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Abstract:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett biblioteks hantering och placering av nya medier 

i biblioteksmiljön, hur biblioteksanvändare uppfattar detta och hur det i sin tur påverkar deras 

lån och val. Detta ska göras genom en fallstudie på Umeå stadsbibliotek med fokus på deras 

placering av manga. Uppsatsen genomfördes med hjälp av observationer på biblioteket, en 

webenkät och intervjuer med biblioteksanvändare, samt intervjuer med ansvariga 

bibliotekarier. Med frågeställningarna Hur finner biblioteket information om ny manga och vad 

påverkar inköpen? Hur ser placeringen av manga ut på biblioteket? Hur uppfattar 

biblioteksanvändarna placeringen och hur påverkar detta deras val och lån av manga? 

Slutsatserna i denna uppsats var kommunikation mellan  bibliotekarie och biblioteksanvändare 

för att skapa en så bra och intressant miljö som möjligt. Om miljön inte är intressant tappar 

användaren intresset för mediet och lånstatestiken sjunker.   I detta fall påverkade flytten till 

väven vilket resulterade till att mangan placerades i fasadhyllor under fönstren tillsammans med 

en icke genrer indelad samling. Detta, tillsammans med att biblioteksanvändarens egna vanor 

påverkar och skapar attityden till att bibliotekarierna inte känns insatta. Även om så är fallet.   

 

Keywords: Manga, Nya medier, bibliotek och informationsvetenskap.  
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INLEDING 
Diskussionen om vad bibliotekens samlingar ska bestå av och vad en bok innebär har blivit 

större på de senaste åren. Vad klassas som litteratur och vad är egentligen läsfrämjande? 

Medier, utifrån Kungliga Bibliotekets definition1, som, TV-spel, musik och grafiska noveller,  

blir allt vanligare på biblioteken och antalet nya medier ökar bland hyllorna. Ständigt försöker 

bibliotekarier arbeta med att bredda sina samlingar med hjälp av olika typer av litteratur och 

media, vilket också växlar med trender och tider. VHS-band är tillexempel gammal teknik och 

DVD-skivan är idag den nya. Forskning inom detta område pekar på att bibliotekarierna vill 

kunna förse biblioteksanvändare med möjligheten att låna nya medier i den mån som är möjligt.  

Dock uppstår problem när lånestatistiken är låg och osäkerhet kan uppstå hos bibliotekarier. 

Problem som kan uppkomma är hur ett nytt medie ska exponeras och vad biblioteksanvändare 

som redan är insatta anser om denna exponering. (Jones2007) 

Patrick Jones, som är konsult och young adult-bibliotekarie menar i sin artikel Connecting 

young adults and libraries in the 21st century (2007) att oftast tenderar bibliotekens 

marknadsföring vara inriktad på en slags envägskommunikation till användarna.  Enligt Jones 

lyckas biblioteken låta värdet för den egna verksamheten gå före värdet för användarna när de 

skapar nya  bibliotekstjänster eller köper in nya medium. Jones menar dock att skapandet av en 

ny bibliotekstjänst eller införskaffandet av ett nytt medium  sker genom användaren och därför 

bör alltid behovet utgå från användaren av biblioteket. Därför är det viktigt att ha en dialog med 

användarna för att skapa en så bra tjänst och ett så bra utbud som möjligt. Detta märks extra 

tydligt när tjänsten eller mediet riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Dessa grupper tenderar 

att tappas bort med sin populärkultur. Vilket senare kan leda till att de som låntagargrupp 

försvinner från biblioteket (Jones, 2007:48-51ff). Ett till problem som kan tillkomma med nya 

medier är att bibliotekarier kan ha svårt att förstå den skapande aspekt som nya medier har. 

Därför kan bibliotkerina se ett visst medie som negativt och därav inte känna behovet att sätta 

sig in i det. Bibliotekarierna vill se någon slags pedagogisk funktion eller någon form av 

informationsbyte. (Johansson 2014) 

Att göra alternativa uppställningar och frångå klassificeringar för att öka ett medies  

tillgänglighet kräver tid och kan vara komplicerat. Oftast är denna alternativa uppställning 

beroende av eldsjälar som aktivt arbetar med hyllorna och är insatt i mediet som ska ställas upp. 

                                                 
1 Kungliga biblioteket utgår från medier som en konstart eller teknik som resursen (verket) besår av. Detta kan 

vara, musik, bild. (Kungligabibliotket.se)  
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Om denna person slutar och den kvarvarande personalen inte känner till mediet tillräckligt väl 

kan komplikationer uppstå. Detsamma gäller om biblioteket vill använda sig av köpta 

katalogposter och de posterna inte stämmer överens med bibliotekets egna placeringar. Allt 

detta påverkar intrycket hos biblioteksanvändare och valet av uppställning. Ett resultat kan bli 

att exponeringen och marknadsföringen av det nya mediet ser identiskt ut på alla bibliotek. Det 

sker oberoende på om biblioteket satsar på att marknadsföra mediet till en specifik målgrupp 

eller inte  (Bruze och Johansson, 2009:60). Eller så är mediet  exponerat så annorlunda på olika 

bibliotek att det är svårt att finna en speciell helhet och det kan uppstå problem när 

biblioteksanvändare ska söka efter mediet (Marcella & Newton, 1994:161ff). 

När det kommer till andra mer välkända målgrupper och tjänster ser hanteringen ut på ett annat 

sätt. Om hyllor på barn- och ungdomsavdelningen ska flyttas eller exponeras annorlunda så 

krävs det noga utformningar och fokus ligger då på pedagogik. I forskningen beskrivs det bland 

annat om hur barn orienterar sig på biblioteken och deras sätt att söka information. Det visas 

även mycket om vikten av engagemang hos bibliotekarien så att de utformar lätta effektiva 

ämnesord som passar bra till unga och barns intresseområden (Lundgren, 2000). Oftast utgår 

det från ett låntagarperspektiv och hur nya placeringar mottas. Det förekommer att målgruppen 

får vara med och tycka till och skapa platsen tillsammans med bibliotekarierna (Alberius & 

Nyalnder, 2006).  

I västerländsk kultur förknippas tecknade serier med de titlar som syns i butiker och som många 

vuxit upp med. Titlar som Katten Gustav, Snobben och Nemi. Många gånger har serier antagits 

vara för barn och unga medan vuxenserier har kopplats till pornografi (Birde, 2004:5). Hur som 

helst att det inte funnits tydlighet mellan vad som är serier för barn och vad som är serier för 

vuxna har gjort att manga ibland hamnat bland serier som Snobben. Detta har skett trots att 

manga innehåller olika genrers och riktas till olika målgrupper (Birde, 2004:5).  

En gång var jag och mina vänner inne på ett bibliotek och de visade mig bibliotekets utbud av 

manga. Vi stod bland hyllorna och studerade titlar och då började mina vänner diskutera de 

gånger de fått gå till bibliotekarien och be dem flytta manga som inte passar in på kategorin 

Barn och Ungdom. Jag frågade vilka serier de menade och de guidade mig till hyllan som består 

av skräck och thriller. De tog fram en manga från denna hylla och jag förstod varför de velat 

placera om mangan då den innehöll grafiskt våld. Jag minns tydligt en bild av en tjej som 

snittade upp tungan med ett rakblad. 

Med detta i åtanke kändes det intressant att se hur stadsbiblioteket i Umeå hanterade nya medier 
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och hur biblioteksanvändarna anser hur biblioteket hanterar dem. Därför kommer manga 

användas som en fallstudie. Varför uppsatsen kommer diskutera manga är för att mediet 

fortfarande ses som ett nytt medium och en ny litteraturform. Extra intressant blir det då synen 

på manga är kontroversiell och är ett populärkulturellt fenomen (Strömberg, 2005:48-49).  

Syftet med denna uppsats är att undersöka ett biblioteks hantering och placering av nya medier 

i biblioteksmiljön, hur biblioteksanvändare uppfattar detta och hur det i sin tur påverkar deras 

lån och val. Detta ska göras genom en fallstudie på Umeå stadsbibliotek med fokus på deras 

placering av manga. Uppsatsen kommer att genomföras med hjälp av observationer på 

biblioteket, en webenkät och intervjuer med biblioteksanvändare, samt intervjuer med 

ansvariga bibliotekarier.  

De frågeställningar uppsatsen utgår ifrån är följande: 

 Hur upplever personalen mangahyllan och vad påverkar inköpen? 

 Hur ser placeringen av manga ut på biblioteket? 

 Hur uppfattar biblioteksanvändarna placeringen och hur påverkar detta deras val och lån 

av manga? 

 

Vad är manga? 
Manga är en konstform som har sina rötter i Japan. Oftast känns stilen igen på karaktärernas 

stora ögon, nästintill obefintliga näsa och skarpa haka. Det är bilden västvärlden har av manga, 

i Japan kan den se väldigt annorlunda ut. Varför karaktärerna ritas i denna stil är främst för att 

manga är skapad för att förmedla känsla och behöver därför inte vara en exakt avbild av 

människan (Birde, 2004:3). Manga har många olika genrers. Allt från humoristiska 

actionäventyr som är riktad till en yngre läsgrupp till så kallad Hentai som är tecknad porr. 

Sedan finns det en stor mängd olika genrers där emellan som är fokuserad på vanligt skolliv 

eller kanske skräck och psykologisk thriller. Det finns manga för alla och för alla åldrar och 

behöver inte vara så överdriven utan kan ta upp verkliga problem och vara mentalt tung. Den 

är även skapad för att läsas snabbare än västerländska serier och tecknas oftast svartvit, vilket 

underlättar avkodning och hantering av manga när den ska översättas (Strömberg, 2007:62). 

Vi i väst kallar de flesta serier som kommer från Asien för manga. Det spelar inte så stor roll 

om den kommer från Korea eller Japan. Den vanligaste rådande föreställningen i väst är just att 

manga är seriestilen med stora ögon och skarpa linjer så som i serierna Naruto och One piece 

(Sugiyama, 2004).  Men i Japan benämns alla slags serier för manga eftersom att det är ordet 
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för serie på japanska. Det innebär att serietidningar som Batman också hamnar under det 

samlingsbegreppet (Strömberg, 2007:59). Detta gör det svårt att definiera ordet och begreppet 

manga. Jag kommer att förhålla mig till den västerländska definitionen eftersom att jag ska 

studera svenska bibliotek. 
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BAKGRUND 
Denna uppsats kommer bland annat grunda sig på forskning och teorier kring hur bibliotek 

hanterar och exponerar sina samlingar. En forskare inom det området är Stephanie Borgwardt 

som skrivit boken Library display och hon menar att det finns många olika anledningar till 

varför biblioteket väljer att skylta och exponera sina hyllor på vissa sätt. Många gånger beror 

det på att visa bibliotekets alla olika resurser till biblioteksanvändaren. Men det är även ett sätt 

för att kunna göra tematiserade hyllor som väver samman böcker från olika 

klassifikationssystem. En annan anledning till annorlunda exponering handlar om att visa upp 

regionens olika intressen och aktiviteter (Borgwardt, 1970:11-21). 

 I Sverige har det även pågått två olika stora projekt som handlar om litteraturexponering. Det 

ena är GÖK-projektet från 90-talet (Rutqvist, 1994:42). Det andra är projektet är: Synliggör 

bibliotek (2011:53). De båda olika projekten handlade om att genom möblering och ny 

skyltning göra biblioteket mer tillgängligt för biblioteksanvändare. Eliasson (2010:7) 

sammanfattar resultaten av projektet Synliggör bibliotek med: 

Att vara till för alla och att kommunicera med alla samtidigt kan innebära att man inte 

kommunicerar med någon. Därför behöver man rikta verksamheten till olika målgrupper utifrån 

identifierade mål. Att välja ut och arbeta med en grupp eller ett mål i taget är ett sätt att lyckas 

med detta. En aktivitetsplan eller handlingsplan underlättar ett sådant arbetssätt (Eliasson, 

2010:7) 

En teori inom litteraturexponering som kommer användas är Rebecca Lidéns triangelmodell 

om biblioteksmiljö (Lidén, 2014:7).  Lidén tog inspiration från Marti Lakssonen, professor i 

marknadsföring. Lakssonen utvecklade en triangelmodell om personers shoppingbeteende och 

hur vi går runt i en butik (Laaksonen, 2010:572-584). Lidén tog idén och utvecklade den och 

satte in den i ett biblioteksperspektiv (Lidén, 2014:8). Här nedanför i figur 1 ser vi 

triangelmodellen. 

Figur 1: Lidéns triangelmodell 
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Biblioteksanvändarens inställning handlar om attityden till biblioteksbesöket. Här spelar 

värderingar och tidigare erfarenheter roll.  Dessa faktorer gör det enklare för en person att fatta 

snabba beslut. Biblioteksanvändarens inställning påverkar även hur personen fördelar 

uppmärksamheten i biblioteksmiljön och därefter agerar och navigerar i biblioteket.  

Biblioteksanvändarens vanor innefattar vilka läsvanor, sökstrategier och beslutstrategier en 

biblioteksanvändare har. Tillexempel om en biblioteksanvändare gillar fantasy är det troligt att 

personen letar upp fantasyavdelningen på ett nytt bibliotek. Här spelar även vardagsrutiner och 

familje- och arbetssituation in. Dessa vanor och strategier påverkar därefter vilken inställning 

biblioteksanvändaren  har på biblioteksmiljön.  

Biblioteksmiljön Är allt från lokalens utformning till inredning och placering av hyllor och 

teman i ett bibliotek. Det påverkar enkelheten att söka och känslan om biblioteksanvändare vill 

stanna en lite längre tid på biblioteket eller inte. Ligger tillexempel barnavdelningen nära 

tidningshörnan kan det påverka upplevelsen för dem som läser dagstidningen och så vidare 

(Lidén, 2014).  

Lidén menar att dessa olika faktorer påverkar varandra och det tillsammans formar en helhet 

hur en besökare i ett bibliotek rör sig i miljön och väljer böcker att läsa. Hur en 

biblioteksanvändare upplever miljön handlar om skyltning, placering av olika hyllor. Men hur 

en biblioteksanvändare uppfattar miljön handlar också om deras vanor och hur de brukar röra 

sig i ett bibliotek. Både miljön och läsarens vanor påverkar sedan deras inställning till 

biblioteket som miljö och dess karaktär. Denna teori kommer sättas ini ett perspektiv av hur 

biblioteksanvändare som är vana vid manga har för inställning till biblioteksmiljön.  Men också 

hur bibliotekarierna i sin tur arbetar med miljön runt mangahyllan och vad som påverkat deras 

val av uppställning etcetera. 

 

Tidigare forskning om manga och nya mediers placering 
Manga som fenomen är ett relativt välarbetat forskningsområde I Europa. Dock ligger fokus 

många gånger på dess uppkomst och spridning till väst och vad det finns för attityder gentemot 

manga som medium. En antologi  om mangans spridning i Europa är Manga: An Anthology of 

Global and Cultural Perspective som är editerad av Toni Johnsons-Woods. Bland annat så 

skriver Paul Malone (2010) i sitt kapitel The manga publishing scene in Europe om hur manga 

kom till Europa och dess historia om vad som gjorde den så populär bland unga.  
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Ytterligare en bok är skriven av Brenner (2007). Han tar upp vad som kännetecknar just manga 

och dess geners. Framförallt diskuteras i kapitel tre om de kulturkrockar som sker när manga 

möter västerländsk publik. Det kan vara problem med kodning av symboler. Vad betyder det 

egentligen att den manliga karaktären blöder näsblod när han ser en snygg tjej? Och så vidare. 

Skillnader i symboliken tillsammans med hur de porträtterar samhället, män och kvinnor kan 

göra det svårt för en bibliotekarie att försöka sortera ut vad som ska hamna på hyllorna. Brenner 

menar att det bästa är att bli någorlunda insatt i ämnet (2007:77)  

Hur biblioteken tar sig an manga, finns det dock lite skrivet om. Den forskning som är kopplad 

till serier och bibliotek undersöker i regel grafiska noveller från USA och hur de hanteras och 

placeras. Ett exempel på det är boken Graphic Novels and Comics in Libraries and Archives: 

Essays on Readers, Research, History and Cataloging. Författarna diskuterar om hur 

serietidningar, grafiska noveller och mer alternativa läsupplevelser utvecklats. Författarna 

kommer med idéer till hur biblioteken kan katalogisera och placera nya medier (Weiner m fl., 

2010:5). Bland annat så skriver de om olika genreindelningar och hur viktigt det är. Men om 

manga ska bli möjlig att ställa upp i olika specifika geners kommer det till en viktig aspekt. 

Bibliotekarien måste kunna sina titlar och veta vad de handlar om. De nämner en bok 500 

Essential Graphic Novels: The Ultimate Guide. Där delas grafiska noveller i tio olika genrers: 

äventyr, historisk, brott och mysterier,fantasy, generell fiction, skräck, humor, science fiction, 

superhjältar och krig (Kannenberg, 2008).  

Ett etablerat namn inom studier kring manga i Sverige är Fredrik Strömberg. I hans 

magisteruppsats undersöker han kopplingen mellan mangaläsande och viljan att lära sig att 

uttrycka sig med manga som konstform. Där märker han att det finns starka kopplingar mellan 

viljan att läsa och uttrycka sig  och han menar att det borde användas i studiesyfte och 

läsfrämjande (2005). Men den mest djupgående forskning som hittats om just manga på svenska 

bibliotek är Mattias Johnssons masteruppsats Manga i svenska folkbibliotek. I uppsatsen 

analyserar Johansson bland annat mangas lånestatistik i svenska folkbibliotek under åren 2004-

2011 och det visar att utlåningen ökade kraftigt från 2004 fram till 2009, varefter det började 

avta något.  Johansson studerar även hur folkbiblioteken placerar sin manga. Under den 

observationen visade det sig att många bibliotek ställde upp manga på en separat hylla. Att ge 

den en egen hylla kan tolkas som att manga borde kunna stå som en egen genre. Vilket motsäger 

experterna inom området som menar att manga inte kan klassificeras som en enda genre 

(Johnsson, 2014:26). Avslutningsvis när Johansson skriver om mangas placering på bibliotek, 
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visar han att oklarheterna och de många variationerna för mangans placering många gånger 

handlar om okunskap. 

Detta visar också Lisa Karlsson & Caroline Kårhed i sin kandidatuppsats. Författarna 

undersökte hur breda vuxenserier och grafiska noveller var lika prioriterade som annan litteratur 

på biblioteket. I denna uppsatts tar författarna både upp attityder hos bibliotekarierna men också 

placering, exponering och katalogisering av grafiska noveller. Författarna kom fram till att 

placeringen av mediet behandlades olika på alla de bibliotek de undersökte. Det berodde helt 

på hur insatta och engagerad bibliotekarierna var för ämnet.  I deras undersökning visade det 

sig att bibliotekarierna var rätt insatta i de serier och grafiska noveller de hade i sin samling, i 

alla fall på de större stadsbiblioteken. Dock hade placeringen en viktig roll när det kom till hur 

stor aktiviteten kring hyllorna var och dess grad av utlåning (Karlsson & Kårhed, 2012). En 

annan kandidatuppsats skriven av Emma Johansson och Isabelle Wårfors tar upp samma ämne 

som Karlson och Kårhed. De intervjuade olika bibliotekarier från olika stora bibliotek i södra 

Sverige för att få ytterligare information om hur deras seriehyllor såg ut. Författarna kom fram 

till att hyllornas variation och placeringar  berodde på hur engagerade och väl förtrogna 

bibliotekarierna var med serier och grafiska noveller. Deras informanter uttryckte också att det 

kräver mycket att hålla seriehyllan vid liv och för att den verkligen ska växa behövs eldsjälar. 

 

Manga på japanska bibliotek  
Manga har funnits i århundranden i Japan men denna uppsats kommer utgå från de senaste 

hundra åren. Innan dess visste inte majoriteten av Japans befolkning om att konstformen 

existerade. Det var knappt att den rika befolkningen i städerna kände till de illustrerade längre 

serierna som är föregångaren till manga (Weiner m fl., 2010:20). 

På 1920 talet blev manga inspirerad av västerländsk kultur med pratbubblor, rutor, och 

liknande. Då hade manga också börjat publiceras som böcker. Det fanns också månadstidningar 

som främst riktade sig till pojkar. Dock blev en av konsekvenserna under andra världskriget 

pappersbrist. På grund av denna pappersbrist skapades det tydliga restriktioner kring vad som 

fick publiceras. Den manga som publicerades då hade fokus på krig och patriotism. En känd 

serie från den tiden är Norakruo som handlar om en hund som ska kriga för sitt land, i ett 

hundkrig (Weiner m fl., 2010:20). När kriget var slut började manga spridas igen. Efter de tunga 

åren med krig så blev det viktigt att manga som riktades till barn skulle vara lättsamma och 
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positiva. Under denna period hade även biblioteken i Japan inspirerats av amerikanska bibliotek 

och försökte standardisera dem på liknande vis, trots dålig ekonomi.  

Kring 50-talet kom den första seriösa förfrågningen om manga på bibliotek. Då föreslogs serier 

som hade stor historiskt värde. Förfrågningen var början på diskussionerna om vad som 

egentligen skulle finnas på bibliotek och vad som klassades som en bok. Till en början hade 

biblioteken hårda restriktioner om manga. Många av dessa regler var subjektiva. Regler som: 

Inga deckarhistorier utan bra moral. Eller: Den får inte vara dåligt ritad (Weiner m fl., 2010:21). 

Biblioteken krävde en standardisering eftersom att de tvivlade på sig själva och sitt omdöme. 

Ofta kände bibliotekarierna sig för dåligt insatta för att kunna dra gränserna för vad som var 

lämpligt. De ville ha ett regelverk som hjälpmedel om någon förälder ifrågasatte en titel i hyllan.  

School Libary Association i Japan skapade då en mangakommitté. År 1985  kom kommittén ut 

med en standardisering för skolbibliotek som bibliotekarierna kunde luta sig mot. Punkterna 

handlade bland annat om att inte köpa in verk som fortfarande släppte volymer och en annan 

punkt handlade om åldersrestriktioner. Genom detta skapades bättre förutsättningar att kunna 

ha manga på bibliotek. Men det gav också bibliotekarierna de verktyg som behövdes så de 

kunde sortera ut manga som inte lämpades på deras hyllor (Weiner m fl., 2010:24). 

 

Manga på svenska bibliotek 
Serier har länge varit ifrågasatt på grund av sina rötter i populärkulturen. Populärkultur syftar 

till medium som är gjorda för att underhålla en bred publik, så som underhållningsfilm, 

kiosklitteratur och  serietidningar. Sådana typer av medier har länge setts som en lägre typ av 

underhållning än ́ fin´ kultur så som teater, dans, klassisk musik och konstfilm. Lindgren (2009) 

pekar på farorna att skapa dessa dikotomier. Idag är också skillnaderna mer flytande än 

någonsin i dagens samhälle (Lindgren, 2009:37). Varför serier är så ifrågasatta har även 

att göra med den stora moralpaniken som spred sig under 50-talet när serier nådde Sverige. Då 

ansågs serier skadliga för läsaren och framförallt för barn. Argumenten i denna debatt hade 

tagits från liknande diskussioner som florerade i USA. Fast där handlade det om titlar med 

grövre innehåll så argumenten togs därav ur sitt sammanhang. Dessutom var utbudet och 

framväxten av serier större i USA än vad det hunnit bli i Sverige (Sjöberg, 2011). Därför spred 

sig antagandet att serier hade skadlig inverkan. Sjöberg menar också att även om moralpaniken 

lagt sig så finns anden av att serier skulle vara skadligt fortfarande kvar idag. Denna debatt 

gjorde hur som helst att Sverige började satsa på att ta fram serier för barn med fokus på att visa 
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föräldrar vad serier egentligen var och vilka titlar som eventuellt inte lämpade för barn 

(Magnusson, 2005:160-162). 

Med denna bakgrund blev det viss diskussion när serier som Sailor Moon2 och Pokémon3 blev 

populära under 90-talet och barn började fråga efter dem på biblioteken. Strömberg menar att 

manga också är ett populärkulturellt medium och därför blev krångligt att försöka etablera det 

i bibliotek i och med frågan om hur pedagogisk och läsfrämjande det är (Strömberg, 2007;160). 

Det var inte förrän 2000-talet som manga blev riktigt populärt i Sverige i och med Dragon Ball 

Z4 och allt fler manga riktade till unga killar, så kallade shounen-serier, efterfrågades på 

biblioteken (Lundström, 2004:52-53). Idag finns det mangaböcker att låna folkbibliotek, titlar 

som Naruto5, One piece6 och Dragonball Z är några av de populäraste. Det finns också manga 

för äldre och unga vuxna bland seriehyllorna.  Men till skillnad från bokhandeln eller nätet så 

är titlarna ett fåtal av utbudet som finns. Men i och med att det blev allt mer populärt försökte 

biblioteken fånga upp mediet och de hade Lär-dig-rita-Manga kurser. Biblioteken fann även en 

vandringsutställning från Östasiatiska museet. Manga: från Hokusai till Dragon Ball som 

handlade lite om mangas historia och manga som konstform. 

I regel använder sig biblioteken sig av Bibliotekstjänst (BTJ) när de ska beställa böcker och 

andra slags medium. BTJ är en sammanställd katalog med utkomna böcker och nya medier med 

recensioner. Manga är med på ett hörn  men i liten utsträckning och endast med några få 

recenserade titlar. 2008 skapade BTJ (med hjälp av Fredrik Strömberg) en handledarrguide, 

Mangabiblioteket, som främst riktar sig till bibliotekarier. Boken är ett verktyg som förklarar 

vad manga är för något och hur stort fenomenet är. Samt att det bästa för en bibliotekarie är att 

helst läsa första boken i en serie, den sätter oftast prägeln på hur serien kommer att arta sig. 

Efter det kan de fråga sig om det är lämpligt eller inte att köpa in (Strömberg, 2008). Denna 

guide innehåller också recensioner av titlar där manga generindelas och åldersgrupperas.  

  

                                                 
2 Usagi är en tjej som blir en så kallad sailor scout och ska rädda världen från ondskan med hjälp av månens kraft 

(2011). 
3 Ash är en pojke som vill bli den bästa pokemontränaren och reser runt och tävlar mot andra pokemontränare 

och gymledare för att utvecklas (2008). 
4 Son Goku är en pojke som stöter på Bulma som letar efter de sju magiska drakkulor som kan uppfylla ens 

största önskan, de ger sig ut i världen för att leta dem. (1984) 
5 Naruto är en pojke som eftersträvar att bli den perfekta ninjan och går därför i en ninjaskola.(2001).  
6 Luffy är en pojke som vill bli den bästa piraten och letar därför efter skatten One Peice. Publicerades (2003).  
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METOD OCH URVAL 
Biblioteket som kommer användas i denna studie är Umeås stadsbibliotek i kulturhuset Väven. 

Umeå stadsbibliotek flyttade sina lokaler till Väven för tre år sedan och deras samlingar och 

placeringar är fortfarande under uppbyggnad. Biblioteket har två mangahyllor. Den ena är 

placerad på fjärde våningen bland barn och ungdomslitteratur. Där står titlar som är lämpliga 

för barn inom grundskolan såsom Dragonball Z och Naruto. Den andra hyllan är på entréplan 

och är placerad i deras Serietek. Där står titlar som är för ungdomar och vuxna. Manga delar 

plats tillsammans med grafiska noveller och andra tidningar såsom Nemi. Det är den sistnämnda 

hyllan som kommer att undersökas. Varför Umeå Stadsbibliotek valdes och inte några av  

Umeås filialbibliotek beror på att de har störst utbud av vuxenserier och manga och de har en 

tydlig verksamhet och struktur kring hur detta medie kan hanteras. 

 

Bibliotekarierna  
För att få en bättre insikt i hur bibliotekarierna ser på deras biblioteksmiljö så intervjuades de 

bibliotekarier som ansvarar för Serieteket med tillhörande mangahylla. Detta blev extra 

intressant efter att jag kontaktat dem första gången och de berättade att de var missnöjda med 

utformningen på hyllorna kring Serieteket. Intervjun skedde i bibliotekets lokaler och varade 

under 30 minuter. Frågorna som ställdes var öppna och krävde reflektion (se bilaga 1).  

Intervjun liknade mer ett samtal där de öppet diskutera de sitt arbete med hyllan. Jag försökte 

vara så lite delaktig i samtalet som möjligt eftersom att det kan påverka resultatet. Jag påverkar 

nog mycket som forskare genom att  jag sitter med under samtalet. Däremot guidade jag 

samtalet och ställde frågor och riktade in dem på rätt spår ifall diskussionen tog en annan 

riktning än vad som det var avsett till (Ahrne & Svensson, 2015:87). 

 

Mangaveteraner på nätet 
För att skapa en förståelse för hur biblioteksanvändare upplever placeringen av manga på 

bibliotek och vilket intryck de får av bibliotekens samling valdes informanter som var väl 

insatta i mangakulturen. Min benämning på informanterna som deltog kommer varar 

Mangaveteraner i resterande del av uppsatsen.  Dessa mangaveteraner  kontaktades genom två 

olika facebookgrupper, som jag själv är medlem och delaktig i.  Nördar i Umeå består av 70 

aktiva medlemmar mellan ålder 15-30 år och i gruppen postar medlemmarna allt från 

samåkning till konvent till om någon vill ta en fika. Medlemmarna ger varandra även tips om 
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cosplays7 och ny manga. Det är helt enkelt ett forum där många diskuterar och samtalar om sitt 

stora nördintresse. Manga föreningen består av 150 medlemmar och är rotad i Örnsköldsvik 

men har sina förgreningar mot Umeå. Gruppen har samma syfte som Nördar i Umeå och 

Öviksborna brukar ta turer till Umeå stadskärna. Det var en av aspekterna varför denna grupp 

valdes. I inlägget som postades på båda gruppernas sidor stod det i positiv anda om att de gärna 

fick  skicka enkäten vidare till sina kontakter som är väl förtrogna med manga så det blir en 

slags snöbollseffekt (Ekström & Larsson, 2013:63). Min förhoppning genom denna metod var 

att få en god spridning och samla in så mycket data som möjligt. Enkäten om handlade hur 

mangaveteranerna såg på placering av manga och vad de själva upplevt kring den hyllan, både 

på Umeå stadsbibliotek men även på andra bibliotek inom Umeå.  

När urvalgruppen valts ut började utvecklingen av metoden. Eftersom upplevelsen om 

placering på bibliotek är individuell är det svårt att få en helhetsbild med enbart några enstaka 

röster (Wildemuth, 2009:256). I och med detta fanns ambitionen att metoden skulle generera 

åsikter från så många personer som möjligt. Metoden behövde också ta hänsyn till svårigheten 

att få mangaveteranerna på en och samma plats. Dessa faktorer ledde till att enkäten postades 

på facebooksidorna istället för som handoust. En online-enkät blir mer tillgänglig. Många sitter 

på nätet idag och det går att nå ut till fler. Istället för att ta sig till en speciell plats en speciell 

tidpunkt. En annan aspekt är att du i rollen som forskare inte påverkar fysiskt med din närvaro 

(Ahrne & Svensson, 2015:148ff).  Att som informant kunna sitta och svara på en enkät under 

en reklampaus på TV känns inte lika ansträngande eller pressat som när en forskare informerar 

på en arbetsplats, skola eller förening. Med andra ord skulle informanter känna sig bekväma 

och inte känna någon egentlig press. 

Risken med denna metod är att man inte får tillräckligt mycket empiri även om förslaget finns 

att skicka den vidare för att skapa en slags snöbollseffekt. Detta försökte undvikas genom att 

det skulle gå snabbt för informanterna att svara på frågorna. Därför blev det frågor med flera 

svarsalternativ. Men under frågorna fanns ett kommentatorsfält om mangaveteranerna  kände 

sig manade att dela med sig av sina åsikter (bilaga 2). Det var inga frågor med öppna svar som 

kräver mycket analys och formulering. Det kan kännas krävande av informanten och då struntar 

de i att göra enkäten (Wildemuth, 2009:258).  

                                                 
7 Copslay är en lek med ord, costume= Kostym, Play=Lek. Många inom den så kallade nörd-kulturen tillverkar 

sina egna kostymer och åker till konvent och visar upp dem. Men det kan också handla om att hitta en 

gemenskap på dessa konvent också, visa vilka serier och karaktärer en gillar. (Urbandictionary.com) 
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Enkäten skapades på hemsidan survio.com. Sidan är en gratistjänst med ett program där du kan 

skapa egna internetenkäter. Du kan göra många olika typer av frågor, så som ensvars alternativ, 

frågor med gradskala eller olika matriser (Dahmström, 2011:25). Varför denna hemsida  valdes 

berodde  framförallt  på dess enkelhet, men även för att jag har arbetat med den förut och är 

därför bekant med dess program. En annan positiv aspekt  med hemsidan är att den hjälper dig 

att sammanställa svaren i olika diagram vilket senare gör det lättare att analysera. Enkäten blev 

på 12 frågor där de första nio frågorna hade fokus på stadsbiblioteket i Umeå. De tre övriga 

frågorna fokuserades på hur de allmänt tycker att bibliotek hanterar manga och deras egna 

erfarenheter (bilaga 2). 

Mangaveteranerna fick möjlighet att ställa mig frågor om undersökningen ifall de ville ha 

ytterligare information. Först och främst menar Patel och Davidson att det är viktigt ur etisk 

synpunkt att gå ut med bra information och förklara varför individens bidrag är viktigt just för 

denna undersökning Det är också viktigt att berätta om informanterna kommer vara anonyma 

eller inte (2011:74). Att göra en netografi, alltså agera och ta kontakt med personer via nätet, 

kan vara komplicerat ur etisk synvinkel. Framförallt när dessa facebookgrupper är slutna och 

skulle vara svår att få tillgång till annars. Detta problem avstyrdes i och med att svaren är 

anonyma. Facebook inlägget som skickades ut innehöll också mycket information med länk till 

enkäten. Med andra ord kommer det också vara helt frivilligt att delta och därför undviks risken 

att råka använda någons åsikter utan tillstånd (Ahrne & Svensson, 2009:145f). 

 

Biblioteksanvändare på Umeå stadsbibliotek   
Den andra urvalsgruppen av informanter nåddes genom att närvara på Umeå stadsbibliotek vid 

mangahyllan på entréplan. Denna urvalsgrupp skulle ge insikt i hur biblioteksanvändare 

använde sig av och rörde sig runt mangahyllan. Det blev tre olika observationstillfällen: 29/11 

mellan tiderna 14.00 till 16.00. den 30/11 mellan tiderna 17.30 till 19.45  Dessa tider valdes 

med tanke på mangaveteraner och deras ålder. Förhoppningen  var att  denna urvalsgrupp skulle 

närvara på biblioteket kring eftermiddagen,  efter gymnasiet eller efter studier och jobb 

(Wildemuth, 2009:192). Dock visade det sig att dessa två tillfällen inte var de bästa tiderna. Det 

var den 5/12 mellan 15:00 till 17.00 som gav mest resultat och flest informanter. För att inte 

förvillas vad som skulle observera gjordes ett så kallat observationsschema (Wildemuth, 

2009:191).  Vad som skulle undersökas var dels antalet  biblioteksanvändare som sökte upp 

hyllan, men också om de lånade något eller studerade någon titel (se bilaga nr3). 
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Att göra en observation på en allmän plats uppstår också dilemmat hur vida information om 

undersökningen ska finnas att tillgå i form av uppsatta lappar och ett godkännande från 

personalen. Personalen godkände min närvaro som forskare. Lappar var dock överflödigt när 

det var en så pass liten undersökning i en sådan smal urvalsgrupp.  

 

Tematisk analys. 
I och med de många olika metoderna som använts var det också viktigt att försöka vara 

konsekvent och hitta samband. Därför använde tematisk analys som analysverktyg. Denna 

analysmetod innebär att du kodar ditt material i olika teman för att hitta samband och mönster. 

Varför  denna metod användes är för att den är en flexibel metod som är applicerbar  och breddar 

sig över många teoretiska infallsvinklar. Tematisk analys är också uppdelad i två slags 

tillvägagångsätt.  Det ena tillvägagångssättet är  att forskaren utgår från en redan satt teori i sitt 

fält och därmed blir analysen teoretisk styrd. Det andra tillvägagångsättet är att titta på sitt 

material utan någon bas av vad som ska undersökas, så som grounded theory. Dock är det en 

liten skillnad hur tematisk analys används i praktiken när det kommer till dessa olika 

tillvägagångsätt  (Braun och Clarke, 2006). Min uppsats kommer utgå från Lidéns 

triangelmodell så därför blev kodningen och den tematiska analysen teoretiskt styrd.  

Att använda sig av tematisk analys är sällan en linjär process och det var det inte för mig heller. 

Det är väldigt lätt att hoppa mellan de olika analytiska stegen. Kodningen ska ske först, du ska 

koda allt i ditt material som är intressant. Därefter ska du gallra ut det som är återupprepande 

eller om du ser ett återkommande mönster bland dina olika informanter. Kodningsprocessen för 

denna uppsats liknande vad Hjerm och Lindgren beskrev. Den  var inte linjär. Mitt i processen 

började jag styra upp teman som jag senare fick stryka för de var inte relevanta (Hjerm & 

Lindgren, 2010:114ff).  
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RESULTAT 
I resultatdelen kommer Lidéns triangelmodell och data att kopplas samman och visa hur 

empirin används i triangelmodellen och hur de olika faktorerna påverkar varandra.  

Resultatdelen kommer att börja med att diskutera biblioteksmiljön, hur den ser ut och vad 

som, påverkat den. Därefter kommer jag gå igenom biblioteksanvändarens vanor, i detta fall 

mangaveteranernas vanor och hur det påverkar både biblioteksmiljön och deras inställning till 

den. Därefter kommer jag att diskutera hur biblioteksmiljön och mangaveteranernas vanor 

påverkar inställningen om hur biblioteket hanterar manga.  

 

Biblioteksmiljön 
Umeå stadsbibliotek ligger i det nybyggda kulturhuset Väven. Väven är en arkitektritad 

byggnad som ligger bredvid älven och ska påminnas om en björkstam. Lokalen har högt i tak 

och alla stora fönster släpper in mycket ljus. Serieteket i stadsbiblioteket ligger på entréplan, 

lite avsides om du går förbi alla dagstidningar från jordens olika kontinenter. Denna hörna i 

biblioteket är uppbyggd runt några stora fönster som vetter mot älven. Kring dessa fönster och 

runt väggarna finns många sittplatser i form av stora fåtöljer och soffor. Serietidningarna och 

manga är uppdelade var för sig och står på olika hyllor i denna hörna. Serierna står i bokhyllor 

och tråg medan manga står i en fasadhylla under de stora fönstren. Utöver fasadhyllan är manga 

placerad i ett så kallat boktorn som står nära gången som människor passerar för att kunna gå 

längre in i biblioteket.  

Under mina observationer under de utsatta tiderna var det många personer som satt i sofforna 

och bläddrade i dagstidningar. Några studenter satt också och pluggade vid ett skrivbord. 

Serietekets tråg söktes upp och några personer stod och bläddrade bland serierna för att hitta 

det nyaste. Denna hörna upplevs som en plats där många passerar och har mycket rörelse. 

Skissen på nästa sida  visar hur Serieteket är uppbyggt. På vänster sidan är den mangahylla som 

är placerad under de stora fönstren. På högersida av figur 3 visas boktornet som är placerad 

nära gången som människor passerar regelbundet.  

 Jag satte mig i en fåtölj (markerat med ett X på figur 3) med god uppsikt över de båda 

mangahyllorna. Boktornet med manga var den plats de flesta informanterna stannade upp för 

att söka i. Oftast var det för att de sneglade på hyllan när de passerade den och stannade upp 

om de såg någon intressant titel eller omslag. I regel tog de fram boken och studerade den, 

alternativt började bläddra. Efter någon minut av bläddring ställde de tillbaka manga i hyllan 
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och gick iväg.  Under de tider observationen skedde var det ingen som så kallat browsade i 

fasadhyllorna.  Med andra ord att någon aktivt ställde sig och skannade bokryggarna.  Det var 

inte heller någon som satte sig och läste manga. Uppfattningen från denna observation blev att 

det skedde spontant och ingen av dessa informanter gick aktivt till hyllan för att läsa eller att 

söka. Det skedde på vägen hem från biblioteket eller om de hade något ärende på biblioteket.  

 

Figur 3: Skiss på Serieteke 

En fråga i enkäten handlade just om hur det var att hitta managhyllan på stadsbiblioteket. 

Resultatet står i tabell 1 och  visar att det var 41,2 % av mangaveteranerna som tyckte att det 

var svårt eller väldigt svårt att hitta. 23,5% bredde ut sig på svarsalternativen lätt, eller väldigt 

lätt att hitta hyllan. Resterande hade ingen åsikt om det, mycket berodde på att de hade andra 

syften på biblioteket än just manga. Varför de tyckte det var svårt berodde oftast på att manga 

stod huller om buller. Men även att de stod i låga hyllor under fönstret som gjorde att den 

missades.  

 

Tabell 1: Mangaveteranernas syn på hur det var att hitta mangahyllan på stadsbiblioteket 

Biblioteksanvändare verkar inte se den andra hyllan. En av mangaveteranerna uttryckte sig 

såhär i enkäten: 
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 Fann det svårt i början att hitta hyllan då det i huvudsak stod i låga hyllor längst fönsterna samt 

att hyllorna även fungerade som sittplatser. Dåligt skyltat också, tror jag bad en kompis eller 

personal visa mig men minns inte säkert.  

Att mangaveteranen i fråga bett någon annan om guidning till hyllan är en aspekt i det hela med 

fasadhyllorna. Biblioteket använder sig av en envägskommunikation som inte riktigt fungerar. 

Eftersom fasadhyllan inte är ordentligt skyltad glöms den bort och deras utbud av manga blir 

svår att hitta. Lidén nämner att ha vissa böcker skyltade nära ”gången” kan få människor att 

haja till och bli nyfikna. Det är ungefär vad tornet fungerar som i nuläget fasadhyllan glöms 

bort, till en viss del. Skyltning gör det lättare för människor att spontant se vad biblioteken har 

för utbud (Lidén, 2014:15). 

Mangaveteranerna kommenterade även att fasadhyllan var problematisk ur andra aspekter. 

Denna placering tycktes få användarna av manga att se sig bortprioriterade, eller som denna 

mangaveteran kommenterade: 

 Om det är så att de riktar manga till barn så funkar det. Men det är inte alla som orkar böja/huka 

sig när man letar nått att läsa.  

Denna hylla är inte riktad till barn eftersom det är titlar fån tonåren som står där. Fasadhyllan 

kändes som ett problem för Bibliotekarierna också. Dess nackdel kommenterade bibliotekarie 

1 såhär: 

Bibliotekarie1: Jag håller helt med om det, det där är något att jobba på verkligen. Det känner 

man ju själv när vi ska ställa upp manga, det är ett meck alltså och inte ergonomiskt alls. Det är 

som att om det skulle vara många äldre människor som vill låna manga skulle ju det vara 

fullständigt omöjligt. Det är som att bygger på att läsarna är ganska unga.  

Här nämner Bibliotekarie1 hur tungt det är att ställa upp just manga. Det handlar om att ständigt 

böja sig ned och att det inte är ergonomiskt. Vilket gör att mangahyllan känns riktad till lite 

yngre människor. Men något att komma ihåg är att de biblioteksanvändare som lånade manga 

åren 2004-2009 var kring åldrarna 13 till 16 år, de är nu unga vuxna. Vilket märktes under min 

enkätundersökning när majoriteten som svarat var mellan åldrarna 20 och 25 år. Mediet har på 

ett vis fått växa med biblioteksanvändarna. Att manga nu står i serieteket som är riktad till 

ungdom och vuxen är ett bevis på det. I Weiners bok diskuteras detta i form av grafiska noveller 

att det har varit svårt att se till tiden som aspekt för bibliotekarier. Att mediet växer upp 

tillsammans med biblioteksanvändaren. Det krävs väldigt mycket flexibilitet och ändringar, 

dessutom krävs det kontinuerlig omredigering i hyllorna (Weiner m fl,2010:60f).  
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Varför bibliotekarierna just ställt manga i dessa fasadhyllor handlar dels om manga har populära 

evighetsserier. Titlar med många volymer som fortfarande ges ut. I nästa citat beskriver 

bibliotekarierna om en av de positiva aspekterna med att placera manga i fasadhyllorna under 

fönstret.  

Bibliotekarie 2: Jag pratade ju med dig om att vi inte tyckte det blev en jättebra placering med 

de här fasadhyllorna. Men det vi såg framför oss innan vi flyttade hit var ju att det blir åtminstone 

långa sjok av manga. Det är ju knepigt också att ha dem runt torn så att säga. 

   

Bibliotekarie 1: För det problemet hade vi ju i förra huset.  

 

Bibliotekarie 2:  Och då har vi det igen, om det finns många volymer av en serie så kanske det 

lånas ett sjok och då skjuts allting efter så det är en knepighet. Hade man fått designa biblioteket 

eftermangaserier så kanske man skulle ha haft långa raka pockethyllor i långa, långa sviter. Men 

så ser det ju inte ut, det skulle man ju absolut kunna fortsätta arbeta med. 

 

Bibliotekarierna ansåg inte heller att fasadhyllorna är en optimal lösning. Det diskuterar ändå 

att detta blev en slags helhet. Att i dessa hyllor står mangaserier ihopsamlad och det blir inte 

lika uppdelat som den förut blev i tornen. 

Uppställning i Mangahyllan 

Hur mangahyllan är uppställd är också något som påverkar inställningen till biblioteksmiljön. 

I enkäten efterfrågades hur nöjda mangaveteranerna var på olika punkter angående 

mangahyllan. Punkterna handlade om mangahyllans utbud, placering, uppställning och 

överskådlighet. Majoriteten tyckte att det var helt okej på alla punkter som vi kan se i tabell 2.  

 

 Tabell 2: Hur nöjda mangaveteranerna var på vssa punkter angående mangahyllan 

Några av mangaveteranerna var dock missnöjda. Då handlade det om  utbud, uppställning men 

framförallt överskådlighet. Några saknade japansk manga och påpekade att genrerna blandades, 

som denna mangaveteran påpekade i enkäten. 
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Känns bara som de är uppställda huller om buller. Mitt bland shoujo8 kunde en shounen9 så 

placerad osv. 

Bibliotekarierna hade funderat kring utbud och genreindelning. Mycket på Serieteket och 

mangahyllan köps in på förslag från biblioteksanvändare. Utöver det så höll bibliotekarierna 

uppsikt på egen hand. Det berodde på att när BTJ kommer ut med vissa serietitlar så har 

stadsbiblioteket redan köpt in dem, det blir lite förskjutet. Citatet nedan kan vi läsa bibliotekarie 

1s sammanfattning om hur deras hantering ser ut.  

Bibliotekarie 1: Det är väl så att vi jobbar rätt mycket till skillad från övrig media med att ligga 

före på något sätt, man måste liksom hålla koll själv.  Jag läser pre reviews också för att hålla 

koll på vad som är på gång, lite bloggar och de stora utgivarnas egna hemsidor och sånt där. Sen 

har jag några som är på bevakning för vissa serier fortsätter vi ju med. Så ser det väl ut på ett 

ungefär men vi får ju ganska mycket inköpsförslag. 

 

De fortsätter förklara att de tar hem nästan alla inköpsförslag eftersom att de hellre vill fria än 

fälla. Det är sällan de har haft problem eller frågetecken angående lämplighet. Dock finns inte 

tiden att noggrant läsa alla titlar. Så idag försöker bibliotekarierna istället att läsa om serierna 

och kanske läsa några sidor. Inköpsförslagen på just manga kommer oftast från en och samma 

biblioteksanvändare. Serierna lånas av andra också men det skulle kännas lite mer givande om 

det var fler som kom med inköpsförslag. Utmaningen med just manga på biblioteket handlar 

det mycket om längden på serierna. Bibliotekarierna förklarade svårigheten med att ersätta vissa 

volymer ifall de förstörs eller stjäls. De börjar bli allt svårare att få tag på svenska utgåvor 

tillexempel. Dessa utmaningar förklarar de båda bibliotekarierna under nedanstående citat. 

Bibliotekarie 2: Tillslut när det är en del som gått sönder eller försvunnit, en lång serie blir så 

upphackad då.   

 

Bibliotkearie1: Ett problem som vi har är just med stölder. Som vi får hålla på att 

ersätta. Bleach10 är ju ett exempel på när det stjäls delar kontinuerligt. Väldigt hafs artat utan  

tydlig gång, utan det kan vara volym 11 och volym 56. Så de måste man ju ersätta och än så 

länge går det ju att köpa men det vet vi ju ändå att det finns ju en risk att de inte kommer kunna 

få tag på, så är det ju med den svenska manga. [..]. Du kan ju fortfarande få tag på dem 

via antikvariatiska kontakter som jag har inom serier. Men det är ju väldigt mycket jobb och det 

kan ju ändå vara så att vi saknar del 11 man kan få tag på del 10 och 20. 

 Ett ord som ofta nämndes var så kallade evighetsserier. En serie med många volymer som 

fortfarande är aktuella och fortfarande släpper böcker. Detta är svårt att förhålla sig till. 

                                                 
8 Shoujo= manga riktade till tjejer. 
9 Shounen= manga riktade till killar. 
10 Ichigo är en pojke som kan se spöken och stöter en tjej som är medlem i en slags Soul society och under vissa 

omständigheter blir han själv medlem  i denna soul society (2011). 
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Bibliotekarierna skulle inte göra detta undantag med en bokserie till exempel. Då skulle de sluta 

köpa in efter den tionde boken. Ett sätt att hantera detta är att köpa in titlar som är avslutade 

eller enbart har få delar. Detta påverkar utbud rätt mycket eftersom att detta är något de måste 

ständigt ta hänsyn till.  

Genreindelning var även ett återkommande dilemma med manga. Eftersom att Serieteket i sin 

helhet är genreindelat men inte mangahyllan. De båda bibliotekarierna kommer från 

barnavdelningen där genreindelning har setts som ett naturligt sätt att hantera samlingarna. 

Bibliotekarierna berättade för mig att det är lättare för biblioteksanvändare att hitta i genrers 

ifall de inte är insatta i ämnet. Det är också bevisat att det höjer lånstatistiken. Ibland kan de få 

klagomål från de redan insatta. Klagomål som att de måste gå runt kring olika hyllor ifall de 

letar flera serier från samma tecknare. Men de har fått mer positiv respons än negativ. 

Bibliotekarierna nämnde att de såg det i sitt yrkesuppdrag att nå ut till nya målgrupper. Då 

började vi diskutera varför genreindelning inte hänt med manga. Första svaret var att de ville 

ha manga frånskild så att biblioteksanvändarna lättare kunde hitta den i serieteket. Snabbt 

fortsatte samtalsämnet om vad som skulle hända ifall de ställde upp mangahyllan i olika genres. 

Citatet nedanför ger en förklaring till varför det inte skett.  

Bibliotekarie 2: Det är ju en kulturell skillnad där. Jag har tänkt på det själv, om att så indelar vi 

ju inte saker i norden och vi önskar ju inte en tillbakagång till det. Förstår du hur jag 

menar? Jag kan tänka mig om man skulle börja kika på mangagenerar så kanske man ganska fort 

hamna i såhär: vill vi ha den här inledningen hos oss? Det skulle ju vara en liten fundering.   

  

Bibliotekarie 1: Det är en utvecklingsfråga tänker jag. 

    

Bibliotekarie 2: Absolut det är en intressant grej men jag kan tänka mig att man skulle hamna 

i såna frågeställningar faktiskt. Ska det här mediet ha en pojk och flickindelning helt plötsligt?   

 

Bibliotekarie 1: Det beror lite grann på hur vi lägger upp indelningen.  

 

Bibliotekarie 2: Sen kanske man kan strunta i den delen, det kanske går att komma runt det.  

 

Genusaspekten har en betydelse varför de inte ställt upp manga i mangagenrer tidigare. Men 

bibliotekarie 1 lägger till att det inte skulle behöva bli några stora problem. Det handlar om hur 

de väljer att göra uppställningen. Vi fortsatte diskutera att det nog skulle gå att frångå. Slutligen 

så diskuterade vi om hur biblioteksanvändarna rört sig under min observation och att de ofta 

tittade på boktornet. Vilket fick bibliotekarierna fundera över skyltning och om de borde ha 

manga i ett till torn. Diskussionen mynnade ut i att de borde titta på att försöka flytta runt, om 

tiden fanns. 
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Genreindelningen och utbud påverkar också med andra ord biblioteksmiljön. Det har en 

påverkan på det allmänna sättet för biblioteksanvändare att ta sig an en samling. 

Bibliotekarierna diskuterade detta under intervjun i positiv anda. Hur det är bättre med 

genreindelning än att ställa upp i ren alfabetisk uppställning. Det kan hjälpa både bibliotekarien 

men även biblioteksanvändare att bli mer insatta i ett medie, Men också ge nya målgrupper en 

chans att testa att läsa något nytt. Genreindelning är också en del av vad mangaveteranerna 

saknar, att det blir svårt att navigera när samlingen står i ren alfabetisk ordning. Genusaspekten 

när det kommer till genreindelning av manga är ett hinder och det känner bibliotekarierna. Här 

kanske det går att använda sig av dem geners som Kenneberg (2008) diskuterar i sin bok och 

presenteras i bakgrunden.  Den alfabetiska ordningen tillsammans med de låga hyllorna gör att 

det är svår för biblioteksanvändare att ta sig tiden att ordentligt leta. Samtidigt är det svårt för 

bibliotekarierna göra någonting åt miljön kring mangahyllan när majoriteten av 

mangaveteranerna inte lånar manga på biblioteket eller har någon konkret synpunkt. 

Bibliotekarierna är villiga att göra ändringar för att försöka göra biblioteksanvändare nöjda. Om 

de inte får några åsikter så blir det svårt att göra någon ändring. Vilket resulterar till att 

bibliotekarierna får det svårt att hjälpa sina biblioteksanvändare och visa sig insatta (Jones, 

2007:51ff) 

 

Biblioteksanvändarens vanor  
Tabell 3 visar  att det var 47% av mangaveteranerna som brukade besöka biblioteket någon 

gång i månaden. Det var också 29,4% av mangaveteranerna som brukade besöka mangahyllan 

lika ofta, alltså någon gång i månaden. Men hela 64,6% av mangaveteraner som sa att de 

besökte managhyllan någon gång per år svarade också att de aldrig brukar besöka den.  När det 

kom till hur ofta mangaveteranerna lånade manga på biblioteken så svarade majoriteten (35,3%) 

att det hade hänt någon gång per år. Mangaveteranerna läste inte manga så ofta på biblioteken 

heller. Majoriteten (47%) gjorde det någon gång ibland.  
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Tabell 3: Hur ofta mangaveteranerna besöker stadsbiblioteket 

Därefter frågades det om stadsbiblioteket var en informationskälla när mangaveteranerna skulle 

söka reda på ny manga. Hela 82,4% använde andra källor medan resten av mangaveternaerna 

hade biblioteket som en informationskälla. De som använde andra källor använde nätet, olika 

forum eller appar på mobilen för att ta del av sin mangaläsning.  

Hur manga hanteras påverkar biblioteksanvändarnas vanor och hur de använder biblioteket som 

informationskälla. En av kommentarerna på enkäten var:  

Biblioteket har aldrig varit lockande när det gäller manga, dels pga bristande utbud och dels pga 

att jag generellt lånar mycket lite på biblioteket.  

Denna mangaveteran känner en uppgivenhet, de har gett upp tanken på att låna manga på 

biblioteket.  

Mangaveteranerna använder internetsidor och appar som informationskälla. Detta kan vara en 

bidragande faktor till deras syn på hur biblioteket hanterar manga. De  sidor och appar som 

används är mer eller mindre virtuella databaser med olika filtreringsverktyg som genreindelning 

(se bilaga 4). Dessa hemsidor är skapade av personer som är väl rotade i mangakulturen och 

kan dess generar och indelningar. Mangaveteranerna besöker sedan biblioteket med en viss 

struktur, indelning och hantering i åtanke men inser att biblioteket hanterar manga på ett annat 

sätt, vilket leder det till att de anser att bibliotekarierna inte är insatta. Även om bibliotekarierna 

är det.    

Hur van en biblioteksanvändare är av biblioteket påverkar också inställningen. I enkäten visade 

det sig att de mangaveteraner som ansåg att det svårt att hitta hyllan, var negativt inställd till 

hur mangahyllan behandlades. Under tiden så tyckte de mangaveteraner som ansåg det lätt att 

hitta hyllan att biblioteket gjorde ett bra jobb. Samtidigt tyckte de att biblioteket inte var insatta. 
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Detta visar att en van en person som vistas i bibliotekens lokaler och är van vid bibliotekets sätt 

att hantera material också får en bättre upplevelse. Även om de anser att mediet kan hanteras 

bättre så vet de att bibliotekarierna ställer upp samlingen på ett sätt av en anledning.  

Biblioteksanvändarens inställning 
I enkäten var en fråga hur mangaveteranerna generellt upplevde hanteringen av manga på 

bibliotek. 17,6 % hade ingen åsikt medan 41,2 % breddade ut sig på dåligt och mycket dåligt. 

Resterande, alltså 41,2 %, ansåg att det var bra eller väldigt bra. Varför personer ansåg att 

manga hanterades dåligt berodde på just att de kunde placeras fel i ålderskategori eller att den 

var dåligt placerad. En av mangaveteranerna kommenterade detta under denna fråga:  

Ja i flera städer såsom Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik och Faluns Stadsbibliotek. Opassande 

manga av horror/etchi har blivit missplacerad med all annan manga där för unga läsare med 

lätthet kan råka läsa den. Detta även fast det står +18 eller annat på själva manga. 

Sista frågan i enkäten handlade om hur insatta mangaveteranerna tyckte att bibliotekarierna var 

ifall de bara utgick från mangahyllorna de stött på. 83,3 % ansåg att de inte var insatta. Medan 

övriga respondenter tyckte att bibliotkerina var insatta. 

Mangaveteraneras vanor utanför bibliotekssfären tillsammans med biblioteksmiljön gör att de 

upplever bibliotekets verksamhet som undermålig. Detta kan göra att bibliotekens legitimitet 

över tid minimeras för dem. Redan när hyllan är svår att hitta så tappar mangaveteranerna 

intresse. Intresset blir ändå mindre när de känner att biblioteket inte är insatta i mediet. Vilket 

leder till att mangaveteranerna inte lånar manga på biblioteket utan använder sig av andra källor 

som är för dem mer hanterbara. Mangaveteranernas inställning är en process från när biblioteket 

började ta in manga. Från tidigare erfarenheter när manga var ett helt nytt medie på biblioteket 

har mangaveteranerna fått synen att biblioteket inte kan hantera manga. Jones diskuterade detta 

i sin artikel och kommer fram att det gäller att tidigt ta till sig av vad biblioteksanvändare vill 

ha och hur en samling bör byggas upp. Att ta hjälp av de som är insatta och samarbeta med 

dem, om det så är biblioteksanvändare eller vissa kommunala projekt etcetera (Jones, 2007).  

Genom att biblioteksanvändarna inte heller känner att det är lättnavigerat eller skyltat så tappar 

bibliotekarierna andra potentiella biblioteksanvändare som kanske blir nyfikna på hyllan. Detta 

kan även genreindelning påverka. Biblioteks fysiska utformning går inte att göra något åt men 

då gäller det att göra samlingen lättillgängligt. Weiner  menar att genom att lätta upp hyllorna 

och dela upp dem så hyllorna blir lite luftigare gör det lättare för biblioteksanvändare att ta sig 

till och söka titlar i hyllan mer noggrant (Weiner m fl., 2010:57).  
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Avslutande diskussion 
Figur 3 illustrerar den mer generella synen angående nya medier och placering. Den visar på 

om mediet inte skyltas ordentligt eller hanteras med tillräckligt mycket kunskap så känner de 

biblioteksanvändare som är insatta i det mediet att det inte representeras på ett lämpligt sätt. 

Biblioteksanvändarens åsikter påverkar deras inställning till biblioteket. De lånar mindre 

eftersom mediet kan tillgås på andra sätt, som via applikationer och hemsidor. Vilket i sin tur 

leder till att bibliotekarierna får mindre återkoppling från biblioteksanvändarna som då påverkar 

bibliotekariernas sätt att anpassa biblioteksmiljön efter biblioteksanvändarens preferenser. 

 

Figur3: Lidéns triangelmodell och nya mediers biblioteksmiljö påverkar användarens inställning 

Den här fallstudien har visat på svårigheterna att placera och hantera nya medier. Samt vad som 

kan hända om det inte blir bra från början. I och med  nätet har biblioteken fått konkurrens hur 

hanteringen och placering av nya medier bör ser ut. Hemsidornas skapare har mer djupgående 

kunskap av materialet än bibliotekarierna och strukturerar upp det på ett annat sätt vilket oftast 

är svårt för bibliotekarierna. Oftast beror det på att de inte har tillräckligt med utbud eller 

kunskap för att göra liknande hantering.  

Men då handlar  det  för biblioteken att lyssna på  biblioteksanvändarnas behov och synpunkter.  

Idag  sker det genom att köpa in de förslag som kommer in som lämpar sig på bibliotek.  Men 

som bibliotekarierna nämnde under intervjun är det dock svårt att upprätthålla ett bra utbud i 

och med stölder, plats och budget. Framförallt när det kommer till nya medier som har en 

tendens att gå i trender. Vilket kan få bibliotkerina att fundera över vad de egentligen bör köpa 

in och vad som kommer vara populärt enbart ett tag för att sedan ska dö. En annan aspekt är 

vad de ska köpa in som många är intresserad av. Det är svårt att veta på förhand innan 

lånstatistiken visar vad i samlingen som lånas mest. BTJ är ett hjälpmedel med inköp, ibland. 
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Ifall inte biblioteket i fråga är innovativa och ligger i framkant. En annan aspekt i denna fråga 

om utbud är de fall där det är få personer som kommer med många inköpsförslag. Vilket kan få 

bibliotekarierna att ifrågasätta hur många de egentligen servar.  

Detta gör att en osäkerhet skapas och gör placeringen av nya medier problematisk. För denna 

osäkerhet kan leda till att enskilda bibliotekarier kan uppleva svårigheter i arbetet. Vilket gör 

att egna lösningar utvecklas på olika håll. I sin tur kan de egna lösningarna leda till ytterligare 

svårigheter för biblioteksanvändare att hitta det de söker. Biblioteksanvändare blir vana med en 

struktur på sitt hembibliotek. Om de därefter besöker ett annat bibliotek där bibliotkerina ställt 

upp mediet annorlunda kan känslan att bibliotekarierna inte riktigt är insatta utvecklas.  Den 

inställningen hos biblioteksanvändaren blir inte bättre om skyltningen inte är lika påvisande 

som för andra samlingar.  

Under uppsatsen gång har det handlat om bibliotekariernas kunskap om nya medier och sättet 

dessa medier hanteras. Jones (2007) menar att om kunskapen inte finns så krävs samarbete 

mellan  de olika parterna. Ungdomar och unga vuxna är inte bara framtidens användare med 

speciella behov. De har unika behov, precis som många andra biblioteksanvändare.  De behöver 

känna sig sedda. Ifall det inte sker på ett lämpligt sätt försvårar biblioteket mer än hjälper 

biblioteksanvändaren. Vilket gör att vissa användargrupper som skulle kunna nyttja 

bibliotekens tjänster, och  även arbeta tillsammans med bibliotekarierna för att förbättra den, 

tappar intresset eller skapar sig en negativ attityd kring hanteringen. Detta kan leda till att 

problemet med hantering av nya medier blir större och gapet mellan bibliotekariernas förståelse 

och användarnas behov vidgas (Jones, 2007;51). 

En annan sak som varit bärande genom uppsatsen är  kommunikation och exponering. Skyltning 

och reklam som är riktad till samlingens målgrupp, samt väl genomtänkt placering och 

indelning gör mediet lättare att tillgå. I Weiner m fl (2010) diskuteras problematiken att göra 

grafiska noveller tillgängliga för både de insatta men även nya biblioteksanvändare. Ett nytt 

medium har en tendens att bli svårt att söka i och oftast ställs den upp för de redan insatta att 

söka igenom. Kommunikation  med biblioteksanvändarna kan också underlätta problematiken 

med stölder. Det finns en vinst med att göra biblioteksanvändarna delaktiga med samlingen. De 

får  tillexempel föreslå årets bästa titlar eller sättet att arrangera hyllan. Får 

biblioteksanvändarna skapas då känslan av att de äger samlingen tillsammans med 

bibliotekarierna och därmed värnar om den (Weiner m fl., 2010:60).  
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För att underlätta för bibliotekarierna krävs system och officiella riktlinjer kring nya medier. 

Eventuellt att se över hur mediet klassificeras. Även om bibliotekarier vill ha andrum och göra 

som de själva vill är riktlinjer ett sätt att ge dem förslag på hur medier kan behandlas och 

därefter bygga upp sin egen samling (Weiner m fl., 2010:51). Det är i alla fall en lösning för att 

försöka lyfta samlingar kring nya medier istället för att det ska behöva lyftas av eldsjälar. Då 

minimeras risken att mediet faller i glömskan om dessa eldsjälar byter arbetsplats eller tappar 

intresset. Eller att misstaget sker och bibliotekarierna råkar göra det svårare för 

biblioteksanvändare att navigera i samlingarna 

I stora hela har nya medier tagits in på bibliotek förut och de kommer att fortsätta tas in. Det 

handlar om att komma på nya innovativa sätt att framhäva dem. Så som stadsbiblioteket lyckats 

med serieteket så visas att det finns sätt. Bibliotekarier har alltid varit duktiga på att komma 

med  egna idéer om hur nya samlingar ska placeras. Men ibland när dessa idéer inte riktigt 

känns bra behövs det hjälp. Då kan officiella  riktlinjer och biblioteksanvändare var den hjälp 

som behövs  Vilket officiella  riktlinjer och biblioteksanvändare kan komma till nytta. Ny 

forskning inom detta område skulle också hjälpa biblioteken. Fortsatt forskning om exponering 

av nya medier och hur det påverkar målgruppens inställning är en bit på väg. Det skulle också 

vara intressant och undersöka om den exponeringen påverkar biblioteksanvändarens syn på 

bibliotek generellt.  

I slutändan skulle framför allt samarbete mellan biblioteksanvändare och bibliotekarie 

underlätta. Både när tiden inte finns att sätta sig in i alla titlar eller medier helt och hållet. Men 

också när det kommer till att få mer kunskap om medier och vilka källor som är bra för inköp 

och utbud och så vidare. Det stärker inte bara biblioteket utan även ungdomarna och de unga 

vuxna som får känna att de är med och bidrar med något och stärks som personer (Jones, 

2007:51). 
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide  – Bibliotekarierna  

Hur väljer ni ut innehållet på mangahyllan? 

Hur tänker ni när  ni ställt upp alla titlar?  

Hur går inköpen till?  

Var det några utmaningar när ni skapade mangahyllan eller serieteket? 

Har ni några kriterier om innehåll i mangahyllan/ serieteket? Villka i sådanafall? 

Får ni vid inköp av manga tillgång till något verktyg för att bedöma mangans innehåll, 

åldersrekommendation, genre mm.? 

Hur har biblioteket tidigare exponerat/förmedlat manga?  

Tror du att det finns ett behov eller önskan hos låntagarna om mer eller mindre exponering 

och förmedling av manga idag? 

Vad är det mest utmanande med att jobba med manga, grafiska noveller och liknande? 

När vet ni att personer brukar röra sig kring mangahyllan? 

Jag har gjort små observationer vid mangahyllan och då såg jag detta, om ni tittar på min skiss 

så…. Vad tror ni angående detta? 

 

 

 

 

 

 



30 

BILAGA 2 ENKÄTEN 
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BILAGA 3 

Observationsschema 

Man  Kvinna 

 

Ålder 

 

Söker titlar 

 

Sätter och läser titel 

 

Går iväg med en titel 

 

Ställer tillbaka titel 

 

Tid spenderad vid hyllan 

  



35 

BILAGA 4 

Filtreringsvertyg från mangafox.com 

 


