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SAMMANFATTNING 
 

Denna processundersökning på kandidatnivå beskriver inköpsprocessen och 
exponeringen av manga vid Umeås filialbibliotek. Undersökningens syfte var att 
genom enkät- och fältundersökningar beskriva inköpsprocess, exponering och 
förmedlingen av manga för att kunna presentera nya förslag för placering, märkning 
och förmedling av manga vid Umeås filialbibliotek.  
 
Undersökningen utgick ifrån följande frågeställningar: 

 Var finner biblioteken information kring aktuell manga för inköp? Vad påverkar 
vilken manga som köps in? 

 Hur ser katalogisering och uppdelningen av manga ut och hur går 
katalogisering av manga till vid Umeås filialbibliotek? 

 Hur ser bibliotekens utbud och exponering av manga ut? Finns det eller har 
det funnits någon plan för förmedling och exponering av manga vid Umeås 
filialbibliotek? Finns det ett behov av mer förmedling av manga idag? Vad har 
tidigare och vad påverkar idag exponeringen och förmedlingen av manga vid 
Umeås filialbibliotek? 

Undersökningen presenterar en kort översikt över mangans- och de västerländska 
tecknade seriernas delade historia, mangans plats på de svenska filialbiblioteken 
idag och tidigare relevant forskning. I den tidigare forskningen presenteras 
moralpanik, populärkultur och skräplitteratur som en anledning till de fördomar som 
påverkar förmedlingen av manga idag och jämförs med Frankrikes starka seriekultur 
och marknad för manga.  
 

För att undersöka inköpsprocess, förmedling och exponering utfördes 17 
enkätundersökningar i samband med 9 fältundersökningar vid Umeås filialbibliotek. 
Detta visade att mangan ofta köps in utan urval, på grund av en brist på manga 
översatt till svenska. Generellt fokuserar man mer på vad som skall köpas in än vad 
som undviks vid inköp. Biblioteken undviker om möjligt att påbörja inköp av långa 
serier men fortsätter köpa in dessa om de påbörjats. Man anpassar gärna sina inköp 
av manga efter förekomsten av färdiga katalogposter och katalogiserar inte mangan 
internt. Exponeringen av manga har minskat på senare år och 88% av 
respondenterna ser att det kanske behövs eller behövs mer exponering av mangan 
idag. 
 

Mangan placerades på biblioteken i nära anslutning till ungdomslitteratur men utan 
inbördes ordning. Fältstudierna bekräftade den svenska mangans målgrupper enligt 
Strömberg (2007 s.68). 
 

Ingen klar skillnad kunde ses emellan inköp, katalogisering och exponering av 
manga i en jämförelse mellan folkbibliotek och integrerade skol- och folkbibliotek, 
skillnaderna är sannolikt mer knutna till bibliotekens storlek och aktivitetsnivå.  
 

Undersökningen avslutas med nya förslag för inköp i form av en 
prenumerationstjänst ifrån Comixology, förslag för märkning av manga i två 
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målgrupper (barn/ungdom) samt hänvisning till vidare ökad kunskap om manga som 
läsfrämjande medie i stil med västerländska tecknade serier.  
 

Nyckelord: Manga, tecknade serier, folkbibliotek, folk- och skolbibliotek, inköp, 
förmedling, exponering, läsfrämjande, populärkultur, moralpanik. 
 

Syfte: Att ge förslag för vidare utveckling av mangans inköp, placering och 
exponering vid Umeås filialbibliotek.  
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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund och motivering av ämesval 
 

Under mitt arbete som bibliotekarieassistent vid ett av Umeå kommuns filialbibliotek 
följde jag en dag en ung flicka till bibliotekets hylla med mangaböcker. Jag 
uppmärksammade att det i hyllan stod många serier som jag själv läst under mina 
”mangaslukarår” och iakttog titlarna under tiden min låntagare ögnade igenom dem. 
Eftersom jag tidigare läst serien hon uppmärksammade så visste jag att den innehöll 
åtminstonde ett par scener tecknat naket sex, vilket jag bedömde opassande med 
tanke på flickans låga ålder och jag valde att istället att diskret vända hennes 
uppmärksamhet mot en annan serie.  Efteråt funderade jag kring varför alla dessa 
blandade åldersrekommendationer stod på samma hylla när nu några av dem har 
opassande innehåll (såsom försköning av alkohol och droger, våldtäkter, psykologiskt 
våld för att nämna några exempel) för den kanske mest “mangaslukande” åldern. 
 

Jag har sett i mitt arbete att förmedling av manga till lärare och barn i utbildning är 
svårt och i vissa fall omöjligt trots mangans läsfrämjande fördel (Jaffe, 2013). Här i 
Sverige har ordet “serier” eller “tecknade serier” förknippats hårt med de färglada 
humorserierna som vi oftast ser i dagstidningen och senare superhjältetidningar i 
form av Stålmannen och Fantomen. Serierna har i stort sett antagits vara för barn 
och unga, alla västerländska serier som beskrivits som “vuxenserier” har varit 
synonymt med pornografi (Birde, 2004 s.5). All manga samlas på samma hylla trots 
olika genrer och målgrupper i tron om att all manga är för barn (Birde, 2004 s.5). På 
grund av sin delade historia med de västerländska tecknade serierna och det 
motstånd de mötte under 50-talet klassas manga som skräplitteratur och åtföljs av 
många fördomar som tidigare motbevisats i Joanne Kyoko Ujijes avhandling från 
2005 -’Read junk! It’s good for you!’ 
 

Jag hoppas att genom att visa mangans historiska likhet med västerländska 
tecknade serier. För att i en jämförelse med den historiska likheten, dagens inköp 
och exponering av manga vid Umeås filialbibliotek kunna förmedla en annan syn på 
manga än den som jag hittils mött. Att väcka tankar om nya typer av inköp och 
förmedling av mediet med grundtanke i mangans läsfrämjande egenskaper skulle 
gynna inte bara biblioteken utan också mangaläsarna.  
 

1.2 Syfte och beskrivning  
 

Genom att undersöka mangans ursprung, karaktär och likhet med annan 
populärlitteratur (i första hand västerländska tecknade serier) så vill jag undersöka 
faktorer som påverkar förmedlingen av manga. Jag vill särskilt undersöka 
inköpsprocessen och katalogiseringen vid Umeås filialbibliotek som en faktor för 
förmedling och exponering av mangan för att kunna ge förslag för vidare utveckling 
av mangans inköp, placering och exponering.  
 

1.2.1 Utvärderingsfrågor  
 

Mitt mål med utvärderingen ’Inköp och exponering av manga vid Umeås filialbibliotek’ 
är att besvara följande frågor: 
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1.  INKÖP  
Var finner biblioteken information kring aktuell manga för inköp? Vad påverkar vilken 
manga som köps in? 
 

2. KATALOGISERING  
Hur ser katalogisering och uppdelningen av manga ut och hur går katalogisering av 
manga till vid Umeås filialbibliotek? 
 

3. EXPONERING OCH FÖRMEDLING  
Hur ser bibliotekens utbud och exponering av manga ut? Finns det eller har det 
funnits någon plan för förmedling och exponering av manga vid Umeås filialbibliotek? 
Finns det ett behov av mer förmedling av manga idag? Vad har tidigare och vad 
påverkar idag exponeringen och förmedlingen av manga vid Umeås filialbibliotek? 
 

1.2.2 Relevans för B & I-området  
 

Manga ses på många håll fortfarande som en ny form av litteratur. Det är viktigt att 
inom BiV undersöka nya litteraturformer och finna en plats för dem på biblioteken och 
i biblioteksmiljön. Särskilt viktigt är det för manga som medie då mediet kan klassas 
som kontroversiellt, såsom populärlitteratur och i anslutning till den mediepanik som 
fortfarande tynger de tecknade seriernas historia (Strömberg, 2005 s.48-49), mer om 
detta i kap 3 och 4. Bibliotekarier på folkbibliotek måste arbeta med många typer av 
litteratur och media. Min tanke är att denna uppsats i slutändan och med eventuellt 
fortsatt arbete skulle kunna förenkla arbetet med bedömning av mangans karaktär 
och användning. 
 

1.3 Bedömningskriterier 
 

 Förmedling av manga enligt  “Every book it’s reader” (Rubin, 2010 s.406-407) 
genom öppen samling, förmedling genom särskild skyltning, för mediet 
relevanta aktiviteter och personalens rådgivning. (Exponering) 

 Bibliotekariernas tidigare erfarenhet och rutiner vid inköp och exponering av 
manga vid umeås filialbibliotek. (Inköp) 

 Bibliotekariernas verktyg för bedömning av mangans karaktär (innehåll, genre, 
åldersrekomendation). (Katalogisering) 

 

1.4 Redovisning av resultat  
 

Resultatet av utvärderingen kommer att redovisas vid opponering samt genom den 
färdiga utvärderingen. Alla intressenter kommer att få tillgång till resultaten och 
erbjudas utvärderingen både digitalt och i pappersform. 
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2. Bakgrund  

2.1 Kort om manga och mangans historia 
 

“Serier som man läser baklänges” är den vanligaste beskrivningen av manga som jag 
stöter på i mitt arbete. Men förutom att serierna skrivs och läses för oss baklänges så 
finns det mer som är typiskt för manga: till exempel stiliseringen med stora ögon och 
nästintill obefintlig näsa - men bara här i västvärlden, för i Japan kan mangan se ut 
på många andra vis. Anledningen till den särskilda stilen vi förknippar med manga är 
att manga tecknas främst för att förmedla känslor och inte för att vara fotoriktig. Alltså 
är figurerna inte menade att vara direkta avbilder och behöver därför bara besitta de 
starkaste känsloförmedlarna i karaktärens ansikte - ögon och mun (Lundström 2004 
s.3). Manga kan handla om allt mellan actionäventyr till vardagsbestyr och behöver 
inte alls som många tror vara det minsta överdriven.  
 

Här i väst använder vi ordet manga för att beskriva i stort sett alla asiatiska tecknade 
serier såsom koreanska serier - Manhwa och kinesiska serier - Manhua (Sugiyama, 
2004).  Problematiskt är att man i Japan kallar även våra västländska serier för just 
manga - “serier”. När man i västvärlden definerar manga som tecknas utanför Japan 
brukar många kalla denna för pseudomanga (Strömberg 2007 s.59).  
 

 
Några exempel på Psuedomanga av Alessandro Barbucci and Barbara Canepa.  
fr v: Skydoll, W.I.T.C.H och Monsters Allergy. Bilden är hämtad ifrån ‘The Grand 
Comics Database.’ 
 

Men låt oss för enkelheten enas om att manga är en konstform, med andra ord får 
oräknerliga stilar plats inom den. Trots detta så finner vi i butiker och på bibliotek 
oftast all manga på samma hylla utan någon inbördes ordning eftersom man räknat 
med att “- den som intresserar sig för manga är intresserad av all manga” (Lundström 
ur ‘Från Hokusai till Dragonball’ 2004 s.2). Manga finns för vuxna och barn, kan vara 
allvarligt eller lättsamt och karikaterat eller realistiskt. Vanligt är att manga berättas i 
långa serier om flera tusen sidor, mangan skiljer sig ifrån västerländska tecknade 
serier främst genom att förmedla känslor i sin grafiska utformning snarare än 
fotoriktighet. Manga är menat att läsas snabbare än västerländska serier och tecknas 
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i stort sett bara i svartvitt, vilket underlättar avkodning och översättning av serierna till 
andra språk och därmed också spridningen av manga (Strömberg 2007 s.62). 
 

Under 1920-talet så började mangan inspirerad av västerländska serier till en början 
att publiceras i Japan. Mangan publicerades både i bokform och i månadstidningar 
då främst för pojkar och växte i rasande takt tills det andra världskriget resulterade i 
pappersbrist och därmed mycket lite publicerad manga. Denna paus i publiceringen 
varade tills krigets slut och därefter fullkomligt exploderade publiceringen av manga. 
Till en början publicerades manga mest för barn och först vid 1967 började man 
kunna finna manga för vuxna utgivna i veckotidningar med ett nytt fenomen - “cliff-
hangers” vilket är en berättarteknik där något spännande bryts i slutet av ett avsnitt 
eller ett kapitel för att sedan fortsätta i nästa avsnitt eller kapitel för att fånga och 
bevara läsarens intresse (Ono 2004, Manga - Från Hokusai till Dragonball s.17-18). 
Mangan utvecklades till att bli billigare, den trycktes på billigt papper och i stort sett 
bara i svartvitt. Serierna utvecklades till att bli världens mest lättlästa serier och 
innehöll ämnen som täckte samhällets och fantasins alla sidor. Ofta har tecknarna 
tillhört samma generation som sina egna läsare och därför har många teman och 
ämnen varit högaktuella under tiden för publiceringen av mangan. Till detta hör även 
många kontroversiella ämnen och satir, vilket är en orsak till att mangan i omgångar 
anklagats för att förstöra unga människor och vara orsaken till misslyckanden och 
lättja i likhet med andra medier såsom musik - samma mottagande som till exempel 
bandet ‘The Beatles’ fick och de västerländska serierna fick på 50-talet här i Sverige. 
Idag publiceras lika mycket manga för kvinnor och män, flickor och pojkar och det 
finns ungefär lika många kvinnliga som manliga mangatecknare (Strömberg, 2007 
s.62). 
 

2.1.1 Definition av manga 
 

För att göra min undersökning måste jag först försöka att definiera begreppet manga. 
För många är det ett diffust begrepp, kanske handlar det om en eller flera 
teckningsstilar eller om alla teckade serier som kommer från Japan? Fredrik 
Strömberg har i Manga! Japanska serier och skaparglädje funnit definitioner av 
manga att se närmare på. Bland annat genom att dela upp och förtydliga själva ordet 
manga kan vi får en ledtråd till innebörden. Ordet manga på Japansk skrift är en 
sammansättning av ordet “man” och “ga”, på svenska “slarvig/skojjig” och “konst”. Ett 
ord som den kände japanske konstnären Hokusai myntade då han kallade sina 
slarviga skisser eller “skojteckningar” för just manga (Braw, 2004 s.9). Ibland 
översätts i likhet ordet manga till något som på svenska skulle kunna översättas till 
“slarviga bilder”. Vid mangans tidiga uppkomst i Japan var det alltså “slarv” eller 
“ofrivillig” som fick beteckna den nya stilen (Gravett, 2004). Idag har betydelsen 
ändrats och manga kan översättas till “serier” kort och gott (Strömberg, 2005 s.61). 
 

Även om den kraftigt kommersialiserade och stiliserande stilen med stora ögon känd 
ifrån serier som Sailor Moon, Pokemon och Dragonball är långt ifrån allenarådande 
för de japanska serierna så kommer jag att inrikta mig på denna “stil” i min 
utvärdering eftersom det är den mest igenkända och marknadsförda “mangastilen” i 
Sverige. Jag förväntar mig att mötas av fördomen att detta är just vad manga är - 
serier för barn med storögda figurer och mycket action, vilket är helt fel. Men för min 
undersökning finns ingen anledning att motarbeta fördomen eftersom jag väljer att 
inte arbeta med attityder kring manga utan istället fokusera på inköpsprocess och 
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katalogisering. Fördomen av manga som serier för barn bör till stor del påverka både 
förmedlingen och exponering av manga, vilket jag också undersöker. Men med tanke 
på min undersöknings korta tidsspann har jag valt att bara undersöka förmedlingen 
som process och helt undvikit allt som kan ha med attityder kring manga att göra på 
ett djupare plan.  
 

2.2 Manga i Sverige 
 

Mangans samhällstatus skiljer sig något enormt mellan väst och öst. Här i Sverige 
har ordet “serier” eller “tecknade serier” förknippats hårt med de färglada 
humorserierna som vi oftast ser i dagstidningen och senare superhjältetidningar i 
form av Stålmannen och Fantomen. Serierna har i stort sett bara skrivits för barn och 
unga och alla västerländska serier som skrivits som “vuxenserier” har varit synonymt 
med pornografi. Detta har varit en nackdel för den vuxna mangans spriding i Sverige 
trots att manga för vuxna inte alls behöver innehålla vare sig sex eller pornografiska 
inslag (Birde, 2004 s.5). 
 

Manga är inget nytt för Sverige, även om mediet ges ut sparsamt i jämförelse med 
vår omvärld så har vi ända sedan 1985 kunnat läsa manga på Svenska då Gen - 
Pojken från Hiroshima av Keiji Nakazawa blev översatt och uppmärksammad för att 
den handlade om konsekvenser av atombombningarna, ett hett ämne under 80-talet 
(Strömberg 2004, Manga - Från Hokusai till Dragonball.). 
 

Förlaget Horst Schröder publicerade 1988 den första svenska tidningen med 
japanska serier - ‘Samurai’. De serier som tidningen innehöll var inte alls riktade till 
barn utan var mycket blodiga och riktade sig till en betydligt äldre publik än vad vi 
associerar manga med idag. Förlaget släppte kort därefter (1991) ännu en 
serietidning med japanska serier ‘Cobra’, också den riktade sig till äldre publik. Båda 
tidningarna lades ner 1992 eftersom de inte tog fäste och följdes de kommande åren 
av kortvariga utgivningar av serietidingar med japanska serier främst riktade till 
datorintresserade tonårskillar. Först vid 1996 såg vi en serietidning med japanska 
serier för unga flickor - Sailor Moon. Därefter släppte Bonnier Carlsen den 
världskända mangan Dragon Ball som markerar startpunkten för den våg av 
mangaintresse som svepte över landet kommande år (Strömberg, 2005 s.66) och 
som sista åren enligt min undersökning sinat litegrann.  
 

2.2.1 Manga på svenska folkbibliotek  
 

Strömberg skriver i Manga! Japanska serier och skaparglädje (2007, s.48-49) om 
manga klassificerad som populärkultur. Något som tyvärr varit mediet till nackdel 
särskilt när man i den pedagogiska och akademiska världen ofta skiljer på finkultur 
och populärkultur där den senare blir lite av en benämning på mindre “fin” och 
“skräpig” kultur. Strömberg beskriver i ‘Manga! Japanska serier och skaparglädje’ 
(2007, s160.) en motvilja att inkorporera populärkultur i undervisning och 
pedagogiska system. 
 

Under 50-talet var den dominerande synen på tecknade serier väldigt negativ och det 
var först 1968 som vi fick se ett album med tecknade serier på bibliotek (Rydsjö och 
Elf, 2007 s.58-59). En slags “moralpanik” lik den vi sett drabba manga i omgångar 
under hela mediets livstid fäste sig då och verkar inte riktigt gett med sig idag. Under 
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2000-talet så har mangan accepterats av biblioteken (Andersson 2007, s.68) , men 
några av problemen vi sett med 50-talets serier och “moralpanik” består. Bland annat 
hör jag ständigt att lärare vägrar låta elever läsa manga på läsetimmarna eftersom de 
inte anser att manga är “riktiga böcker”. Underligt är att man i Sverige valt att satsa 
på unga vuxna när man väljer och förmedlar västerländska serier (Rydsjö & Elf 2007 
s.58-59), Men bara riktat sig till barn (och då särskilt pojkar) när det kommer till 
österländska. 
 

Till skillnad ifrån Japan där både skaparna och läsarna av manga är till drygt hälften 
kvinnor så domineras den serietecknande och serieläsande västvärlden totalt av män 
(Alfvén-Eriksson 1986). Den världskända serien ‘Dragon ball’ vänder sig till pojkar i 
10-12 års ålder och trenden att översätta och distribuera manga för denna målgrupp 
har inte vikt sig (Strömberg, 2005 s.68). Även idag är pojkarna fortsatt prioriterade vid 
utgivningen av mangaserier i Sverige, anledningen till detta är att förlagen bedömt 
gruppen att ha särskild kommersiell potential (Strömberg, 2005 s.68). I fältstudien 
framgår att den absolut största delen av mangan vid Umeås filialbibliotek är manga 
som började ges ut innan och kring 2007, därför vill jag anta att den mesta av 
mangan på filialbiblioteken är riktad till pojkar emellan 10 och 15 års ålder i likhet 
med Strömbergs bedömning. 
 

2.3 Kort presentation av Umeåregionens filialbibliotek 
 

Umeåregionens filialbibliotek är 24 folkbibliotek och kombinerade skol-och 
folkbibliotek i Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs 
kommuner. Biblioteken erbjuder all service och tjänster som är att förväntas såsom 
lån av böcker och tidskrifter, musik, tv-spel, filmer och möjlighet till släktforskning och 
användning av databaser. Biblioteken finns aktiva på flera sociala medier såsom 
facebook, twitter och youtube.  
 

I Bjurholms kommun ansvarar Kultur- och utbildningsnämnden för 
biblioteksverksamheten. Vindelns bibliotek ligger under Utbildnings- och 
fritidsnämnden.  I Nordmaling så ansvarar Barn- och utbildningsnämnden för 
verksamheten med undantag för Rundviks bibliotek som sköts av Rundvikskulturen 
på entreprenad. Robertsfors och Vännes kommuner har inte specificerat någon 
ansvarstagande nämnd för sin biblioteksverksamhet. Kulturnämnden ansvarar i 
Umeå kommun för Stadsbiblioteket, Bokbussen, Ersbodabiblioteket, 
Grubbebiblioteket, Mariehemsbiblioteket, Tegsbiblioteket och Ålidhemsbiblioteket. 
Bara biblioteket på Grubbe finns under För- och grundskoleförvaltningen. De övriga 
biblioteken i Umeå kommun ligger under respektive kommundelsförvaltning. 
Informationen ovan är hämtad ifrån Umeåregionens biblioteks officiella hemsida 
http://www.minabibliotek.se/ (Hämtad 2013-12-19) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minabibliotek.se/
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3. Tidigare forskning 

 

3:1 Kort om forskning kring manga i Europa 
 

Det finns mängder med artiklar och forskning kring och om manga att finna, det 
mesta handlar dock om mangans historia och uppkomst, utveckling, utbredning och 
attityder gäntemot manga som medie. Däremot finns mycket lite skrivet om manga 
på folkbibliotek i Europa, det jag har funnit har varit information kring västerländska 
tecknade serier där manga har fått vara med på ett hörn eller nämnts i samband med 
tecknade serier. Eftersom litteraturtyperna är så lika så kan viss forskning kring 
västerländska tecknade serier vara relevant, men få artiklar bidrar med någonting 
nytt förutom debatt kring populärkultur och moralpanik som vi återkommer till under 
kap. 3.2.2. 
 

Japankännaren ( fritt översatt från engelskans ‘Japanologist’) Jean-Marie Bouissou 
är den forskare som idag har skrivit mest kring mangan i Europa. I sin artikel ‘Manga 
goes global’ från 2000 jämför Bouissou med utgångspunkt från seriemarknaden i 
Frankrike de västerländska seriernas genomslagskraft i Europa med mangans 
genomslagskraft. Bouissou menar att Belgien- Frankrike är mangans viktigaste 
marknadsplats efter Japan, detta motiverar Bouissou med att berömma de franska 
läsarna och beskriva dem som oerhört sofistikerade och skolade med kända serier 
såsom Asterix och Tintin, men också törstande efter någonting nytt. Bouissous 
analys stödjs av att Japan Expo - Europas största konvent för Japansk kultur årligen 
hålls i Paris och 2012 var besökarantalet uppe i hela 208,000 besökare 
(http://www.japan-expo.com/en/ , hämtad 2013-12-29) . Danica Davidsson, författare 
och skribent för Los Angeles Times beskrev 26 juni 2012 konventet som en plats där 
“-Manga grows in the heart of Europe”, vilket är en hint till mangans utbredning och 
plats i Frankrike.  
 

Toni Johnsson-Woods sammansatte 2010 ‘Manga - An anthology of Global and 
Cultural Perspectives’ där han samlat flera välciterade artiklar kring manga och 
mangans globalisering i Europa, bland annat Bouissous Manga in Europe - A short 
study of market and Fandom och The Manga publishing scene in Europe. Vilket 
sammanfattar Frankrike som Europas mangamarknad nummer ett och stödjs av N.C 
Christopher Couchs International Singularity in Sequential Art: the Graphic Novel in 
the United States, Europe, and Japan. 
 

Manga är med andra ord väldigt väl representerat i Frankrike/Belgien men har i 
resten av Europa inte spridits lika väl. Jag har inte funnit någon relevant forskning 
kring manga och franska bibliotek för denna studie. I en förlängning av denna 
undersökning skulle jag gärna se närmare på de franska bibliotekens inköp, 
katalogisering och förmedling av manga.  
 

3:2 Forskning i Sverige 
 

Några få svenska magisteruppsatser har skrivits om attityder kring manga eller kring 
mangans historia, karaktär och utbredning i stil med den forskning som bedrivits i 
Frankrike om än en lättare version där vi fortfarande bara skrapar på ytan. 
 

http://www.japan-expo.com/en/
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Marie Birde vid Östasiatiska museét i Stockholm samlade flera Japan- och 
mangakännare för att sammanställa museéts utställningskatalog nr 56 ‘Manga – från 
Hokusai till Dragon Ball’ om mangans historia och mangans framsteg i Sverige, Som 
har varit en av mina största källor i denna undersökning. Utställningskatalogen 
innehåller förutom artiklar vilka förklarar mangans uppkomst och spridning också 
beskrivningar av manga som medie och kan ses som en slags “lägesrapport” av 
manga i Sverige under vår mest mangaälskande tid (ca. 2003-2009), särskilt 
gällande Lundströms artikel ‘Manga och anime i Sverige’  vilket är relevant för min 
undersökning då jag kan finna trovärdig information kring mangans exponering i 
Sverige under de mest mangaälskande åren. 
 

Däremot har jag inte funnit någon processinriktad forskning kring inköp, 
katalogisering eller förmedling av manga på svenska bibliotek. Den forskning jag 
funnit behandlar till största del attityder gäntemot mediet, ex: Andersson, 2007 
 

En av de mer framstående och omtalade “mangavetarna” är Fredrik Strömberg, 
doktorand vid Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö högskola med inriktning 
på tecknade serier.  Strömberg är sedan 1995 lektör av tecknade serier för BTJ 
(Bibliotekstjänst) och sedan 1997 ordförande för Seriefrämjandet (Ideéll riksförening) 
och sedan 1999 kursansvarig vid serieskolan i Malmö. Strömberg är att se som en av 
mina största källor särskilt gällande information kring den svenska marknaden för 
manga och bedömning av den svenska mangans målgrupp kring 2005-2007. 
 

3.2.1 Moralpanik , Populärkultur och Skräplitteratur 
 

Manga är populärkultur, eller i närmare bemärkelse populärlitteratur (Strömberg, 
2007 s.48-49). Finkultur framställs ofta som den direkta motsatsen till 
populärkulturen. Till finkultur hör ofta litteratur i bildande syfte eller med klassiska 
titlar, inte sällan knutet till det borgerliga samhällskiktet (Nationalencyklopedin 2013). 
Populärkulturen är i motsats oftast (men inte alltid) till för den stora massan, släpps 
ofta i stora upplagor och innefattar allt som inte lever upp till “kvalitetskraven” för 
finkultur. Enkelt generaliserat kan man skriva att finkulturen är kopplad till det 
borgerliga skiktet och populärkultur är av och till massorna (Lindgren, 2005). 
 

Populärkulturen har sedan sin uppkomst på 1800-talet ofta ansetts som 
“fördummande” mycket på grund av den så kallade moralpaniken. Men också på 
grund av de Svenska tecknade seriernas historia som humorserier (se kap 3.2.2). På 
senare år har populärkulturen omvärderats till viss del, men har fortfarande en lång 
väg att gå innan den kan bedömas likvärdig med “riktig” finkultur. 
 

Det som uppstår när populärkulturen ifrågasätts kallas ofta för moralpanik. 
Även om jag valt att inte undersöka bibliotekens attityd gentemot manga så är 
attityder gentemot ett medie något som onekerligen påverkar förmedlingen av det 
mediet och moralpanik är något som är ett uttryck för en attityd. Därför beskriver jag 
fenomenet kort för att sedan gå vidare på att specificera populärkultur och -litteratur 
och därefter västerländska tecknade serier som delar många likheter med sin 
österländska motsvarighet av vilka vi kan lära oss mycket om den resa som manga 
som medie nu gör på våra bibliotek. 
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Moralpanik uppstår när nya företeelser - i detta fall medier, dyker upp i kulturen och i 
vårt fall - biblioteken. Jag menar att det finns en resa som varje förhållandevis “nytt” 
medie ( till exempel de västerländska tecknade serierna, musik, film och tv-spel) 
gjort, där mediet har kritiserats kraftigt på grund av denna moralpanik. Särskilt utsatt 
är medier som anses tillhöra populärkulturen. Ett välkänt exempel på detta är den s.k 
videovåldsdebatten från början av 1980-talet (debatt om hur våldet i tv- och datorspel 
påverkar unga människor, nationalencyklopedin 2013). 
 

Moralpanik yttrar sig främst i en misstro mot det nya mediet, oftast florerar falska 
rykten och medierna har en stor roll i spridningen av moralpaniken, till exempel 
genom överdramatiseringar och misstolkningar av forskningsrapporter som vid 
närmare granskning inte alls stödjer påståenden som gjorts i media. Ett exempel på 
detta är Tv-spelande som en faktor till fysiskt våld (se Bergsten, 2008).  
 

Elversson och Mårtensson (1999) sammanfattar olika bokmarknadsaktörers syn på 
skräplitteratur och motsvarigheten kvalitetslitteratur. I magisteruppsatsen 
framkommer att acceptansen för populärkultur ökat under de sista tio åren och det 
finns en tanke om att skräplitteratur kan öka läsviljan hos barn och unga och leda 
dem mot “riktig” läsning, med det menar man mer traditionell litteratur. Här möter vi 
också fördomen att manga inte skulle vara “riktig” litteratur utan snarare ett medel för 
att nå den “riktiga” litteraturen. 
 

I sin doktorsavhandling ‘Read Junk! It’s good for you’ presenterar Joanne Kyoko Ujije 
den fördomen som Elverssons och Mårtensson stötte på under sin undersökning och 
motbevisar den och många fler. I sin doktorsavhandling inkluderar Ujije manga i sin 
avhandling och menar att fler böcker som anses populärkultur lånas ut och köps in 
än klassisk eller prisvinnande litteratur ( läs: finkultur). Ujije har också satt samman 
en lista för vad som bibliotekarier och lärare i Kalifornien anser vara “riktig” 
kvalitetslitteratur för barn. Listan bestämmer bland annat att litteraturen skall vara ett 
nöje att lyssna på och läsa, väcka känslor hos barnet, skapa visuella bilder och 
motivera motvilliga läsare att läsa och skriva. Jag kan med säkerhet säga att mangan 
stämmer in på samtliga punkter i listan och därför åtminstonde i teorin bör klassas 
som “riktig” litteratur. Ujijes doktorsavhandlig är viktig för att den direkt motbevisar 
många farliga fördomar om manga och tecknade serier, bland annat motbevisar Ujije 
att tecknade serier skulle påstås öka läsproblemen, att barn skulle fastna i tecknade 
serier och inte läsa annat, att barnen bara “tittar på bilderna” och ignorerar texten, att 
tecknade serier är förenklad litteratur som inte kräver så mycket av läsaren och den 
sista stora myten - att tecknade serier är skräp.  
 

3.2.2 Tecknade Serier  
 

Manga och våra västerländska serier har en delad historia där de två medierna gång 
på gång influerats av varandra (Ono, 2004 s.16). Trots många likheter skiljer de sig 
åt på många vis, inte minst stilistiskt. Men de delar också på tråkiga stämplar som 
populärlitteratur och skräplitteratur. Min analys är att mangan idag har gått igenom en 
mjukvariant av vad de tecknade serierna gick igenom på 50-talet. Men vad hände 
egentligen med de svenska tecknade serierna på 50-talet? 
 

Redan på 1800-talet förekom bildberättelser i album och skämttidningar 
(Nationalencyklopedin 2013) och under 20-talet så fanns en för tiden omfattande 
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produktion av tecknade humorserier. Till exempel vår käre ‘Kronblom’ och några år 
senare även ‘91 Karlsson’. Under många år var humorserierna i dagstidningar de 
enda serierna som svenskarna kände till. Först 1950 började vi se serietidningar så 
som vi känner igen dem idag. Även om vi i Sverige i stor utsträckning publicerat och 
läst serier för vuxna så har mediet länge setts som ett medie skapat för barn. Både i 
USA och Sverige blev serierna på 50-talet kraftigt angripna och anklagade för att 
vara fördummande, kanske på grund av sitt ursprung som ett medie för humor och 
inte för att förmedla kultur och vetenskap som andra medier under samma 
period.  ‘Seduction of the innocent’ (1954) av barnpsykologen Wertham anklagar 
serier för att inte bara vara fördummande utan också för att vara direkt ansvarig för 
att unga växte upp som brottslingar och osedvanligt perversa. Även i Sverige mötte vi 
genom Nils Bejerot samma kritik gäntemot tecknade serier i ‘Barn Serier Samhälle’ 
från 1954, alltså samma år som Werthams publicering. Bejerot menade att tecknade 
serier borde ersättas med vad han ansåg som god barnlitteratur - litteratur i bildande 
syfte med ämnen som historia, biologi och teknik. I båda dessa publiceringar så står 
vi återigen inför fördomen att serier bara skulle vara för barn och direkt skadligt för 
dem.  
 

Svenska serieakademin tog upp kampen mot denna dåliga syn på serier och tre år 
senare (1965) så grundades Seriefrämjandet också som en reaktion mot 50-talets 
orättvisa syn på tecknade serier. Under 80-talet började emellertid denna syn att 
släppa och serier som riktade sig till vuxna spreds och sågs som en konstnärlig 
uttrycksform (Nationalencyklopedin 2013). Inte minst tack vare Seriefrämjandets 
spridande och främjande av mediet. Den svenska publiceringen av serietidningar 
minskade kraftigt under 00-talet till förmån för seriealbum och däribland manga.  
 

‘Seriealbumet’ distribueras som en bok och har ett bättre tekniskt utförande än 
serietidningen. I regel innehåller seriealbumet en enda lång berättelse 
(Nationalencyklopedin 2013). 
 

I slutet av decenniet dominerade utgivningen av manga publiceringen av tecknade 
serier i sverige. Därefter har tråkigt nog publiceringen av manga på den svenska 
marknaden nästintill upphört trots stort inflytande på barn och unga 
(Nationalencyklopedin 2013). 
 

3.3 Urval och reflektion av tidigare forskning 
 

Det finns en stor likhet mellan de öster- och västerländska serierna som jag vill 
belysa. De problem som jag försöker belysa har sitt ursprung i den moralpanik som 
uppstod på 50-talet som en reaktion på dåtidens populärkultur. Därför har jag valt att 
inkludera dessa ämnen i min undersökning för att fördjupa förståelsen för 
sambanden mellan populärlitteratur och bibliotekariernas förmedling av tecknade 
serier och manga. 
 

Denscombre (2000) menar att man vid arbete och analys av skrivna källor måste 
bedöma källans ursprung och auktoritet mycket noga för att avgöra trovärdigheten. 
Jag har därför bara valt att vid informationshämtning från hemsidor utgå ifrån 
officiella hemsidor där jag kunnat kontrollera trovärdigheten tillräckligt. I så stor 
utsträckning som möjligt har jag strävat efter att hämta all information jag kan ifrån 
officiella hemsidor och skrivna källor för att undvika att stöta på attityder mot manga 
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som medie och då istället kunna inrikta mig på de processer som min undersökning 
handlar om. Jag har hämtat information och definitioner främst ifrån 
nationalencyklopedin där jag kunnat kontrollera källor noga och i andra hand hämtat 
information från officiella hemsidor, däribland Adlibris och BTJs officiella hemsidor. 
 

Jag har använt mig av både generalla databaser såsom Web of Science och mer 
inriktade databaser såsom The Grand Comics Database. Mitt mål har varit att finna 
nyare forskning kring manga och tecknade serier, gärna artiklar nyare än 2004. Vilket 
jag i stor utsträckning lyckats med. Jag har använt mig mycket av Kungliga 
bibliotekets katalog Libris och Umeå Universitetsbiblioteks katalog Album. Jag har 
använt mig av sökorden på både engelska och svenska: Manga, Katalogisering, 
Exponering, Tecknade serier, Populärkultur- och litteratur, Moralpanik, Hokusai, 
Japan, Strömberg och därefter använt mig av pärlbandssökning via ämnesord.  
 

Jag har också använt mig av Umeåregionens bibliotekskatalog Libra där jag i detalj 
kunnat se utbud, placering och MARC-poster av manga vid Umeåregionens 
filialbiblitek. 
 

3:4 Sammanfattning 
 

Moralpanik och populärkultur har följts åt och påträffats tillsammans i tid och evighet 
och har i allra högsta grad påverkat vår syn på tecknade serier och manga, som 
också följts hand i hand över samma tid. Jag finner inte mycket information om 
tidigare forskning som har att göra med manga på bibliotek vare sig i Europa eller 
Sverige. Klart är att Frankrike har en respekterad och  framstående marknad för 
manga på grund av sitt ursprung av klassiska serier såsom Tintin och Asterix. 
Sveriges seriehistoria i motsats till Frankrikes/Belgiens rika seriehistoria bottnar i 
humorserier som fört lite respekt med sig och idag är sveriges marknad för tecknade 
serier och manga intetsägande och sjunkande. Jag ger moralpaniken stort utrymme i 
min uppsats för att dess långvariga negativa effekter på mediet är såpass allvarlig att 
vi idag 50 år senare fortfarande påverkas av den. Också andra medier har mött den 
typ av kritik som tecknade serier har mött - bland annat tv-spel och film. De tecknade 
seriernas historia och klassificering som populärkultur i samband med moralpanik är 
viktig bakgrundsinformation och en källa till varför förmedlingen av manga vid 
filialbiblioteken är så sparsam och informationslös. Men jag ska i min undersökning 
också visa att detta har vänt och bibliotekariernas vilja gentemot förmedling av 
manga är god.  
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4. Metod   
 

4.1 Metodval  
 

För att kunna undersöka inköpsprocess, katalogisering och exponering av manga vid 
Umeås filialbibliotek valde jag att formulera och distribuera en enkät samt utföra 9 
fältstudier vid Umeås 24 filialbibliotek med Umeå Stadsbibliotek undantaget. Jag 
valde att inrikta mig på Umeås filialbibliotek främst eftersom de alla tillhör Umeå 
Kommun och därför bör följa samma verksamhetsplan och ha liknande rutiner- då 
kan jag acceptera en del bortfall av svar utan att resultatet påverkas för häftigt (Trost 
2007 s.139.) Biblioteken finns dessutom i min närhet och antalet är hanterbart. Jag 
har exkluderat Umeå Stadsbibliotek eftersom det skiljer sig i storlek och inflytande 
ifrån de andra biblioteken. Eftersom de svar jag då skulle få från stadsbiblioteket 
skulle kunna uppfattas som tyngre än de svar jag hämtat från filialerna valde jag helt 
bort stadsbiblioteket i min undersökning. Eftersom jag undviker att skriva för mycket 
om attityder gentemot manga så har jag i så stor mån som möjligt hämtat min 
information ifrån skrivna källor och hemsidor.  
 

4.1.1 Etiska Överväganden 
 

Vetenskapsrådet presenterar fyra huvudkrav för god forskningssed enligt 
Gustafsson; Hermerén; Petterson (2011) och mitt mål är att uppfylla dessa krav utan 
undantag. Jag ämnar att noggrant upplysa alla intressenter om villkor och uppgift, 
utvärderingens innehåll och möjlighet att när som helst avbryta vårt samarbete samt 
möjlighet att få ta del av den färdiga utvärderingens resultat och innehåll. All 
uppgiftslämning sker helt konfidentiellt och i valfri utsträckning, det råder inga 
beroendeförhållanden mellan representerna och undersökningen.  
 

4.2 Enkätens utformning och distribution  
 

Enkäterna är inte helt anonyma då jag ville kunna se skillnad mellan folkbibliotek och 
integrerade skol- och folkbibliotek och dessutom ville jag ha möjligheten att  skicka ut 
påminnelser vid uteblivna svar i enkäten. Jag kunde dock inte kontrollera vem på 
biblioteket som svarat på enkätens frågor utan det var upp till varje bibliotek för sig att 
bedöma vem som hade tid, möjlighet eller intresse att svara på enkäten; mitt enda 
krav var att det skulle vara en anställd på biblioteket som besvarade frågorna då det 
inte var säkert att biblioteken hade en inköpsansvarig eller särskilt mangainriktad 
bibliotekarie.  
 

Jag önskade svar på enkäterna mellan den 16 December och den 1 Januari för att 
hinna sammanställa resultatet i tid för presentation av utvärderingen. Enkäter är en 
både tids- och kostnadseffektiv metod (Trost, 2007 s.12-13) men eftersom svarstiden 
för enkäten var så kort så var målet att ställa emellan 9 och 20 frågor som gav 
enkäten en svarstid på 10-15 minuter. Pilottest genomfördes på tre respondenter ( 
Alla pensionerade lärare); Enkäternas svarstid landade på mellan 5-8 minuter och 
enkäten besvarades av 17 av de 18 tillfrågade av totalt 24 Filialbibliotek i 
Umeåregionen.  
 

Enkäten innehåller en del förhandsdefinerade svar och flervalsfrågor men baseras till 
störst del på öppna svarsalternativ och delades in i tre delar efter mina 
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undersökningsfrågor - Inköp, Katalogisering och Förmedling med fem frågor för varje 
kategori och en sista avslutande fråga om biblitekets form (folk- eller folk- och 
skolbibliotek.).  
För enkäten i sin helhet se bilaga 1.  
 

Det var av yttersta vikt att enkäten skulle innehålla väl formulerade frågor. Frågorna 
fick inte vara för ledande och skulle tillhandahålla både positiva och negativa 
alternativ i form av fri formulering (Trost, 2007 s.67-95). Enkäten måste alltid vara lätt 
att förstå och besvara och i så liten mån som möjligt bidra till oro hos respondenten. 
Manga är ett kontoversiellt medie som kan bidra till en känsla av ovisshet tack vare 
sin nära relation till populärkulturens moralpanik, mer om detta i kap 3.2.1. Hos de 
jag hittills tillfrågat om deltagande har jag mött lätt osäkerhet kring mediet, därför lade 
jag särskild vikt på att redan i tillfrågan om deltagande meddela att inga hypotetiska 
frågor eller frågor som kunde ifrågasätta kunskap kring mangans karaktär eller 
respondentens syn på manga och liknande medier skulle ställas i enkäten.  
 

Jag använde mig av ett färdigt internetbaserat program (http://www.enkät.se/) där 
respondenterna följde en länk och svarade på enkäten direkt i sin webbläsare. 
Respondenten blir tack vare denna metod inte störd i sitt arbete och kunde välja att 
svara på enkäten när tillfälle gavs. Respondenten behövde inte heller känna sig 
olustig (med hänvisning till manga som kontroversiellt medie) över att bli inspelad, 
filmad eller antecknad (Trost, 2007). Effekten av den personliga frånvaron av 
undersökaren spelade inte tillräckligt stor roll för min undersökning då frågorna var 
fackmässiga och inte innehåller åsikter och annan känslig information. Dessutom är 
enkätmetoden mindre påträngande än en intervju där respondenten kan påverkas av 
undersökarens signaler såsom ansiktsuttryck, tonläge och kroppsspråk och därmed 
ökar möjligheten för så opartiska svar som möjligt (Bryman 2008). 
 

Det finns väldigt lite flexibilitet med enkäter och med en enkätundersökning finns inte 
heller möjlighet att ställa följdfrågor (Trost 2007 s.80), detta avhjälpte jag med hjälp 
av öppna svarsfält där respondenten själva kunde formulera sina svar och lägga till 
kommentarer till frågorna. Jag lämnade generöst med utrymme att formulera svaren 
på då jag hellre såg för långa svar än för korta. Jag valde att försöka göra min enkät 
så kvalitativ som möjligt och väntade mig därför till störst del skrivna och individuellt 
formulerade svar vilka senare i undersökningen har tolkats och sammanfattats. 
 

Den största nackdelen med min enkätundersökning var risken för låg svarsfrekvens 
som ju blir ännu större när enkäten skickas via mail. Att hålla nere enkätens längd 
och formulera den väl kan väga upp detta problem till viss del (Trost 2007 s.133). 
Påminnelser skickades ut för att öka svarsantalet. Jag valde att i slutet av min 
enkätperiod att åka runt till biblioteken för att fysiskt dela ut och invänta svar på 
enkäten för att öka mitt svarsantal. Målet var minst 13 svar och detta uppfylldes till 
min förtjusning inom de första två enkätdagarna. För att hinna få så många svar som 
möjligt på så lite tid som möjligt valde jag att ringa alla avlägsna bibliotek och 
påminna om enkäten, jag bar också med mig utskrifter av enkäten till de bibliotek där 
jag gjorde fältstudier för att låta personalen fylla i enkäten på plats. 
 

Bortfallet ligger på 29% på grund av blandade öppettider under julhelgerna. Av 
respondenterna var 11% Folkbibliotek och 88%  integrerade Skol- och folkbibliotek. 
För enkäten i sin helhet se bilaga 1.  

http://www.enkät.se/
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Följande bibliotek deltog i enkätundersökningen:  
Bjurholms bibliotek, Ersbodabiblioteket, Granö bibliotek, Grubbebiblioteket, Hörneforsbiblioteket, 
Mariehemsbiblioteket, Nordmalings bibliotek, Obbola bibliotek, Robertsfors bibliotek, Sävarbiblioteket, 
Tegsbiblioteket, Umedalens bibliotek, Vindelns bibliotek, Vännäs bibliotek, Vännäsby bibliotek, 
Ålidhemsbiblioteket, Ånäsets bibliotek. 
 

4.3 Fältstudien 
 

Jag förväntade mig att få svar på de flesta av mina katalogiserings- och 
exponeringsfrågor genom att analysera böckernas uppställning. Jag har själv tillgång 
till bibliotekssystemet och kunde bekräfta katalogiseringen där. Denscombre (2000) 
menar att uppriktigheten kan mätas vid direkta möten med det man undersöker och 
jag besökte därför 9 av umeåregionens 24 filialbibliotek för en kvalitativ observation 
av mangans exponering. Jag besökte 3 Folkbibliotek och 6 integrerade skol- och 
folkbibliotek. 
 

Intrycket skulle vara så empirisk som möjligt ,därför skulle jag försöka att besöka till 
största delen bibliotek där jag inte tidigare sett mangans placering. Jag fann tid och 
möjlighet att besöka 9 av filialbiblioteken för en fältanalys, jag prioriterade bibliotek 
utanför stadskärnan för att få större spridning i mitt resultat eftersom jag upplevt att 
filialerna jag tidigare arbetat på (Ålidhem, Ersboda och Mariehem) hade liknande 
utbud och exponering av sin manga.  
 

Jag ville med min undersökning bedöma hur lätt det är att finna hyllan/hyllorna, 
utbudets och hyllans storlek, vilken placering samlingen hade i lokalen, och hur 
böckerna är märkta och placerade för att kunna jämföra mangans exponering med 
bibliotekariernas förmedling av denna. Hur mycket manga som vid tiden för besöket 
stod på hyllan bedömde jag mindre viktigt för min undersökning eftersom många av 
böckerna kunde vara utlånade eller under transport och jag med hjälp av 
bibliotekskatalogen Libra själv kunde bedöma hur mycket manga som fanns på varje 
bibliotek.  
 

Jag hade under mina fältstudier mellan den 17-27 December 2013 möjlighet att 
undersöka hur besökaren möter mangan både med och utan hjälp av bibliotekets 
personal och jag undersökte naturella företeelser - vilka medier stod i nära anslutning 
till mangan och om det såg olika ut för folkbibliotek och integrerade skol- och 
folkbibliotek. Denscombre (2000) menar att fall- och fältstudier lägger stor vikt vid 
undersökaren att själv konstruera data men fältstudien erbjuder en stor flexibilitet och 
det finns en möjlighet att studera en företeelse mer i detalj.  Denscombre menar att 
fältstudier uppmuntrar undersökaren att använda fler verktyg i sin undersökning än 
vad som annars skulle användas. Vilket jag har varit öppen för under mina besök.  
 

Nackdelen med denna typ av fältstudie är att den kan bli för beskrivande och sakna 
en ordentlig analys. (Denscombre 2000) Därför hade jag med en punklista för 
analyspunkter att följa som exempel. Biblioteken förvarnades inte om mitt besök som 
genomfördes så diskret som möjligt. 
 

Förberedelser innan fältstudierna inkluderade kontroll av batteri och medtagande av 
kamera för att kunna dokumentera exponeringen av mangan djupare i ett senare 
skede, medtagande av punktlista och anteckningsblock. Inga tidigare studier kring 
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exponering av manga gjordes eller lästes för att stödja ett så empiristiskt möte som 
möjligt. Punktlistan är formulerad delvis som ett formulär för att inte missa några av 
de frågeställningar jag förberett och för att enkelt kunna sammanställa den mest 
basala informationen i samma form som enkätundersökningen. Formuläret erbjuder 
fri formulering och anteckningsmöjligheter och är inte tänkt att låsa frågeställningarna 
utan mer fungera som en guide. I kap 5 har jag jämfört fältstudierna i min 
presentation av resultatet. 
 

4.3.1 Sammanfattning av punktlista för fältstudier 
 

 Kamera 
 Anteckningsblock och punktlista 

 

Frågeställningar: 
Frågeställningarna är skrivna för att i enlighet med Denscombe säkra ett så 
empiristiskt möte som möjligt för att öka chanserna att finna skillnader mellan 
biblioteken . I de fall detta inte är möjligt (vid besök av Ersboda- och 
Ålidhemsbiblioteket) så skall informationsinhämtningen vara så lik en empirisk analys 
som möjligt och innebära liknande informationsinhämtning.  
 

Har jag besökt detta bibliotek tidigare? 

Är biblioteket ett folk- eller integrerat folk- och skolbibliotek? 

Finner jag hyllan/-orna utan hjälp av bibliotekets personal? 

På hur många platser i biblioteket finner jag manga? 

Vad finner jag för medier i anslutning till mangan? 

Vilket är mitt första intryck av hyllan/-ornas placering och storlek? 

En kort beskrivning av hyllan-ornas placering. 
Vilket är mitt första intryck av utbudet? 

Hur är böckerna märkta och placerade? 

Riktar sig hyllan/-ornas placering till en viss målgrupp? 
 

För punktlistans hela utförande se bilaga 2. 
 

4.4 Analysmetod  
 

För att analysera mitt insamlande material i form av fält- och enkätstudierna så har 
jag valt att utgå ifrån tolkningslära, alltså hermeneutik. Pål Repstad beskriver 
hermeneutik i ‘Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap’ från 
1999 som en spiral där man först analyserar sitt forskningsmaterial i en helhet för att 
sedan gå djupare in i sin analys, tolka delar av sitt material och sedan återigen 
analysera helheten. Negativt i arbetet med denna modell är att undersökarens egna 
värderingar kan komma att påverka resultatet av analysen. Jag är själv van 
mangaläsare och har en väldigt god bild av mediet, men också en god bild av 
bibliotekariernas vilja att anpassa sig och arbeta med detta nya medie. Jag kommer 
att arbeta så empiriskt som möjligt för att förhindra för stor påverkan på resultatet 
samtidigt som jag ser min tidigare kunskap av manga som en fördel för djupare 
analys av mediet. Eftersom min undersökning i väldigt liten grad behandlar attityder 
gentemot manga som medie så bör detta inte bli ett stort problem. 
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5. Resultat 

 

5.1 Presentation av enkätsvaren 
 

Enkäten mailades ut den 16:e December 2013 och enkätsvaren inkom mellan den 16 
December och den 1 Januari 2013, enkäten består av 15 frågor fördelade i tre 
kategorier - inköp, katalogisering och förmedling. Resultatet av enkätundersökningen 
presenteras nedan i tre delar efter enkätens indelning inköp, katalogisering och 
förmedling.  
 

5.1.1 Inköp 
 

Samtliga av de tillfrågade biblioteken finner information kring aktuell manga för inköp 
via BTJs (Bibliotekstjänst) hemsida och katalog, två av biblioteken skriver att man 
använder sig även av andra bokhandlare för att finna tips på manga, Science-
Fictionbokhandeln (http://www.sfbok.se) nämns båda gångerna. Bara en respondent 
svarar att man letar efter tips på manga via andra medier. Alla av de tillfrågade 
biblioteken tar tacksamt emot tips och önskemål från låntagarna. Majoriteten av 
respondenterna tillägger att förfrågningarna generellt  minskat sedan ett par år 
tillbaka.  
 

Gemensamt för de tillfrågade är att man i störst utsträckning köper in manga riktad till 
barn i mellanstadieåldern, bara ett bibliotek nämnde manga för vuxna.  
Man väljer helst att inte påbörja inköp av långa serier utan köper vid önskemål bara 
in senare nummer av dessa eller skickar efter ifrån något annat bibliotek, biblioteken 
fortsätter att köpa in böcker av påbörjade serier. Ett bibliotek svarade att man köper 
in all manga som kommer ut i BTJ-katalogen utan urval, detta för att efterfrågan av 
manga vid biblioteket var större än utbudet. Ett bibliotek nämnde mangans 
teckningstil som en faktor i urvalet för inköp.  
 

Man väljer hellre att fokusera på vad som skall köpas in än vad som undviks. Två av 
de tillfrågade biblioteken väljer att helt undvika inköp av mangaserier. Detta på grund 
av att “det finns ett så litet urval av svensk manga” skriver en av respondenterna. 
Hälften av de tillfrågade biblioteken har en ensam ansvarig för inköp av manga och 
liknande medier, andra hälften delar på ansvaret för inköp. Ett bibliotek svarar att 
man inte köpt in manga sedan fem år tillbaka.  
 

Nio av biblioteken är varken nöjda eller missnöjda med sina inköp av manga, två är i 
stort sett nöjda och övriga har valt att inte besvara frågan. Ingen skillnad görs i inköp 
mellan folkbibliotek och integrerade skol- och folkbibliotek. 
 

5.1.2 Katalogisering 
 

Min enkätundersökning visade som väntat att katalogiseringen av mangan gick till i 
stort sett likadant vid alla de tillfrågade biblioteken. Vid inköp av mangan så 
medföljde ofta katalogposten för mediet eller kunde köpas till såvida det inte redan 
fanns en färdig katalogpost i Umeåregionens egen bibliotekskatalog, dessa 
skapades hos Stadsbiblioteket där den mesta katalogiseringen sker. Hälften av de 
tillfrågade biblioteken valde dessutom för enkelhetens skull att endast köpa in manga 
som redan hade färdiga katalogposter i systemet. Enkätens fråga #7 “Får ni vid inköp 
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av manga tillgång till något verktyg för att bedöma mangans innehåll, 
åldersrekommendation, genre mm?” besvarades i mycket liten utsträckning eftersom 
all information redan fanns i klassificeringen genom BTJ och katalogposten i LIBRA. 
Liknande lämnades #9 “Känner du dig säker i katalogisering av manga?” och #10 
“Skulle du önska mer stöd i katalogiseringen av manga?” utan svar eftersom det inte 
var respondenten som primärt katalogiserade mediet. 
 

Ingen skillnad görs i katalogiseringen av manga mellan folkbibliotek och integrerade 
skol- och folkbibliotek.  
 

5.1.3 Mangans placering och exponering  
 

Det finns ingen särskild plan för exponering och förmedling av manga i 
umeåregionen. 16 av 17 tillfrågade svarade bestämt nej på frågan och den sista tror 
att Stadsbiblioteket kan ha en plan för mediet.  
 

9 av respondenterna hade exponerat manga i form av bokcirklar och boktips/bokbord 
och 7 hade haft kvällar med mangateckning eller någon typ av aktivitet som berörde 
manga. 2 bibliotek hade inte tidigare exponerat manga på något särskilt vis.  
 

13 av biblioteken svarade att man inte exponerade manga på något särskilt vis idag, 
bara ett planerade en mangainriktad aktivitet i framtiden. Ett bibliotek nämnde att 
man exponerade den tecknade serien Amulett, som liknar en pseudomanga. Ett 
annat skrev att man inte exponerar mangan så mycket på grund av lärarnas 
önskemål. 
41% tror att det finns en önskan eller ett behov av mer exponering av manga och 
47% tänker att det kanske behövs eller vet ej. De resterande två respondenterna 
tycker att exponeringen de har idag räcker i förhållande till mediets storlek och 
efterfrågan.  
 

Genomgående i enkätundersökningens öppna svar så finns en tanke om att mangan 
“sköter sig själv” och att de som vill/ är intresserad av manga klarar sig själva eller 
som en respondent formulerade “-smyger själva in och ut.” Man har genomgående 
en god attityd mot mediet och efterlyser gärna mer kunskap kring manga. Utbudet 
nämndes ett par gånger i enkätens öppna svar som genomsyrades av en önskan om 
mer svensk manga för barn med mer variation.  
 

Ingen skillnad görs i exponeringen av manga mellan folkbibliotek och integrerade 
skol- och folkbibliotek. Exponeringen verkar istället knyten till storleken på 
bibliotekets aktivitetsplan. Några respondenter erbjuder inga eller mycket lite 
aktiviteter överlag.  
 

5.1.4 Sammanfattning 
 

Ingen klar skillnad kan ses emellan inköp, katalogisering och exponering av manga i 
en jämförelse mellan folkbibliotek och integrerade skol- och folkbibliotek, skillnaderna 
är sannolikt mer knutna till bibliotekens storlek och aktivitetsnivå.  
 

Samtliga bibliotek köper in den manga som BTJ presenterar i stort sett utan urval, 
men tar tacksamt emot önskemål från låntagare. Biblioteken fokuserar mer på vad 
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som ska köpas in än vad som undviks att köpas in. Biblioteken undviker att påbörja 
inköp av långa serier men fortsätter köpa in dessa om de påbörjats.  
 

Biblioteken överlåter katalogisering av mangan till Stadsbiblioteket eller köper in 
färdiga poster för katalogisering av mediet. Man anpassar gärna sina inköp av manga 
efter förekomsten av färdiga katalogposter. 
 

Exponeringen av manga har de senaste åren minskat vid filialbiblioteken. Biblioteken 
nämner ofta att de som är intresserade av mangan sköter sig själva utan 
förmedlingshjälp. 88% av respondenterna ser att det kanske behövs eller behövs mer 
exponering av mangan idag. 
 

5.2 Presentation av fältstudier   
 

Jag har i efterhand bekräftat min analys av målgrupp av bibliotekens manga riktad till 
pojkar 10-15 år (Strömberg, 2007) med hjälp av bibliotekskatalogen LIBRA, Eftersom 
mangan kunde vara utlånad så ville jag inte göra en analys av endast de böcker stod 
på hyllan vid tiden för besöket.  
 

5.2.1 Resultat 
 

Samtliga bibliotek placerade sin manga vid eller i direkt anslutning till 
ungdomslitteraturen, i tre fall fann jag inte själv mangans placering. I sex av nio 
studier stod mangan tillsammans med eller direkt bredvid västerländska tecknade 
serier (Se bilaga 3,4,6,7,8,9) och i två fall fanns pseudomangan W.I.T.C.H placerad 
tillsammans med mangan (Se bilaga 3 och 8). 5 bibliotek hade läsplatser i direkt 
anslutning till mangan.  I två fall fanns även litteratur om manga i anslutning till 
mangan ( Se bilaga 6 och 8). 
 

I sex av nio bibliotek riktade sig serierna till största delen mot pojkar. I 7 av 9 bibliotek 
riktade serierna sig till största del mot den äldre målgruppen (Tonår/Äldre tonår). Två 
bibliotek hade en jämn balans mellan målgrupperna.  
 

sju av nio bibliotek placerade all manga på samma hylla utan inbördes sortering. På 
Umedalens bibliotek sorterades manga på Engelska och på Svenska (Se bilaga 8). 
På Ålidhem sorterades mangan efter “manga barn” och “manga ungdom”. (Se bilaga 
11.) 
 

5.2.2 Sammanfattning 
 

Mangan står i alla de bibliotek jag besökt i nära anslutning till ungdomsböckerna 
oftast (men inte alltid) i sällskap med västerländska tecknade serier för ungdom. 
Mangan placerades centralt och lättåtkomligt vid de bibliotek jag besökte och i hälten 
av fallen i direkt anslutning till läseplats.  Mangan placerades i 7 av 9 fall utan 
inbördes sortering. Fältstudierna bekräftade den svenska mangans målgrupper enligt 
Strömberg (2007 s.68).  
Biblioteken tillhandahåller i stor utsträckning samma svenska mangatitlar. 
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6. Diskussion och Analys 

 

I enkätundersökningen framkom att man i stor utsträckning valde att köpa in manga 
som redan hade färdigskapta katalogposter i den regionala bibliotekskatalogen 
LIBRA, vilket medfört i samband med ett litet utbud av manga på svenska i att alla 
filialbibliotek presenterar i stort sett samma utbud. Biblioteken tillägger ofta i 
enkätsvaren att utbudet av manga på svenska är litet och inte täcker den efterfrågan 
som på senare år minskat något.  I min undersökning framkommer att filialbiblioteken 
ofta köper in all manga som BTJ tillhandahåller utan urval, detta i ett försök att täcka 
efterfrågan. Det lilla utbudet medverkar till att vi i Sverige sällan skiljer mellan genrer, 
målgrupper och fördelningar av manga trots att mangan i Japan har en lika stor 
utbredning och genrespridning som den västerländska boktraditionen (Lundström, 
2004 s.3).  
 

Resultatet av denna avsaknad av inbördes sortering av mangan var att flera av 
mangaserierna som exponerades för barn vid Umeås filialbibliotek riktade sig till 
läsare i övre tonåren. Att inte katagorisera mangan efter åldersrekommendationer 
skadar mediet eftersom läsare utanför åldersrekommendationerna exponeras för 
opassande material i form av visuella bilder av till exempel sex, alkohol och våld. 
Problemet med det är att manga inte bedöms i sin helhet utan istället bedöms efter 
lösryckta bilder (Koljanen 2005, s.23). Detta kan leda till en moralpanik på grund av 
de fördomar som är förankrade i de öst- och västerländska tecknade seriernas 
delade historia från 50-talet och de fördomar rörande tecknade serier som 
motbevisas i Ujiies avhandling ‘Read junk! It’s good for you’ från 2006. På 
Ålidhemsbiblioteket är detta problem avhjälpt genom en märkning av böckerna i 
mangahyllan som “ manga barn” och “manga ung”. Det finns många källor att 
använda sig av för att bedöma mangans åldersrekommendationer. Bland annat källor 
via internet såsom ‘Publishers age rating’s for manga’ , Som inte bara bekräftar 
åldersrekommendationer på 40,000 titlar utan också rekommenderar passande 
manga i samma ålderskategori och genre.  
 

Manga skrivs för att läsas snabbare än västerländska tecknade serier och på grund 
av detta skapas ofta serier om flera tusen sidor och hundratals kapitel (Strömberg, 
2007 s.55) I denna undersökning har mangaseriernas längd synts och nämns flitigt 
både i enkätsvaren, fältundersökningen, beskrivning av mangan som medie  och 
tidigare forskning kring manga. För Umeåregionens filialbibliotek innebär seriernas 
längd något av ett besvär. Enligt enkätundersökningen undviker biblioteken helst att 
påbörja inköp av långa serier, men för att täcka efterfrågan i samband med det lilla 
utbudet av svensk manga så tvingas ofta biblioteken till inköp av de långa serierna 
som man generellt fortsätter att köpa in när de påbörjats. Som framkom i 
enkätsvaren så finns genomgående en uppfattning om att mangan “sköter sig själv” 
och man menar att den som vill läsa manga finner egna vägar till den. Men man 
nämner också vikten av mangans kvalitet och betonar att denna kan inte påverkas 
mycket med det lilla urval som biblioteken har möjlighet till. 
 

Den akademiska världen och skolan har en problematisk relation till populärkultur 
(Strömberg 2007 s.160). Populärkulturens och moralpanikens historia i samband 
med att mangan är snabb- och lättläst gör mediet svårförmedlat till lärare och därmed 
elever i undervisning. Trots att tecknade serier är en stor fördel i läsfrämjande arbete 
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(Jacke, 2013). Större kunskap kring mangans fördelar i likhet med tecknade serier 
hos bibliotekarierna skulle vara en fördel i både förmedlingen av manga och det så 
viktiga läsfrämjande arbetet. 
 

I Sverige har manga publicerats i ett fåtal tidningar men till största del i form av 
album. I motsats till detta publiceras manga i Japan i störst utsträckning i billiga 
pappershäften för att säljas och läsas så snabbt och billigt som möjligt. (Malone 
2010). Det finns ett mycket litet utbud av manga på svenska idag och detta utbud 
styrs helt av bokhandlarna som inte lever upp till den efterfrågan som finns på 
biblioteken. En undersökning av den franska mangamarknaden skulle vara en vinst 
för förmedlingen av manga, bibliotekets möjlighet till urval av manga och 
läsfrämjande arbete med hjälp av manga. Ett exempel jag gärna skulle titta närmare 
på är den prenumerationstjänst som det franska digitala mangabiblioteket Kazé har 
genom Viz Media Europe med den världsledande moln-baserade digitala plattformen 
Comixology (se http://www.comixology.com/ Hämtad 2014-01-02). Comixology 
tillhandahåller Manga från alla de stora utgivarna av manga i världen översatt till 
Franska.  En prenumerationstjänst av detta slag skulle kunna vara en fördel inte bara 
för den mangaintresserade, med det stora urvalet skulle biblioteken kunna rikta sin 
förmedling för att som Rubin skriver: “Förmedla rätt bok till rätt låntagare”. 
 

  

http://www.comixology.com/
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7. Slutsats och förslag   
 

Umeås filialbibliotek köper primärt in den manga som presenteras i BTJ, ofta utan 
urval vilket i samband med att man väljer att köpa in manga med färdiga 
katalogposter resulterar i (också i samband med ett litet utbud av manga på svenska) 
att i stort sett alla filailbibliotek erbjuder samma utbud av manga, vilket för sig inte är 
ett problem. Mangan riktar sig i huvudsak till barn eller unga men exponeras ofta utan 
inbördes sortering mellan målgrupperna. Exponeringen av manga vid filialbiblioteken 
har minskat under de senaste åren och var som störst kring 2003-2006. 88% av 
biblioteken anser att det finns eller kanske finns ett behov av mer förmedling och 
exponering av manga. Det finns idag ingen särskild plan för inköp, planering eller 
exponering av manga vid Umeås filialbibliotek. 
 

Med hjälp av resurser såsom Exners ‘Basic reader’s advisory for manga’ och 
onlinesidor som ‘Publishers age rating’s for manga’  i samband med BTJ’s 
‘Serieteket’ kan bibliotekarier noggrannare bestämma mangans karaktär och 
målgrupp, för att förslagsvis därefter märka mangan efter den passande målgruppen 
( Barn/Ungdom). Internt kan detta göras även i katalogen för större 
rekommendationsmöjligheter av manga. Någon omflyttning av mangan behövs inte 
utan mangan kan som på Ålidhemsbiblioteket ( se bilaga 11.) märkas individuellt i 
hyllan där de redan placerats. Ett uttalat samarbete mellan biblioteken och en 
gemensam plan för inköp av de längre serierna skulle också gynna förmedlingen och 
bibliotekens ekonomi. Ett mer medvetet urval sparar både pengar och ökar 
medvetenheten kring innehållet  i den manga som biblioteket tillhandahåller, detta 
både gynnar exponeringen och förmedlingen.   
 

Att i förlängningen se närmare på den franska mangamarknaden och eventuella 
prenumerationstjänster i stil med ‘Comixology’ ( se 6. Analys) skulle gynna 
bibliotekens utbud, urval och förmedling med möjlighet till digital tillgång av manga på 
flera språk.  
 

Bibliotekarierna är vägen mellan skolan och populärlitteraturen, större kunskap kring 
de tecknade seriernas läsfrämjande fördelar som skulle gynna läsfrämjandet och 
låntagarna.  
Det svåra samarbetet mellan populärlitteratur och skolan är ålderdomlig. De fördomar 
som kommer av populärkulturens historia och grundar sig i Werthams litteratur har 
flera gånger motbevisats och bibliotekarierna har en viktig roll i att förmedla denna 
information i samband med förmedlingen av medierna.  
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Bilaga 1 - Enkät 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=11508&mpid=b932fd087865d0391edcc8f2c729dbe1 
 
1 Vart finner ni information kring aktuell manga för inköp? 

 

 

2 Hur beslutar ni om vilken manga som skall köpas in? Finns det några särskilda 
kriterier som mangan skall uppfylla? 

 

 

3 Finns det någon manga som ni undviker att köpa in? Varför? 

 

 

4 Har ni någon anställd som är särskilt ansvarig för inköp? 

--Välj-- 
Ja. 
Vi delar på ansvaret. 
Nej. 

 
5 Känner du dig nöjd med de inköp av manga som ni gör? 

--Välj-- 
Ja, Helt. 
Ja, I stort sett. 
Varken nöjd eller inte nöjd. 
Inte särskilt nöjd. 
Inte nöjd alls. 

6 Medföljer det vid inköp några riktlinjer/tips eller råd inför katalogiseringen av 
mangan? 

 

 

7 Får ni vid inköp av manga tillgång till något verktyg för att bedöma mangans 
innehåll, åldersrekommendation, genre mm? 

 

 

8 Hur katalogiseras den inköpta mangan när den kommer? Finns det färdiga 
katalogposter eller när skapas posterna och av vem? 

http://www.enkät.se/surveyStart.php?pid=11508&mpid=b932fd087865d0391edcc8f2c729dbe1
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9 Känner du dig säker i katalogisering av manga? 

 

10 Skulle du önska mer stöd i katalogiseringen av manga? 

--Välj-- 
Ja. 
Nej. 
Kanske. 
Vet ej. 

11 Känner du till om det finns någn särskild plan för exponering och förmedling av 
manga? (För Umeåregionen eller din filial?) 

 

12 Hur har biblioteket tidigare exponerat/förmedlat manga? (flervalsfråga) 

Genom boktips. 
I bokcirklar. 
Reklam via planscher/Affischer eller på hemsida/nyhetsbrev. 
Mangatecknings kurser/kvällar eller annan enstaka aktivitet. 
Annat. 
Vi har inte exponerat manga på något särskilt vis. 
Återkommande aktiviteter. 

 

13 Exponeras och förmedlas biblitekets manga på något särskilt vis idag? 
(flervalsfråga) 

Genom boktips. 
I bokcirklar. 
Reklam via planscher/Affischer eller på hemsida/nyhetsbrev. 
Mangatecknings kurser/kvällar eller annan enstaka aktivitet. 
Annat. 
Vi exponerar inte manga på något särskilt vis. 
Återkommande aktiviteter. 

14 Tror du att det finns ett behov eller önskan hos låntagarna om mer eller mindre 
exponering och förmedling av manga idag? 

Ja, Mer. 
Nej, Mindre. 
Kanske/ Vet ej. 

15 Är din filial ett folk- eller integrerat folk- och skolbibliotek? 

Folkbibliotek. 
Folk- och skolbibliotek. 
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Bilaga 2 - Fältstudieformulär 
 

Besökt bibliotek: ______________________________ 

Tid för besöket: _______________________________ 
 

Är biblioteket ett folk- eller integrerat folk- och skolbibliotek? 

(  ) Folkbibliotek    (  ) integrerat folk- och skolbibliotek 
 

Har jag besökt detta bibliotek tidigare? 
(  ) JA        (  ) NEJ 
 

Finner jag hyllan/-orna utan hjälp av bibliotekets personal? 

(  ) JA        (  ) NEJ 
 

På hur många platser i biblioteket finner jag manga? 

(  ) EN     (  ) Flera 
 

Vad finner jag för medier i anslutning till mangan? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
 

Vilket är mitt första intryck av hyllan/-ornas placering och storlek? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
 

En kort beskrivning av hyllan-ornas placering. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
 

Vilket är mitt första intryck av utbudet? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
 

Hur är böckerna märkta och placerade? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
 

Riktar sig hyllan/-ornas placering till en viss målgrupp? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____ 
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Bilaga 3 - Bild 1 och 2  ‘Bjurholms bibliotek’ 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
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@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 4 - Bild ‘Ersbodabiblioteket’ 

 

 

@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 5 - Bild ‘Grubbebiblioteket’ 
 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 6 - Bild 5 och 6 ‘Holmsunds bibliotek’ 
 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 

 



38 
 

@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 7 - Bild ‘Tegsbiblioteket’ 
 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 8 - Bild ‘Umedalens bibliotek’ 
 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 9 - Bild ‘Vännäs bibliotek’ 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 10 - Bild 10 och 11 ‘Vännäsby bibliotek’ 

 

@ Magdalena Paulsson 2013 
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@ Magdalena Paulsson 2013 
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Bilaga 11 - Bild ‘Ålidhemsbiblioteket’ 
 

 
@ Magdalena Paulsson 2013 
 


