecknade serier och 

grafiska romaner. Detta innebär att de har lagt ner mycket tid och engagemang på sin 

Hci-avdelning, de har både utrymmet och viljan till att kunna göra detta. De mindre 

biblioteken däremot har ofta lokalens utrymme emot sig och har haft svårare att ordna 

sina Hci-hyllor på tillfredsställande sätt, även om de haft intresserade bibliotekarier. Det 

vi verkligen har kunnat se är att det nästan uteslutande beror på bibliotekariernas egna 

intressen och engagemang hur Hci-hyllorna ser ut. Oavsett storlek på biblioteket och 

placeringsmöjligheter så är det de bibliotek som har engagerad och intresserad personal 

som har haft de bästa Hci-hyllorna, både gällande ordning i hyllan och placering i 

lokalen. Även om ett bibliotek inte har ekonomiska möjligheter att köpa in alla titlar de 

hade velat, så kan en engagerad bibliotekarie ändå höja bibliotekets samling och få den 

att verka attraktiv för användaren. På samma sätt kan man säga att en stor budget inte 

betyder att biblioteken har bra samlingar och hylluppsättningar, då det hänger på hur 

intresserade och engagerade bibliotekarierna själva är av de olika avdelningarna på sitt 

bibliotek.  

 

Vi har även kommit fram till att okunskap angående vad grafiska romaner faktiskt är, 

kan vara bidragande till varför de står tillsammans med tecknade serier och även varför 

bibliotekarierna inte verkar veta någonting om grafiska romaner om de inte har någon 

som är genuint serieintresserad eller ansvarig för Hci. På de bibliotek där det finns 

serieansvariga har ändå ansvarig personal vetat att det är skillnad på grafiska romaner 

och tecknade serier för vuxna men valt att ha dem tillsammans på grund av att 

samlingarna inte är så stora eller på grund av lokalens förutsättningar.  

 

Genom att ha tittat på internationell forskning har vi även dragit slutsatsen att det finns 

möjligheter för biblioteken att lyfta fram grafiska romaner som ett pedagogiskt verktyg 

till skolor eller skolbibliotek. Genom att samarbeta med lärare skulle dessa kunna 

användas i läsfrämjande syfte på samma sätt som utomlands, i exempelvis USA, 

Australien och på Nya Zeeland. Även vuxenserier skulle kunna få ett lyft genom att 

separera dem från barnserier och ge dem en egen placering på biblioteken, vilket syntes 

tydligt på de bibliotek vi undersökt som lagt ner engagemang i sina tecknade seriers 

placering. 
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Att placering och hylluppsättning spelar stor roll och kan lyfta ett biblioteks samling har 

vi sett tydliga tecken på. Till exempel Stor filial 1s ommöblering där de gav 

vuxenserierna en mer central plats och därmed ökade dess attraktivitet gentemot 

användarna. Grafiska romaner och tecknade serier är inte bara för barn och tonåringar 

och detta är något som alla bibliotekarier måste ha i åtanke då de planerar hur de ska 

placera sina samlingar. 

 

Slutligen kan vi konstatera att hur bibliotekens Hci-hylla/avdelning ser ut beror på 

bibliotekariernas intressen och engagemang och att det behövs mer forskning om 

framför allt grafiska romaners litterära betydelse för att dessa ska få en given prioriterad 

plats på svenska folkbibliotek. 
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11 Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka huruvida grafiska romaner skulle 

kunna användas som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. I forskning från USA, Australien 

och Nya Zeeland har man sett att grafiska romaner är ett bra verktyg i läsfrämjande 

syfte, att denna typ av medie hjälper barn och ungdomar att ta till sig litteratur och kan 

öppna upp vägar till rent textbaserad litteratur. Svensk forskning angående detta hade 

varit väldigt intressant att se för att kunna få klarhet i om grafiska romaner används eller 

skulle kunna användas både i undervisning och som läsfrämjande syfte i Sverige.  

 

Ett annat förslag är hur svenska bibliotek bör gå till väga för att marknadsföra grafiska 

romaner så att de blir en accepterad läsform trots sitt format. Att undersöka 

bibliotekariers bild av vuxenserier och grafiska romaner och att försöka ta reda på 

varför intresset och engagemanget är förhållandevis svalt till dessa typer av litteratur. 

Tidigare forskning har gjorts i Sverige om hur bibliotekariers attityder gentemot 

tecknade serier ser ut men det hade varit intressant att försöka ta reda på varför det ser 

ut som det gör och vad man skulle kunna göra åt det. Med andra ord, vad man skulle 

kunna göra för att lyfta grafiska romaners status till samma nivå som övrig 

skönlitteratur.  

 

I början då vi valde ämne funderade vi länge på att skriva om klassificering men 

övergav det då ämnet kändes för komplext för denna nivå av uppsats. I samband med att 

svenska bibliotek implementerar Dewey-systemet hade det varit intressant att undersöka 

vilka möjligheter det finns för att ge grafiska romaner en mer specifik klassificering.  
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Sammanfattning 
 

Målet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hanteringen och placeringen av 

tecknade serier och speciellt grafiska romaner på svenska folkbibliotek. Detta för att ta 

reda på om denna typ av litteratur är prioriterade på samma sätt som övrig litteratur på 

biblioteken. Vi har utgått ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur placeras vuxenserier i allmänhet och speciellt grafiska romaner i praktiken 

på svenska folkbibliotek och vad finns det för möjligheter att förändra detta? 

 

 Vilka möjligheter finns för att påverka synen på vuxenserier och speciellt 

grafiska romaner och finns möjligheten att kunna belysa deras plats på bibliotek 

i Sverige?  

 

 Vad säger bibliotekarierna om sin omvärldsbevakning angående vuxenserier och 

speciellt grafiska romaner? 

 

Studien genomfördes genom fotografiering av hyllor och avdelningar för tecknade 

serier och grafiska romaner på tio folkbibliotek i Sverige för att få en objektiv insyn i 

hur hylluppsättning och placering ser ut för att senare bli analyserad och jämförd. 

Frågeformulär skickades till de bibliotek som vi erhållit bilder ifrån för att få 

bibliotekariernas syn på deras egna hyllor och samlingar av Hci/uHci, enligt SAB-

systemet och 741.5 enligt Dewey. Vi fann att hanteringen av tecknade serier och 

grafiska romaner skiljde sig från bibliotek till bibliotek beroende på hur intresserade och 

engagerade bibliotekarierna på respektive bibliotek var. Nya forskningsområden inom 

biblioteks- och informationsvetenskap diskuteras och frågor ställs angående framtiden 

för tecknade serier och grafiska romaner på bibliotek, om deras status på biblioteken 

och om hur bibliotekariers och användares kunskap om det här mediet kan förbättras.  
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