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Abstract: The purpose of this thesis is to study the attitude towards 

comics among librarians as well as their personal image of 
the overall attitude towards comics among librarians and the 
manner in which the attitude of the librarians affects how the 
comics are treated in the library. 
  I have performed this study with a qualitative approach and 
have interviewed a total of five librarians working in two 
different libraries. 
  I have founded the theoretical base for my research in a 
number of historical attitudes towards comics and then 
compared these attitudes towards the answers given in the 
interviews as well as prior research found in three theses 
written by Magnus Johansson, Sarah Johansson and Karin 
Esaiasson.   
  The results of the study is that traces of most of the 
historical attitudes can be found among all of the interviewed 
librarians but that none of them are harboring any negative 
attitudes towards comics themselves. On the other hand the 
study does imply that the image of the librarian who only 
thinks that comics are meant for children is still very much 
alive in the collective subconscious of the librarians. 
  The study also shows that while librarians of today tend to 
have a neutral outlook in comics the historically subpar 
treatment of comic in the libraries and the subsequent lack of 
academic support on the subject have made it necessary for 
the librarian in charge of the comic-section to have a 
personal interest/liking for comics to be able to do a good 
job. 
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1. Inledning 
 

1.1 Problemformulering 
Serier har länge varit en omdebatterad del av bibliotekens ubud och det har vid flera 
tillfällen stormat kring dem i så väl offentliga medier som bibliotekspressen. I 
allmänhetens ögon har bibliotekarier alltid haft en kritisk och nedlåtande inställning 
gentemot serier och bilden av den seriekritiska bibliotekarien lever kvar än idag. Serier 
har även under en länge varit stämplade som barnserier 

Sanningen är den att bibliotekariernas inställning till serier har varit mer nyanserad 
under årens lopp. Även om serier först på senare år har börjat uppnå en erkänd position 
inom biblitoteksvärden så har de inte enbart setts som skadlig skräpkultur. Mitt intresse 
ligger att i den här uppsatsen studera bibliotekariers inställning till serier och jämföra 
den med de historiska inställningar till serier som varit rådande under 1900-talet och det 
tidiga 2000-talet för att på så sätt se om dessa inställningar lever kvar idag. 

1.2 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att få en inblick i fem folkbibliotekariers tankar kring 
seriemediet och dess hantering på biblioteken. Jag ämnar få en översikt över 
bibliotekariernas personliga syn på serier och deras bild av den allmänna synen på serier 
bland bibliotekarier. Jag vill även se om det går att dra paralleller mellan de intervjuade 
bibliotekariernas syn på seriemediet och de inställningar till serier som varit rådande i 
samhället från 1940-talet och framåt. Jag vill också studera hur och till vilken grad som 
bibliotekariernas inställning till serier kan tänkas påverka hanteringen av serierna på 
biblioteken idag. 
 
Min förhoppning är att undersökningen ska leda till en ökad insyn, inte bara i dagens 
folkbibliotekariers syn på seriemediet, men även i deras syn på bibliotekarieyrkets 
inställning till seriemediet. Jag hoppas att jag, genom att dra paralleller biblioteksyrkets 
historiska inställning till seriemediet även kan ge en ökad inblick i hur inställningar som 
tidigare varit rådande kan tänkas påverka hanteringen av serier på biblioteken idag. 

1.3 Frågeställning 
 
Min frågeställning är indelad i fyra frågor där de första två frågorna är tänkta att fungera 
mer som en ingång till fråga tre och fyra. 
 

• Vad har de intervjuade bibliotekarierna för inställning till serier och vilken är 
deras syn på inställningen till serier inom bibliotekarieyrket? 

 
• Vilken syn har de intervjuade bibliotekarierna på ett antal utvalda serieböcker? 

 
Målet med de ovanstående frågorna är att få en djupare insyn i bibliotekariernas 
inställning till serier. De ska även ge en inblick i de intervjuade bibliotekariernas bild av 
den allmäna inställningen till seriemediet inom bibliotekarieyrket som stort. 

 
Detta genom generella frågor gällande deras inställning till serier, men även genom att 
låta dem ta ställning till de utvalda serierna. 
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De två sista frågorna är uppsatsens huvudsakliga frågeställning och kommer att 
besvaras med hjälp av svaren på de föregående frågorna. 

• Kan man finna samband mellan intervjupersonernas erfarenheter/åsikter och de 
inställningar till serier som varit rådande från 1940-talet till idag? 
 

• Hur påverkar bibliotekariens inställning hanteringen av serier på biblioteket? 
 

1.4 Avgränsning 
Jag har valt att avgränsa mitt arbete till två folkbibliotek och fem bibliotekarier. 

1.5 Begrepp 

1.5.1 Serier 
Termen serier är ett väldigt vitt begrepp och kan te sig svårbegripligt för en oinsatt 
läsare. I den här undersökningen så syftar jag med termen ”serier”  på det seriemedium 
som med SAB klassificeras med Hci eller Hci:u/uHci och vanligtvis placeras på 
biliotekens särskilda seriehyllor.  
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2. Seriernas historia i Sverige 
 

Enligt Helena Magnussons avhandling Berättande bilder utgör barnserier en 
”bortglömd” del av barnlitteraturen som behöver uppmärksammas på 
litteraturvetenskaplig nivå. Hon menar även att utvecklingspotential för seriemediet som 
stort har hämmats kraftigt i och med att det under sina formande decennier antogs vara 
enbart för barn. Denna barnstämpel är det som dagens serieforskare måste kämpa emot. 
Hon påpekar dock att även om serier länge sågs som ett medium för barn och unga, 
mycket på grund av att det var i dessa grupper som de flitigaste serieläsarna gick att 
finna, så har mediet under de senaste decennierna blivit så väl erkänt som etablerat.1 

2.1 Framväxten 
Seriemediet växte fram under 1800-talet i och med begynnelsen av det bildfokuserade 
samhället. Uppfinningar som lokomotivet, kameran och liknande innovationer från 
denna tidsera har haft en stor betydelse för mediets utveckling och har inspirerat 
serietecknarna då de gav en helt ny uppfattning om fart och rörelse vilket sedan kunde 
avbildas i tecknad form.2 

På 1800-talets slut hade en stark seriegrund växt fram i så väl USA som Europa, och 
mediet tog fäste i Sverige under 1900-talets början. Under 1940-talet växte serierna 
fram som en storindustri. Seriemängden i de olika dagstidningarna ökade konstant 
under 1900-talets första hälft, efterfrågan på serierna var avsevärd och serier började 
användas för att göra reklam. Det växte även fram en marknad för kringprodukter 
rörande serierna i sig.3 

Serieformen var på den här tiden en accepterad och uppmuntrad berättarform och 
inställningen till serier var överlag positiv. Det enda sättet att förklara den stora 
mängden serieskapare som var aktiva på 40-talet och den stora mängd barnserier som 
gavs ut och är att det fanns ett stort intresse för seriemediet i allmänt.4 

2.2 50-talet 
Under 1950-talet ökade mediets användande och spridning intensivt och det kom att bli 
en så väl omvälvande som avgörande period för serierna i Sverige. Seriernas omfång i 
dagspressen ökade visserligen men det var under den här perioden framväxten av 
serietidningen som ett separat medium kom att etableras. Serietidningens bredare 
inträde på den svenska marknaden ledde på 50-talet till en serietidningsboom där nya 
titlar kom ut varje år. Marknaden dominerades dock av äventyrsserier för äldre barn och 
ungdomar, som Fantomen och Stålmannen, men även spridningen av Disney-serier 
började öka. Ett annat tecken på seriernas popularitet är att syndikeringen ökar och de 
stora amerikanska serierna på så sätt når Sverige. Även nordiska seriesyndikat börjar 
växa fram och nordiska serier börjar syndikeras.5 

I och med serietidningarnas intåg förändrades läsargrupperna för serier, serierna som 
tidigare publicerats i dags- och veckopressen och där lästs av hela familjen blev i 
serietidningsform en angelägenhet för barn och unga. Många av 50-talets serietidningar 

                                                            
1 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 9-10 
2 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 52-53 
3 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 53, 148-149 
4 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 149 
5 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 154-158 
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valde däremot att inte begränsa sin reklame till barn, en vanlig tagline kunde exempelvis 
vara något i stil med ”för alla i åldern 3 till 90 år”. 6 

Serietidningsboomen bidrog starkt till att etablera den så kallade barnstämpeln. 
Serietidningarna hade barn och unga som huvudsaklig målgrupp och blev därigenom en 
del av den nya barn- och ungdomskulturen.7 

2.2.1 Moralpaniken  
I och med att serierna etablerade sig som det föredragna läsmediet bland barn och unga 
på 1950-talet uppstod en utbredd moralpanik kring serierna. Paniken hängde väl 
samman med det faktum att serier nu för första gången på ett lättillgängligt och billigt 
sätt vände sig direkt till barn och ungdomar.8 

Den drivande kraften bakom debatten var kvinnorganistationer och lärare. Debatten 
fördes fram i såväl dagspress och radio som i lärartidningar och var som starkast under 
1950-talets mitt. Två frontfigurer i debatten mot serierna var Lorentz Larsson och Nils 
Bejerot. 1954 gav de ut var sin bok: Larsson boken Barn och serier och Bejerot Barn – 
Serier – Samhälle, där de gick till kraftigt angrepp mot serierna. Den huvudsakliga 
debatten byggde till viss del på empiriska studier av barns läsvanor, de flesta av 
debattörerna verkar dock inte ha läst de serier de kritiserade utan hämtade istället så väl 
åsikter som argument från USA där samma debatt hade infallit vid en tidigare tidpunkt.9 

Seriekritikerna hämtade bland annat inspiration från Fredric Werthams bok Seduction of 
the Innocent som diskuterar seriernas skadliga inverkan på läsarna. Werthams kritik 
riktade sig främst mot de råaste amerikanska skräck- och våldsserierna som aldrig kom 
att publiceras i Sverige, detta var dock ingenting som hindrade de svenska debattörerna 
från att använda sig av Werthams exempel för att plocka poäng i den svenska debatten. 
Innehållet i några få serier kom på så sätt att förstöra ryktet för seriemediet som helhet.10 

Kritiken mot vissa av serierna var berättigad då de innehöll grovt våld, debatten i sig var 
dock såväl överdriven som onyanserad och ”överproppad med skräckpropaganda”11. 
Några av de mest kritiska böckerna, exempelvis Barn – serier – samhälle, innehöll 
dessutom rena faktafel och saknade så väl förklaringar som vetenskapliga bevis.12  

Serier kritiserades i stort sett oavsett sitt innehåll, när Bibeln i bildserie ges ut 
1954används ord som ”menlös”, ”hädiskt” och ”pekoral” i bemötandet. 
Klassikerserierna, vilka är serievarianter av klassiska romaner, kritiserades för att 
förenkla och förkorta sitt grundmaterial. De serier som klarade sig igenom debatten bäst 
var barnserierna  och dagstidningsserierna. Dessa serier sågs av kritikerna som relativt 
harmlösa och självcensurerande.13 

Kritikerna väljer även att angripa serieformen i sig med vad Magnusson beskriver som 
”ogrundat tyckande”. Man väljer att para ihop sin oro för barnens läsförmåga med 
fördomar och osäkerhet kring bilden som berättarmedium, man pekade även på 

                                                            
6Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 158-159 
7 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 160 
8 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 160 
9 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 161 
10 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 161 
11 Gustavsson, Daniel Serier på biblioteket s. 56 
12 Gustavsson, Daniel Serier på biblioteket s. 56 
13 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 161-162, 164 
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uppfattade brister i seriernas språkbruk. Bilderna i kombination med seriernas lättlästhet 
ansågs bland kritikerna ha skadlig inverkan då de sades hämma barnens förmåga till 
traditionellt bokläsande. Debatten gick så långt att de starkaste kritikerna förslog censur 
för att få stopp på serierna.14 

Debatten urartade med tiden  till ett ensidigt förkastande av seriemediet som helhet och 
serierna kom att förknippas med en förkastlig lägre form av kultur. Om någon åren 
1954-1957 skrev om ”den mindervärdiga litteraturen” i svensk debatt så är det just 
serier som avses. Detta seriehat ledde till att ordet ”serie” i sig i det närmaste blev ett 
skällsord och kom att belasta serieföretagen. 1958 valde exempelvis Bonniers 
serieavdelning att byta namn från Serieförlaget till Åhlen & Åkerlunds 
Ungdomstidningar. Man började även omnämna serietidningar som barntidningar för att 
dra ifrån sig uppmärksamhet. Serietidningsindustrin började även ange titlar på 
översättare och andra medarbetare för att inge en aura av pedagogik och respektabilitet. 
Exempelvis understryker man i Kalle Anka & C:o att serien är redigerad och bearbetad 
av ”Magister Alex Norbeck”. Man försökte helt enkelt att auktorisera mediet och 
därigenom legitimera det i allmänhetens ögon. Ett annat sätt att kontra kritiken mot de 
importerade serierna var att öka tillverkningen av helsvenska serier. Förlagen försökte 
att skapa högkvalitativa serier anpassade efter svenska förhållanden och behov. 
Förlagen inriktade sig dock på att skapa serier inriktade till yngre barn, ett område där 
det existerande utbudet varken var särskilt dåligt eller mötte stor kritik i debatten.15 

Hela den offentliga delen av seriedebatten kan sammanfattas med ordet 
medvetandegörande. Seriekritikernas mål var att göra barn och framförallt föräldrar 
medvetna om seriernas brister och uppfattade skadlighet. Serierna sågs underförstått 
som en del av en värdeskapande masskultur vilken konsumenterna skulle undvika.16 

Moralpaniken är jämförbar med såväl den moralpanik som uppstod vid sekelskiftet 
1800-1900 gällande populärlitteraturen samt den som uppstod kring videovåldsdebatten 
på 1980-talet. Enligt Magnusson har så gott som varje ny möjlighet till 
kulturkonsumtion för barn har gett upphov till denna typ av diskussion. Orsaken till 
paniken kring populärkulturen och dess påstådda hot mot ungdomen är enligt 
Magnusson generationsmotsättningar, samt att ungdomar vanligtvis är de första att 
anamma nya former av media.17 

Efter en tid svalnade debatten men serierna behöll sin svärtade stämpel. I och med 
debatten kom serierna att associeras med den framväxande ungdomskulturen och den 
expanderande masskulturen. Från att på1940-talet ha varit ett medium betraktat som 
underhållning för både unga och vuxna sågs serierna nu som ett medium enbart för 
barn. Debatten ledde även till att serierna kom att förknippas med menlös och 
bagatellartad underhållning för barn. Moralpaniken fick seriemediet att helt stanna i 
växten, den allmänna bilden var nu att serier enbart skulle vara harmlös underhållning 
för barn leder till svårigheter att utveckla mediet.18 

 

                                                            
14 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 162-163 
15 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 162-164 
16 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 163 
17 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 160 
18 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 190-191 
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2.3 70-talet - Biblioteksdebatten 
 

På 1970-talet introducerades seriealbumet i Sverige, detta kom att innebära en uppsving 
för seriebranschen. Seriealbumen härstammade från Belgien och Frankrike och det var 
titlar som Asterix, Lucky Luke, Spirou och Tintin som nu blev tillgängliga för 
svenskarna. Då ett seriealbum, till skillnad från serietidningarna som består av ett flertal 
olika serier, består av en enda längre berättelse gör att de formatmässigt kan jämföras 
med vanliga böcker. Detta ledde i sin tur till att serierna kunde börja göra intåg i så väl 
bokhandlar som bibliotek.19 

Seriealbumen förändrade även läskretsen för serier. Serierna ansågs fortfarande vara för 
barn och de placerades på barnhyllorna i så väl bokhandlar som bibliotek. Flera av de 
seriealbum som släpptes var dock tilltalande för och lästes av en betydligt vuxnare 
publik. Magnusson skriver att det serieintresse som växtee fram på 70-talet har sin 
utgångspunkt i att serierna återigen började betraktas som en medieform även för 
vuxna.20 

Seriealbumens intåg gav upphov till en ny debatt, denna gång driven av bibliotekarier. 
Debatten gällde huruvida serier hör hemma på biblioteket eller ej och många av 
bibliotekarierna var kritiska till dem. Kritiken gällde att barnen utan hjälp kunde få tag 
på seriealbum då de var billiga, lätta att få tag på och populära inom målgruppen. Man 
ansåg att biblioteket skulle vara en ”högborg för den goda litteraturen”, vilket serier 
självklart inte ansågs vara. Så väl argument som förslag på lösningar och förändringar 
var snarlika de som framfördes under 50-talets moraldebatt. Bibliotekarierna ville få 
barnen att läsa ”riktig” litteratur och låntagare kunde bland annat tvingas att låna några 
skönlitterära böcker innan han eller hon tilläts att låna en serie.21 

De serier som tilläts på biblioteken under 1970-talet tolererades främst som ett sätt för 
biblioteken att locka in pojkar på biblioteket för att sedan kunna sätta ”riktig” litteratur i 
händerna på dem. De serier som tilläts hörde även till de som seriekritikerna lyft fram 
som ”goda undantag” i debatten, exempelvis Tintin, Lucky Luke, Asterix och Yakari.22  

Åsikten att serier kunde användas för att locka barn till läsande fick även fäste i 
biliotektidskrifter. En åsikt som verkar fått fäste i tidskriften Biblioteksbladet är att 
serier kan användas som ett medel för att få lässvaga barn att bli intresserade av läsning, 
samt att det faktiskt är bättre att barnen läser serier än att de inte läser alls. Det 
framfördes dock fortfarande kritik mot innehållet i flertalet av serierna och man var 
noga med att påpeka att alla serier inte är av godo och att innehållet i många av dem är 
dåligt och opassande.23 

I tidskriften Barn och kultur rasade det under denna period rasar en stark seriedebatt. 
Den tidigare nämnda Lorentz Larson var framträdande i tidskriften och uttryckte bland 
annat ånger över att kampen mot de våldsamma serierna gavs upp alldeles för fort. 
Larsons inställning var under en lång period betydligt vänligare än tidigare, han var 
noggrann med att påpeka att det finns serier av högre kvalitet och verkar ha haft åsikten 

                                                            
19 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 194 
20 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 196 
21 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 194-195 
22 Gustavsson, Daniel Serier på biblioteket s. 57 
23 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.40-41 
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att då serier är här för att stanna så bör biblioteken göra sitt bästa för att tillhandahålla 
de bästa alternativen.24 

Denna försonliga inställning försvann dock i samband med Larsons sista seriebaserade 
inlägg. En debattartikel i samma tidskrift angrep Larsons seriesyn genom att gå igenom 
och presentera de faktafel som Larson gjort i en av sina tidigare artiklar. Larsons svar på 
kritiken var betydligt mer enspårigt än hans tidigare artiklar, han kallar nu huvuddelen 
av serierna för ””värdelöst skräp” med förkastliga värderingar”25 och menar att det 
möjligen är seriernas fel att barn och ungdomar är ointresserade av god litteratur. Larson 
beklagade även att man från bibliotekens sida verkar sakna en kritisk inställning till 
serier.26 

Överlag var inställningen till seriemediet i Barn och kultur som helhet negativ men ett 
flertal av artiklarna tog upp enskilda titlar som exempel på ”bra” serielitteratur.27 

I tidskriften Bibliotek i samhälle argumenterades det emot att serier skulle kunna ingå i 
ett så kallat kvalitetsurval på biblioteket. Detta för att de varken är opolitiska eller 
oskyldiga samt att det finns starka ekonomiska drivkrafter som ligger bakom 
publikationen av dem. Serier kritiserades även som borgarpropaganda.28 

Den mest kritiska rösten tillhöde Roland Eliasson som publicerade en starkt seriekritisk 
debattartikel. Han argumenterade att serier skapar ett ointresse för boken och att de är så 
väl dåliga som fördummande. Han fick svar på tal av Yngve Johansson som 
argumenterade för att biblioteken skulle göra sitt bästa i att tillhandahålla de acceptabla 
serierna, han nämnde även att serier kan användas för att locka barn till biblioteket.29 

2.4 1980-Idag 
En kontinuerlig debatt om serier fördes under 80-talet i Biblioteksbladet. Överlag var 
författarna negativa till mediet . Det fanns dock röster som var mer eller mindre positiva 
till serierna och kritiken verkar ha gått från att handla om våldsamma serier till att 
fokusera på serierna som ersättning för boken.30 

En av artiklarna från 1986 tog exempelvis upp hur biliotekarierna på en mindre ort ser 
serier som ett av problemen de tvingas hantera. Magnusson menar att deras inställning 
var ”...att även om man har serier tycker man inte om dem” 31 och skriver att en av 
bibliotekarierna aktivt försökte hindra barn från att låna för många seriealbum. Orsaken 
var även här att serierna sågs som en konkurrent till boken. I en artikel i Barn och kultur 
om barnbibliotek i Japan menade artikelförfattaren att den utspridda läsningen av manga 
i Japan beror på att läsarna inte orkar läsa böcker.32 

Under 1980-1990-talet minskade barnens serieläsande allt eftersom att nya medier 
introducerades, så väl film som TV, TV-spel och internet kom att konkurrera om deras 
tid. Detta ledede till att serieutbudet återigen minskade. Många av de tidningar som gavs 

                                                            
24 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.40-44 
25 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.43 
26 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.43 
27 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.41-45 
28 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.46 
29 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.46 
30 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.48-52 
31 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.50-51 
32 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.50-54 
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ut under perioden var kortlivade och endast några få giganter, exempelvis Kalle Anka 
och Bamse, kunde hålla sig flytande. Även utgivningen av seriealbum minskade och 
man valde att fokusera på att enbart ge ut längre följetänger av etablerade märken och 
att inte chansa på att ge ut nya titlar.33 

Vuxenserierna får däremot en nytändning i och med introduktionen av den grafiska 
romanen. Dessa romaner i serieform bryter mot de etablerade serieformaten och 
kommer Att betraktas som nära nog likvärdiga den skönlitterära romanen. Den 
amerikanska seriemarknadens val att lansera ”Graphic Novel” som alternativ term till 
”Comics”  görs som ett försök att frångå föreställningen att serier enbart ska innehålla 
lätt underhållning. Genom den alternativa termen ger man utrymme för vad som helst 
att presenteras i serieform.34 

Även dokumentära serier börjar att slå igenom, flera vuxenserier görs baserade på 
litterära verk av framstående författare och mediet vidgas av expressiva serier.”Den 
tecknade serien har blivit vuxen”35 skriver Helena Magnusson för att förklara hur 
utvecklingen ter sig. Serier börjar recenseras i dagspressen och börjar under 00-talet att 
dyka upp i väletablerade faktatidskrifter. I Stockholm grundas 1996 Serieteket, Sveriges 
enda bibliotek helt för serier, och flera andra bibliotek kan numera presentera stora och 
välsorterade serieavdelningar. Serierna avlägsnar sig även mer och mer från 
masskulturen och utvecklas istället till att bli en nischkultur för en mindre grupp djupt 
insatta läsare. På biblioteken börjar serier numera att uppfattas som vilken annan 
litteratur som helst.36 

  

                                                            
33 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 243-244 
34 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 263 
35 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 263 
36 Magnusson, Helena. Berättande bilder s. 263, Gustavsson, Daniel Serier på biblioteket s. 59 
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3. Tidigare forskning 
 

3.1 Magnus Johansson 
Magnus Johansson har i sin magisteruppsats seriemediet i bibliotekspressen 1960-1999 
valt att studera hur serier har behandlats i bibliotekstidskrifter under perioden 1960-
1999. Han skriver att han genom att studera värderingarna kring seriemediet ur ett 
historiskt perspektiv kan få en ökad förståelse för problematiken inom området. Han 
skriver även att han har valt ett så brett tidsperspektiv eftersom att det saknas forskning 
om serier under åren efter den stora seriedebatten på 1950-talet.37 

Han har i sin undersökning valt att studera texter i tre bibliotekstidskrifter: 
Biblioteksbladet, Bibliotek i samhälle och Barn och kultur. Av dessa tre tidskrifter är det 
endast Bibliotek i samhälle som fortfarande ges ut idag (2011). Han har även valt att 
studera ett antal böcker från den utvalda tidsperioden som behandlar ämnet bibliotek 
och serier. Johansson erkänner att det finns en problematik i avgränsningen då det urval 
han har gjort inte kan ge en heltäckande bild av seriernas status i bibliotekspressen. Han 
anser dock att han med det gjorda urvalet kan skapa sig en någorlunda klar bild över den 
allmänna inställningen.38 

3.1.1 Slutsatser 
Johansson skriver i sina slutsatser att undersökningen inte har motsvarat hans egna 
förväntningar. Han skriver att majoriteten av de artiklar han har studerat har varit hårt 
kritiska mot serierna, men understryker att det samtidigt har funnits en acceptans av 
seriemediets potential. Han skriver vidare att han upplever medvetandet över serier som 
vuxenunderhållning har varit betydligt högre än han kunnat förvänta sig. Han finner 
därmed att bilden av biblioteksvärlden som ständig och onyanserad motståndare till allt 
vad serier heter inte kan få något stöd i hans studie.39 

Johansson skriver att inställningen till serier har gått från att ha varit starkt kritisk fram 
till och med 80-talets slut för att sedan mildras avsevärt. Han är dock noggrann med att 
påpeka att det inte är tal om någon helomvändning gällande synen på serier. Han skriver 
att det inte är ”gillande” som kännetecknar inställningen till serier under 90-talet, utan 
snarare ”ignorans”.  Han använder Bibliotek i samhälle som ett exempel på detta och 
pekar på att tidsskriften, som tidigare varit övervägande kritisk till serier under 90-talet 
valde att inte skriva någonting om dem alls.40  

Han påpekar också att biblioteksfältet i sig har framstått som relativt passivt under 
debatten. Många av debattörerna har sitt ursprung i andra verksamhetsområden och 
använder sig bara av bibliotekspressen som en plattform för sina argument. Han menar 
på att detta kan ses som en del av ett generellt mönster. När de fria bibliotekslånen 
upplevdes som hotade var det Författarförbundet, och inte bibliotekarierna, som trädde 
fram för att  försvara dessa.41 

Johansson väljer att förknippa hela seriedebatten med vad han kallar ett 
”barnskyddsfält”. Seriemotståndet gick fram till och med 80-talet ut på att skydda 

                                                            
37 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.2 
38 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.28 
39 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.71 
40 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.71 
41 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.72 
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barnen från den negativa påverkan som serier ansågs utgöra. Vid 90-talets början hade 
seriemarknaden gått kraftigt bakåt och antalet vuxenserier i förhållande till barnserier 
hade ökat, samtidigt har dataspel och videovåld börjat framträda som nya hot mot 
ungdomen. Johansson tror att i och med att serierna mer och mer kommit att förknippas 
med vuxna läsare så har de samtidigt i allt större grad börjat förknippas med 
konstnärliga ambitioner. Detta, i kombination med en mindre kommersiellt inriktad 
seriemarknad och en kvalitetshöjning på serierna i sig, anser han vara bakomliggande 
orsaker till den mildare inställningen till serier.42 

3.2 Sarah Johansson 
Sarah Johansson, student vid Uppsala universitet, skriver i sin magisteruppsats 
Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin – en 
jämförande studie att BTJ som en följd av 50-talets seriekritik valde att utesluta de 
flesta serierna från sin sambindningslista. Detta ledde till att antalet serier som fanns 
tillgängliga på biblioteket var obefintliga fram till 1970-talet då de istället lät alla serier 
som förlagen valde att skicka till dem att vara med på listan. Hon skriver att seriernas 
låga status på biblioteken syntes i serieutbudet även efter detta.43 

Hon skriver vidare att det kan vara svårt för en serieintresserad bibliotekarie att skaffa 
sig fördjupningskunskap om serier, då området saknar akademisk förankring och mediet 
i sig inte är integrerat i utbildningssystemet. Detta har i sin tur lett till att ett biblioteks 
seriebestånd påverkas i väldigt hög grad av hur serieintresserad bibliotekarien i fråga 
är.44 

Johansson har i sin undersökning intervjuat bibliotekarier, bland annat om deras 
inställning till och hantering av serier. Hon skriver att intervjusvaren har visat på att 
bibliotekariernas personliga intresse är viktigt för hur aktiva biblioteken är i 
utformandet av ett seriebestånd. De av hennes intervjupersoner med ett serieintresse 
kunde ge mer uttömmande svar på frågor som handlade om just serier än de 
intervjupersoner som saknade ett serieintresse.45 

En av intervjupersonerna säger exempelvis att det inte finns någon person med ett 
egentligt serieintresse i inköpsgruppen på hennes bibliotek och att de därför brukar köpa 
in serier från BTJ. Vid vissa tillfällen har de dock köpt in serier från SF-bokhandeln på 
förslag av en serieintresserad kille i personalen.46 

Hon berättar i kontrast om en bibliotekarie på Trollhättans bibliotek som, efter att ha fått 
ansvaret för bibliotekets nedgångna seriehylla, kände sig i ett så stort behov av kunskap 
om serier att han valde att resa till SF-bokhandeln i Göteborg för att låta personalen där 
utbilda honom om manga.47 

Johansson skriver även att seriebudgeten på de bibliotek hon har undersökt ingår i 
skönlitteratursanslaget. Även på Serieteket är det så, även om hela anslaget i deras fall 
läggs på just serier. Hon skriver vidare att man på Serieteket fördelar inköpen på olika 

                                                            
42 Johansson, Magnus Seriemediet i bibliotekspressen s.72-73 
43 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.51  
44 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.51 
45 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.53-
54 
46 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.54 
47 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.55 
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ansvarsområden så att området i fråga stämmer överens med den inköpsansvariges 
seriekompetens.48 

Johansson skriver vidare att hon kunnat se skillnad på hur inköp av serier sköts 
beroende på bibliotekariernas serieintresse. Bibliotekarier som har ett djupare intresse 
att bredda bibliotekets sortiment använder sig i regel av adlibris för sina inköp och har 
dessutom koll på den amerikanska och engelska seriemarknaden så väl som den 
svenska. Bibliotekarier som inte är närmare insatta i serier använder sig, som tidigare 
omnämnts, vanligtvis av BTJ-katalogerna.49 

3.3 Karin Esaiasson 
Karin Esaiassons magisteruppsats Lättläst väcker starka känslor – en studie av 
bibliotekspersonalens inställning till den lättlästa litteraturen och dess användare 
utifrån Pierre Bourdieus kultursociologiska teorier behandlar, till skillnad från 
majoriteten av den övriga tidigare forskning jag använder mig av inte serier. Esaiassons 
är dock av intresse då hon bland annat spekulerar i sambandet mellan bibliotekariernas 
inställning till lättläst litteratur och tillgängligheten av denna för låntagaren.50 

Esaiasson genomför djupintervjuer med bibliotekarier och skriver att hennes 
intervjupersoner beskriver folkbiblioteken som en hierarkisk arbetsplats. Det finns på 
biblioteken en inofficiell värderingsskala för vilken litteratur som räknas som fin eller 
ofin att arbeta med. Hon skriver att vissa typer av medier står särskilt lågt i anseende 
och bibliotekarierna antar därför att detta ska spegla av sig hos låntagarna.51 

Eliasson menar också att det går att dra ett samband mellan inställning och 
tillgänglighet. Hon skriver att bristande kunskap och intresse hos bibliotekarierna om de 
lättlästa böckerna gör att tillgängligheten till dem inte är någonting som prioriteras på 
biblioteken.52 

  

                                                            
48 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.54 
49 Johansson, Sarah Tecknade serier och film på svenska bibliotek, i dagspress och inom akademin s.55 
50 Esaiasson, Karin Lättläst väcker starka känslor s.6 
51 Esaiasson, Karin Lättläst väcker starka känslor s.48 
52 Esaiasson, Karin Lättläst väcker starka känslor s.50 
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4. Teori och metod 
 

4.1 Metod 
 

4.1.1 Intervjuer 
Jag har valt att basera min undersökning på fem intervjuer gjorda med folkbibliotekarier 
på två olika bibliotek. Jag vill genom intervjuerna få en inblick i bibliotekariernas syn 
på serier, så väl deras personliga inställning till serier som deras bild av arbetsplatsens 
och kollegornas syn på serier. 

Intervjuerna kommer att genomföras som semistrukturerade intervjuer, ett format som 
jag anser passa min undersökning bäst. Möjligheten att utgå från en intervjumall men att 
fritt kunna modifiera ordningen frågorna ställs i och vid behov lägga till följdfrågor 
kommer att vara till stor hjälp.53 

Den intervjumall jag utgick ifrån återfinns i bilaga 1 och är indelad i tre huvuddelar. 
”Bakgrundsfrågor” för att etablera grundläggande information om intervjupersonen. 
”Inställningen till serier” för att etabera intervjupersonens egen inställning till 
seriemediet samt dennes syn på bibliotekariernas allmänna inställning till seriemediet. 
Samt ”Serier på biblioteket” som ska ge mig information om intervjupersonernas syn på 
arbetet med och hanteringen av serier på biblioteket. 

De fem intervjupersonerna valdes ut genom att jag kontaktade två folbibliotek och 
hörde mig för om det fanns bibliotekarier som kunde tänka sig att delta i 
undersökningen. Jag genomförde sedan intervjuer med de fem första personerna som 
tackade ja, två från det ena biblioteket och tre från det andra.  

Intervjuerna genomfördes alla på intervjupersonernas respektive arbetsplatser. På ett av 
biblioteken intervjuade jag bibliotekarierna i deras egna rum och på det andra 
biblioteket genomfördes intervjuerna direkt påföljande varandra i fikarummet. 
Intervjuerna spelades in och transkriberades i mån om att få så precist material som 
möjligt. Jag höll mig i mångt och mycket till intervjumallen under intervjuerna men  
ställde följdfrågor där det kändes relevant för att föra intervjupersonernas resonemang 
framåt. Under några av intervjuerna valde jag även att hoppa över frågor som i 
sammanhanget var irrelevanta, exempelvis frågor om tidigare arbetsplatser när 
intervjupersonen i fråga endast hade arbetat på ett bibliotek. 

Efter att ha genomfört dessa fem intervjuer tyckte jag att jag hade fått tillräckligt 
uttömmande svar för att kunna gå vidare i undersökningen och med utgång i Steinar 
Kvales ord ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill 
veta.”54 beslutade jag därför att inga fler intervjuer skulle varas nödvändiga. 

Då jag använder mig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer så kommer jag att 
analysera de transkriberade intervjusvaren enligt en delanalys. Knut Halvorsen 
beskriver hur delanalysen förutsätter att intervjutexten går att dela upp i olika 
kategorier. En process som kan vara besvärlig om intervjuerna i sig är ostrukturerade 
men som i fallet med mina semistrukturerade intervjufrågor kommer att gå enkelt. Detta 

                                                            
53 Repstad, Pål Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Sid 86 
54 Kvale, Steinar Den kvalitativa forskningsintervjun sid. 97 
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då jag kommer att kunna utgå från intervjumallens underkategorier för denna 
kategoriserning.55 

Intervjusvaren kommer därför att presenteras i sex kategorier där varje kategori 
efterföljs av en analys, kategorierna är: ”Personliga inställningen till serier”, ”Serier i 
arbetet”, ”Synen på serieinställningen på den egna arbetsplatsen”, ”Perspektiv över tid”, 
”Serier på biblioteket”, ”Bibliotekariernas inställning till serier”. Analyserna och 
intervjusvaren kommer sedan att ligga till grund för diskussionen och slutsatserna. 

4.1.2 Urval av serier 
För att få fram en lista över serieböcker att be bibliotekarierna att ta ställning till 
bestämde jag mig för att studera seriehyllorna på tre olika bibliotek. Målet var att 
identifiera fem serieböcker som intervjupersonerna inte bara skulle kunna reflektera 
över ur en personlig synvinkel men även resonera kring ur en bredare yrkesmässig 
synvinkel. Jag valde därför att försöka identifiera serier som bibliotekarier i allmänt 
verkar ha svårt att klassificera. 

Jag studerade barnhyllorna och vuxenhyllorna på de tre biblioteken och sedan jämförde 
deras innehåll med varandra. De titlar som sedan skilde sig i placering från de andra 
biblioteken skrevs sedan ner och jämförts med bibliotekens kataloger. Fem av dessa 
serier valdes sedan ut för att presenteras under intervjun. 

4.1.3 Utvalda serier 
Då de utvalda serierna utgör en så liten del av arbetet i sig kommer jag inte att 
presentera listan över vilka serier som skilde sig i placering här (se Bilaga – 2) utan jag 
kommer istället kort namnge de fem serier jag valde att gå vidare med, fyra av serierna 
valdes ut slumpmässigt genom att jag helt enkelt gick in på ett bibliotek med listan över 
de utvalda serieböckerna och plockade ut fyra av titlarna som fanns tillgängliga för lån 
den dagen. En av titlarna valde jag däremotut medvetet och detta val kommer kort att 
motiveras: 

Bilbo – Förhistorien till Sagan om Ringen - En serieversion av Tolkiens Bilbo. 
Vanligtvis placerad på vuxenhyllan men finns på flera bibliotek antingen på barnhyllan 
eller på bägge hyllorna. Då klassad därefter. Ett av biblioteken har placerat titeln på så 
väl vuxenhyllan samt på en specifik ungdomshylla. – Medvetet utvald. Jag valde att ta 
med den här titeln då det är den av de utvalda titlarna som konstant skiljer sig i 
placering med ungeför 50/50 i fördelning mellan Hci och uHci. 
 
Black Hole – En serie om hur ungdomar drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom som 
vanställer dem. Vanligtvis placerad på vuxenhyllan. Finns på ett bibliotek även placerad 
på barnhyllan under uHci. Den engelskspråkiga versionen finns på några bibliotek 
placerad under He. – Valdes ut slumpmässigt. 
 
SH3 – En serie om en skola för superhjältar av Daniel Ahlgren. Vanligtvis placerad på 
vuxenhyllan. Finns på ett bibliotek placerad på bägge hyllorna och klassad därefter. På 
ett annat bibliotek är båda delarna placerade på en specifik ungdomshylla men de är 
fortfarande klassade Hci. – Valdes ut slumpmässigt.  

                                                            
55 Halvorsen, Knut Samhällsvetenskaplig metod. Sid 131. 
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Frans G Bengtssons Röde Orm – Serievariant av Röde Orm tecknad av Charlie 
Christensen. Finns på ett av biblioteken placerad på både barn- och vuxenhyllan, med 
klassificering därefter.  – Valdes ut slumpmässigt. 

Jan Lööfs serier – Jan Lööfs serier i samlad form. Vanligtvis placerade på vuxenhyllan. 
Har på ett av biblioteken placerats på barnhyllan och klassats därefter. – Valdes ut 
slumpmässigt. 

4.2 Teori 
Teorin som jag kommer att använda mig av har jag konstruerat själv med grund i 
bakgrundsmaterialet och den tidigare forskningen. Att jag har valt att utgå från en egen 
teoretisk grund beror på att jag inte har tagit del av en rådande teori som kan användas 
för att besvara min frågeställning. Jag kommer att använda teorin som bas för att 
analysera de intervjuade bibliotekariernas inställning till serier ur ett historiskt 
perspektiv. 

Min teori grundar sig i den tidigare forskning kring ämnet serier och bibliotek som jag 
har tagit del av. Jag har i dessa studier identifierat en mängd förhållningssätt gentemot 
serier som verkar ha varit standard för olika perioder av seriemediets historia i Sverige. 
Jag vill genom analysen av intervjuerna se om de intervjuade bibliotekariernas syn på 
serier går att koppla till någon av dessa förhållningssätt, samt om de kan påvisa att 
förhållningssätten har förändrats över årens lopp. 

4.2.1 De olika inställningarna till serier 
Här presenterar jag kort de olika inställningar till serier som jag har funnit rådande 
under olika perioder av seriens historia i Sverige och vilka ligger som grund för teorin. 

4.2.1.1 Serier som underhållning för barn och vuxna 
Den här inställningen var som starkast under seriens barndom i Sverige och fanns kvar 
fram till 40-talet då serierna växte fram som en storindustri. 

4.2.1.2 Serier som underhållning för barn 
Den här inställningen växte fram på 50-talet och har sedan levt kvar i samhällets 
kollektiva medvetande i en eller annan form. 

4.2.1.3 Serier som skadliga för läsaren 
Den här inställningen var som starkast under moralpaniken på 50-talet.  

4.2.1.4 Serier som förespråkande skadliga värderingar. 
I en något mildare grad fanns även inställningen att serierna, även om de inte var 
skadliga i sig, förmedlade skadliga budskap och värderingar till läsaren. Exempel på 
detta är debatten om att serier var våldsglorifierande eller åsikten att serier fungerade 
som borgarpropaganda eller som en symbol för en masskonsumtionskultur. Den här 
värderingen växte fram på 50-talet i och med moraldebatten och levde sig sedan kvar in 
på 70-talet. 

4.2.1.5 Serier som skräpkultur 
Den här inställningen växte fram under biblioteksdebatten på 70-talet och kan ses som 
en mildare version av den inställning som var gällande under moralpaniken. Istället för 
att se serien som direkt skadlig för läsaren så såg man den helt enkelt som mindre värd 
skräpkultur som borde hållas borta från biblioteken. 
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4.2.1.6 Serier som ett verktyg för att få barn att läsa 
Den här inställningen växte även den fram under biblioteksdebatten och går hand i hand 
med skräpkultursinställningen. Bibliotekarier som följde den här inställningen ansåg 
även de att serier var en lägre form av litteratur men de såg dem som ett verktyg till att 
locka barn till biblioteket och läsning av ”finare” litteratur. 

4.2.1.7 Serier som underhållning/nischkultur för vuxna 
Den här inställningen började växa fram på 70-talet och sedan cementeras under 80-talet 
i och med den grafiska romanens framväxt. Nischkulturen kan ses som en direkt 
motsats till barnstämpeln. Även om serier i och med denna inställning inte längre kan 
ses som enbart för barn så sitter stigman kvar till en viss del och serierna har ännu inte 
kunnat nå fram till en vuxen ”mainstream” publik. 
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5. Presentation av resultat 
 

5.1 Presentation av de intervjuade bibliotekarierna 
De fem bibliotekarier jag har intervjuat jobbar på två olika folkbibliotek, då jag har 
lovat dem anonymt deltagande i undersökningen är deras namn fingerade. 

Bibliotekarie 1 ”Lena”: Har arbetat som bibliotekarie i 32 år. Har arbetat på sin 
nuvarande arbetsplats i 9 år. 

Bibliotekarie 2 ”Sven”: Har arbetat som bibliotekarie i 25 år, hela tiden på samma 
arbetsplats. 

Bibliotekarie 3 ”Karl”: Har arbetat som bibliotekarie i 12 år. Har arbetat på sin 
nuvarande arbetsplats i 8 år. 

Bibliotekarie 4 ”Emma”: Har arbetat som bibliotekarie i fyra månader, avslutade sin 
utbildning i år. 

Bibliotekarie 5 ”Lisa”: Har arbetat som bibliotekarie i 9 år. Har arbetat på sin 
nuvarande arbetsplats i 7 år. 

5.2 Presentation av intervjuerna 
 

5.2.1 Personliga inställningen till serier 
Av de fem intervjuade bibliotekarierna sticker Sven ut från mängden då det bara är han 
som säger sig ha ett stort serieintresse, han har alltid läst mycket serier. Han började 
med serier som Kalle Anka, Buster och Agent X9  och fastnade som ung för lite 
annorlunda franska serier som exempelvis tidningen Tung Metall och tecknaren 
Mœbius (Jean Giraud).  

Lisa har även hon ett litet serieintresse, även om det mest sträcker sig till serier i DN. 

Lisa: Jag läser en del serier, ibland lånar jag hem en seriebok. Sen brukar jag läsa 
Rocky, Medelålders plus, Underbara undersköterskan Tuula och Nemi i DN. Det 
är inte jättevanligt att jag läser seriealbum men då och då brukar jag läsa något. 

De övriga bibliotekarierna säger sig inte ha något större serieintresse. Karl läste 
barnserier när han var liten men har i vuxen ålder inte något större serieintresse, Emma 
säger sig inte ha ett aktivt serieintresse även om hon ibland läser serieböcker. Inte heller 
Lena har något större intresse för serier: 

Lena: På privat nivå så är det inte så det stör skulle jag vilja säga. Jag har några 
gamla omgångar av Mumin som jag gärna läser och det beror på att jag tycker 
om Muminbokserien. Se kan jag väl läsa en och annan snutt i tidningen men det 
är inte så att jag aktivt läser serier för att jag är intresserad av det. 

På frågan om vad de drar för associationer till termen serier är det återigen Svens svar 
som sticker ut från mängden: 

Sven: Bild med talande text till, seriealbum. Jag tänker inte (på en) bilderbok till 
exempel. 

Karl och Emma associerar även de termen med seriealbum, dock i andra hand: 
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Emma: Jag tänker först och främst på den typen av serier som jag läser och det 
är främst seriestripparna i DN. Men sedan dras mina tankar också till själva 
serieboken som man kan köpa och låna på biblioteket. 

Karl: Jag tänker på när jag var yngre och läste serier som Tintin och Lucky 
Luke. Och helt enkelt bildrutor som är sammanlänkade till en historia. 

Lisa associerar precis som Karl till serier hon läst under barndomen som Tintin, Asterix 
och Kalle Anka, men även till dagstidningsserier. Lena associerar även hon först och 
främst till Tintin, men av annan anledning: 

Lena: Tintin är det första jag tänker på... Kanske därför att Tintin och jämförbart 
Lucky Luke har funnits med rätt lång tid och fanns med redan när jag började 
jobba som bibliotekarie. 

Bara Lena och Lisa säger sig ha fått en förändrad inställning till serier under sitt aktiva 
yrkesliv. Sven har alltid gillat serier och säger att det enda som har ändrats är att han 
inte längre läser lika mycket serier som när han var ung. Emmas inställning till serier 
har inte heller ändrats, hon letar inte aktivt efter serier att läsa och köper dem inte heller: 

Emma: Nej, jag har alltid plockat guldkorn som jag snappat upp från vänner men 
jag letar själv inte efter bra serier att läsa. Jag köper inte heller utan de som jag 
har hemma är gåvor. Sen händer det att om man är på någon konstutställning i 
Stockholm så snappar man upp någon, det är ju många som kombinerar 
konstverksskapande med serietecknande. 

Karl säger sig ha märkt en förändring i utgivningen av serier men hans personliga 
inställning har inte ändrats: 

Karl: Det är nog likadant där att jag har ungefär samma uppfattning om serier. 
Jag har inte själv koll på utgivningen idag men det kommer ut otroligt mycket 
och inte bara i den genren. Om man jämför med när jag var i 10-15års åldern så 
är det en helt annan utgivning idag. Idag kommer det så mycket att det är svårt att 
få en överblick över det. 

Lena reflekterar över hur hennes yrkesmässiga inställning till serier har ändrats och hur 
hon använder sig av serier i arbetet. 

Lena: Ja, det har ju blivit mycket mer positivt. Jag ser ju serierna som en... alltså 
det är användbart i arbetet med barn och barns läsintresse och ingång till läslust 
och så[...]. Jag tycker också att det görs många bra serier som försöker förmedla 
klassiker till exempel Madsen med de nordiska gudasagorna [...] och även det 
utmärkta exemplet att berätta om Selma Lagerlöfs barndom i en serie som kom 
för några år sedan. De är mycket bra ingångar och jättebra idéer, plus att det ju är 
en konst i sig också. 

För Lisa så har hennes arbete som bibliotekarie gett en helt annan insyn i seriemediet än 
hon hade tidigare: 

Lisa: Nu när man jobbar på bibliotek så hänger man med mycket mer i 
utgivningen. Så då upptäcker man mer än man gjorde när man bara var låntagare. 
Nu vet jag mer om vad det finns för olika serier nu, manga var exempelvis 
ingenting jag kände till närmare innan jag började jobba med böcker. 
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5.2.1.1 Analys 
Svens inställning till serier kan man redan här knyta till inställningen ”serier som 
nischkultur”, han är intresserad av lite mer obskyra serietitlar/författare och han tänker 
omedelbart på seriealbum när han får frågan om vad han drar för associationer till 
termen serier. Även om både Emma och Karl också associerar serier med 
seriealbum/serieboken så kopplar de och de övriga bibliotekarierna i främsta hand 
termen till specifika serier som de har läst, vanligtvis i sin barndom, eller som i Lenas 
fall till serier som funnits med på biblioteken sedan hon började arbeta. 

Lena visar tecken på att följa inställningen ”serier som ett verktyg för att få barn att 
läsa” då hon ser serier som användbara för att ge barnen ett ökat läsintresse.  

De övriga bibliotekarierna kan jag inte dra några slutsatser kring i det här stadiet annat 
än att Lisa verkar ha det största serieintresset efter Sven och att varken Emma, Karl eller 
Lena har något större privat intresse för serier. 

5.2.2 Serier i arbetet 
De av de intervjuade bibliotekarierna som arbetar mest med serier på sina nuvarande 
arbetsplatser är Lisa, Emma och Lena. Lisa och Emma arbetar främst med dem ur en 
inköpssynvinkel även om Emma erkänner att hon skulle kunna arbeta mer med serier 
om hon ville: 

Lisa: [...] Jag köper kontinuerligt in böcker till vuxenavdelningen och då köper 
jag in en och annan seriebok till vuxenavdelningen också. Det är dock inte så stor 
utlåning på dem så det är inte så att vi köper in väldigt mycket. 

Emma: Nej det skulle jag inte säga.  Jag arbetar inte så mycket med serier 
eftersom att jag inte läser så mycket serier själv. Jag ansvarar för inköp på 
vuxenavdelningen så var fjortonde dag ungefär får jag kolla vilka serier som 
erbjuds från BTJ [...] det kanske är tre serier var fjortonde dag som erbjuds och 
då väljer jag vilka som ska köpas in.  Jag är ungdomsbibliotekarie och vi har 
väldigt mycket serier i ungdomsavdelningen och jag skulle kunna arbeta med 
serier i skolorna. Eftersom jag inte är så jätteintresserad så gör jag inte det utan 
då har jag hellre andra typer av teman på mina bokprat. 

Lena arbetar främst med serier i samband med sina bokprat, hon använder sig även av 
serier för att locka barn att börja läsa: 

Lena: [...]Ibland så frågar ju barn efter serier och så vill jag ibland när det 
kommer nya serier lyfta fram vissa när det kommer klasser. Ibland använder man 
ju serier för vissa grupper som kanske är svåra att få att läsa. Det finns 
exempelvis en pojkserie som heter Ben 10, den har lätt text och kan locka pojkar 
i 8-9 årsåldern.  

Karl arbetar endast med serier i samband med att han lånar ut dem i till låntagare. Sven 
har arbetat med serier tidigare i sitt yrkesliv men gör det inte så mycket i sina nuvarande 
arbetsuppgifter: 

Sven: Inte just nu, för nu har jag lite annan tjänst men förut gjorde jag det. Jag 
hade vissa timmar på gymnasiet så körde vi lite serietema med lite olika 
kreationstimmar med serier där man gick igenom seriens historia i kortfattade 
drag, annorlunda serier, konsten och serier, lite blandat.  
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5.2.2.1 Analys 
Lenas användande av serier för att få barn att börja läsa befäster mina tidigare nämnda 
tankar om att hon följer skolan från ”serier som ett verktyg för att få barn att läsa” och 
hon verkar främst se serier som ett hjälpmedel i arbetet. 

Sven och Emmas svar är även de intressanta i och med att de visar på hur en 
bibliotekaries personliga inställning till serier kan påverka hur de väljer att hantera 
serier i arbetet. Emma är inte personligen intresserad av serier och erkänner att hon 
skulle kunna arbeta med dem i samband med sitt arbete i skolorna men väljer att inte 
göra det då hon saknar intresset. I kontrast så har Sven ett personligt serieintresse 
använde sig av serier under sitt arbete i skolorna på grund av detta. 

5.2.3 Synen på serieinställningen på den egna arbetsplatsen 
På frågan om hur de uppfattar att den allmänna inställningen till serier är bland sina 
kollegor svarar alla de tillfrågade i någorlunda positiva toner: 

Lena: Jag uppfattar som att det är rätt positivt och att man ser serier som en del 
av medieutbudet, vilket som helst egentligen. Grundpositivt tycker jag nog att det 
verkar vara. 

Karl: Jag tror det är nog ganska neutralt, jag tror att de flesta som jobbar här är 
väldigt öppna för allting. 

Emma: Jag tror inte att det är så vanligt att bibliotekarier är negativt inställda till 
någon serie på biblioteket. Jag har inte hört några negativa åsikter. 

Lisa: Vi har varken en positiv eller negativ inställning till serier. Vi försöker att 
köpa in litteratur som låntagarna vill ha.  

Den enda som drar sig till minnes några negativa tongångar kring serier är Sven, och då 
gäller det snarare en kontrovers gällande låntagares reaktioner på mangan Dragon Ball 
än en negativ inställning till seriemediet i sig: 

Sven: Jag tror att det är ganska positivt. Vi hade i och för sig en kontrovers men 
det hade att göra med  att någon annan hade en insändare på att de tyckte Dragon 
Ball var manschauvinistisk och då flyttade vi den till vuxenavdelningen. Men nu 
har vi tagit tillbaks den till ungdomsavdelningen där den hör hemma. 

När jag frågade dem om deras syn på seriekunskapen på deras arbetsplats var dock 
deras svar lite mer svävande. De flesta av intervjupersonerna hade helt enkelt inte 
funderat över frågan tidigare och kunde därför inte ge någon djupare insikt i ämnet än 
spekulationer. 

Karl: Det är svårt att säga. Det är lite olika beroende på vad man har för 
bakgrund och intresse men det är nog inte så stort intresse bland de som jobbar 
tror jag.  

Emma: Vi har ju vår seriehylla ganska centralt i biblioteket[...]mitt emot 
ljudböckerna. Ljudböckerna lånas ju ut väldigt flitigt så jag tänker att nästan alla i 
personalen rör sig förbi seriehyllan och att man på så vis snappar upp en del. Men 
hur vi är i allmänhet här det har jag ingen aning om. 

Lisa: Om man tänker på vuxenavdelningen så tror jag inte att vi har jättestor koll 
på nyare serieskapare. Det här är ingenting som vi har diskuterat egentligen så 
jag kan inte uttala mig om vad de andra vet eller inte vet. 
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Lena: Eftersom att det här är en rätt liten arbetsplats och vi är rätt nära i både 
inköp och hantering när böcker och serier kommer så tror jag att vi är rätt bra på 
det vi har. Jag säger inte att vi vet hur det ser ut utanför vårt bibliotek men jag 
tror att vi har koll på det vi har. Speciellt barn och unga pratar jag om, jag måste 
erkänna att jag inte har lika bra koll på vad som står i vuxenhyllan. 

Sven är återigen den intervjuperson som kan komma med det mest detaljerade svaret. 
Han har, genom sin egen kunskap om serier och serieskapare, en större insikt om vad 
hans kollegor vet eller inte vet gällande serier. 

Sven: Säger man Tintin och Lucky Luke och sånt där så vet ju folk vad det är. 
Men de här nya serieskaparna det tror jag inte att så många vet. Jag upplever att 
vi är ganska toleranta och är ganska öppna för nya serier här hos oss. Jag tror inte 
att så många regelbundet läser serier men vi bangar som sagt inte för serier som 
tar upp udda ämnen. 

5.2.3.1 Analys 
Svens berättelse om kontroversen kring Dragon Ball för tankarna till inställningen att 
serier förmedlar skadliga värderingar/budskap. Berättelsen visar på att den här 
inställningen har levt kvar till våra dagar även om det i just det här fallet inte rörde sig 
om en bibliotekaries åsikt utan om en insändare i tidningen som tvingade 
bibliotekarierna att reagera. 

Karl , Lena, Emma och Lisa visar återigen på ett ointresse för serier även om de är noga 
med att påpeka att bibliotekarier på deras arbetsplats, som de ser det, inte är negativt 
inställda till seriemediet utan snarare förhåller sig neutrala/svagt positiva till det. 

Min bild av Sven som tillhörande ”serier som en nischkultur” ökar i och med hans svar 
här, han diskuterar nya serieskapare och förmedlar helt enkelt en känsla av seriekunskap 
i vårt samtal. 

5.2.4 Perspektiv över tid 
Lisa kan inte svara på frågan om hur bibliotekarierna minns att inställningen till serier 
har varit på sina tidigare arbetsplatser, hon har över huvud taget inte reflekterat över det. 
Likaså kan Emma endast spekulera utifrån vad hon hade hört om bibliotekariers 
inställning under tidigare årtionden: 

Emma: Nej, utan det är mer så att man har hört historiskt. Hur svårt det var för 
Serieteket i Stockholm att gå igenom. Och att bibliotekarier på 70-80-talet kunde 
uttrycka sig ”Jasså läser du sånt skräp” eller liknande. Men jag har aldrig stött på 
det själv. 

Karl: Det är väl ungefär likadant som det är här. I och med att man har olika 
grupper som köper in. Sen har väl intresset för serier inte varit lika stort som för 
andra genrerna som kanske skönlitteratur och barnlitteratur och faktaböcker. 

Den bibliotekarie som har mest att säga om inställningen på sina tidigare arbetsplatser 
är Lena, hon drar sig till minnes en seriekritisk inställning: 

Lena: På den tiden då jag jobbade på gymnasiebiblioteken på 80-talet och början 
av 90-talet. Där kan jag nog säga att serier inte var något stort intresse. Så vitt jag 
kan se när jag tänker efter under årens lopp så har lärare i gemen över huvudtaget 
sett serier som ”visst låna gärna en seriebok men du ska också låna en riktig bok” 
det är ungefär vad man säger och har sagt i många år till eleverna. Däremot så 
tror jag ju att allteftersom utbudet ökar och inte minst mangaintresset sedan några 
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år tillbaka har hjälpt inställningen till serier överhuvudtaget eftersom att det är så 
utbrett nu. Det tror jag att lärarna kanske ser. 

Men det är kanske sant att ska man lära sig att läsa så kanske det bästa inte är att 
börja med en serie. Men om man kan få in ett intresse via någon serie så är det en 
ingång till läsning. Men så tänkte man inte tidigare. 

Det var alltså en negativare inställning tidigare? 
Ja ”Usch, ingen seriebok” eller lite mer sådär. Även om det var Tintin så var ju 
det lite mer för nöjes skull. När man kommer med klasser så har man ju 
naturligtvis nöjesläsning och upplevelseläsning, men det är ju också litegrand den 
där nyttoeffekten som finns med, det går inte att komma ifrån. 

På frågan om de tror att bibliotekariernas allmänna inställning till serier har ändrats 
under deras yrkesliv så kan man se en klar skillnad mellan svaren från Karl och Lisa, 
som har arbetar i ca 10 år, och Sven och Lena, som har arbetat i över 25 år. Så väl Karl 
som Lisa kan inte säga att de har sett någon skillnad i inställning till serier: 

Karl: Det är min uppfattning att det inte har förändrats på de senaste 10 åren. 

Lisa: Nej och det är ingenting som jag har tänkt på heller. Sen kanske inte alla 
läser serier heller, det beror på vad man har för egen erfarenhet av serier.  

Lena och Sven har dock uppfattat att inställningen har förändrats under deras yrkesliv. 
De berättar båda om hur serierna hade en betydligt lägre status när de började jobba.  

Lena: Jag tror att man uppfattar det mycket mer positivt nu och att många själva 
läser med glädje och följer vissa serier och har ett intresse för det. 

Hur var bibliotekariernas inställning när du själv började? 
Det kanske var lite grand åt det där lärarhållet faktiskt. Seriernas status har ju 
höjts under de senaste åren. Serier var lite sådär, man såg det över axeln. 
Åtminstone när det gällde att köpa in på bibliotek kanske. Även om man ju 
gjorde det helt klart och att det var många, många barn som läste och läste sönder 
både Tintin och Lucky Luke. 

Sven: Ja det tror jag nog. När jag började för 25 år sen då var det Tintin och 
Morris och Yakari, de fanns ju och kändes som rumsrena men vi hade inte så 
mycket mer än det. Idag har vi ju faktiskt ett ganska stort utbud, det har kanske 
inte ändrats så mycket på barnsidan som på vuxensidan. [...] Letade man efter 
serier så gick man till barnavdelningen och vi hade knappt någonting på 
vuxensidan då . Det var ju mer satiriker typ Oskar Andersson och EVK det fanns 
till exempel inte de här franska serierna och jag tror att man tänker sig att många 
serier associerades med tabubelagda ämnen i början. Nu är vi inte alls lika 
fixerade vid det, vi har väl inga pornografiska serier av den här mer franska 
skolan [...] men vi har Liv Strömkvist och sådana där saker. 

Även Emma tar upp ”Serier som skräpkultur”, dock bara som hörsägen då hon själv inte 
har stött på den typen av inställning i sitt arbete: 

Emma: Nej, utan det är mer så att man har hört historiskt. Hur svårt det var för 
Serieteket i Stockholm att gå igenom. Och att bibliotekarier på 70-80-talet kunde 
uttrycka sig ”Jasså läser du sånt skräp” eller liknande. Men jag har aldrig stött på 
det själv. 
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5.2.4.1 Analys 
Lenas minnen om inställningen till serier på hennes tidigare arbetsplats går väl ihop 
med inställningen ”Serier som skräpkultur”, hon beskriver ett arbete där serier sågs som 
lägre stående än skönlitteratur och inte ansågs uppfylla den så kallade nyttoaspekten vid 
läsande. Hon understryker dock att den här inställningen var starkare bland lärarna än 
bland bibliotekarierna, även om den även existerade bland bibliotekarierna också. 

Sven tar upp så väl ”Serier som skräpkultur” som ”Serier som underhållning för barn” 
och ”Serier som förmedlande dåliga värderingar/budskap” i sitt svar. Hans mening om 
hur det bara fanns serier som kändes rumsrena när han först började arbeta visar på hur 
biblioteket inte ville ta in serier som behandlade tabubelagda ämnen och att man inte 
ville ha serier som kunde förmedla sådana budskap. 

5.2.5 Serier på biblioteket 
Jag bad även de tillfrågade bibliotekarierna att titta på de exempelserier jag valt ut. Min 
förhoppning var att de skulle kunna teoretisera om varför vissa serier kan placeras under 
olika klassificeringar på olika bibliotek men även se om deras prat kring dessa serier 
kunde ge en större insikt i inställningen till seriemediet som stort. Jag kommer därför 
enbart att lägga fokus på de svar som i någon mån behandlar en inställning till serier. 

Karl: Det är ju alltid svårt det här med att dra gränser, men man får ju en 
rekommendation från BTJ sen tror jag att det kan vara så att varje bibliotek tar 
ställning till var man vill ha dem och marknadsföra dem. 

5.2.5.1 Bilbo 
Bibliotekarierna teoretiserar främst kring det faktum att seriens förlaga placeras på 
vuxenavdelningen 

Lena: Jag tror att den här placeras på vuxen för att förlagan är placerad på vuxen. 
Bilbo är ju också rätt mycket våld i och om man går tillbaka till filmerna, jag 
kommer inte ihåg vad det är för åldersgräns på dem...  elva ja, de kanske är 
sådana där gränsfall. Jag kan tro att det kan bero på att man vill vara på den säkra 
sidan och det kanske inte alltid är en riktig vetenskaplig bedömning. Man går på 
vuxenförlagan är min teori. 

Varför tror du då att den kan hamna på barnhyllan på vissa bibliotek? 
Därför att det faktiskt är rätt många unga personer, tonåringar, som läser men 
kanske framförallt lyssnar. Jag tror dessutom att om filmen är tillåten från elva år 
så finns den då tillgänglig som film och då kan det ju ligga nära till hands att 
placera den på barn. 

Sven: Den står ju på vuxenavdelningen hos oss i alla fall. Jag tror det är för att vi 
inte har klassat om den och inte tycker att det spelar någon roll. Vi är inte 
främmande för att säga ”gillar du serier gå till vuxenhyllan” vi har ju ganska nära 
till den hyllan också, den står ganska framträdande. 

Varför tror du att den kan stå på barnhyllan på andra bibliotek? 
Det är ju lite märkligt tycker jag, förebilden har ju i och för sig en version som 
stått på Hcf konstigt nog. Men Bilbo (boken) står ju normalt sett på vuxenhyllan. 
Jag tycker inte att Bilbo är någon Hcf-bok, då är det väl mer en Hcg-bok eller en 
uHce-bok. Det kan ju också vara så... Vi har ju en ungdomshörna nu där vi har 
serier som är i gränslandet och där har vi ju en del serier som är klassade som 
vuxenserier. Så den här skulle mycket väl kunna stått på ungdomshörnan hos oss, 
men det är väl inget vi har tänkt på. Vi arbetar inte så aktivt med serier. 
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Karl: Man räknar ju den här som en klassiker av Tolkien. Den räknas som 
fantasy och kan läsas av både vuxna och barn. I och med att det är fantasy och 
många ungdomar gillar fantasy så det är antagligen därför som den kan placeras 
på ungdomsavdelningen. 

Emma: Vad gäller Bilbo så tror jag att det handlar om att vi har gjort så med 
väldigt många fantasy-böcker. Här har vi det så att väldigt många fantasy-böcker 
ställer vi på en hylla i vuxenavdelningen och den är för både ungdomar och för 
barn som läser, just för att fantasy riktar sig till en så stor målgrupp. Om man är 
en god läsare så kan man ju börja läsa tuffa böcker väldigt tidigt men det lockar 
ju också vuxna läsare. Det är ju så att vi vet att både vuxna och barn läser 
Tolkien-böcker så där har väl också serien hamnat. 

5.2.5.2 Röde Orm 
Även kring den här serien kretsar tankegångarna främst kring den litterära förlagan: 

Lena: Det är likadant här, det här bygger på en vuxenbok och det är ju rätt 
mycket våld och råheter i den boken. Man har ju i serieformen inte försökt ändra 
innehållet så att det ska passa en yngre grupp, det bygger ju på samma förlaga. 
Jag tror att det här i och för sig är helt rätt att placera på vuxen. 

Sven: Den har ju vi på vuxenavdelningen också och Röde Orm som förlaga är ju 
klassad som Hc. Jag har inte läst den här faktiskt så jag törs inte säga om den 
attraherar barn eller inte, gymnasiet kanske. 

Karl: Den är ju också skriven som en vuxenbok från början men själva 
historierna attraherar ju ung som gammal. 

Emma: Jag har inte läst Röde Orm själv, jag blev rekommenderad att läsa den i 
sexan så jag försökte men tyckte att den var tråkig. Så jag tänker att röde orm är 
en vuxenbok men... Jag har ingen aning, jag skulle placera den på vuxen. 

Varför tror du att den kan placeras på barnhyllan på vissa bibliotek? 
Bilderna såg i och för sig lite barnsliga ut. Det kan vara det, framsidan har ju lite 
Tintin-stuk också. Men jag tror att jag hade placerat den på vuxen. 

Lisa: Jag tror att vi har den på vuxen men den skulle kunna vara på både barn 
och vuxen, eller ungdom och vuxen. 

5.2.5.3 Jan Lööfs serier 
Alla bibliotekarierna har i stort sett identiska tankegångar kring Jan Lööfs serier och de 
grundar sig alla i den stora bredden på hans målgrupp. 

Lena: Ja du, Jan Lööf är ju en känd barnboksillustratör och jag kan tänka mig att 
kanske..., nu är jag inte så insatt, om det finns någon innehållförteckning här 
(bläddrar i boken). Det här är en typisk blandprodukt. Det finns serier här i som 
är för barn och unga men det finns kanske en och annan som egentligen vänder 
sig till vuxna. Då tar man också här det säkra före det osäkra, det är också bara 
vad jag tror. 

Sven: Jan Lööf är ju härlig, den här har vi på vuxenavdelningen. 

Varför tror du att den kan stå på barnhyllan på andra bibliotek? 
De flesta av hans böcker är ju klassade som Hcf(bläddrar i boken) inte Ville här 
kanske den har vi på vuxenavdelningen. Men mycket av det som ingår, Felix 
exempelvis, har vi på barnavdelningen. Vi har nog inte tänkt någonting när vi 
placerat den, vi har ju bibliografisk service, BTJ och då hamnar den där. Jag tror i 
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och för sig att det här formatet (med faktasidor som inledning av boken) är mer 
intressant för en vuxen, som barn kanske man inte väljer att just forska på Jan 
Lööf. Det gäller ju att se låntagarens intresse. 

Karl: Min erfarenhet av Jan Lööf är att han varit med och skrivit Tårtan och den 
var ju lite mer inriktad till vuxna egentligen fast det är svårt med 
gränsdragningen. Han ligger ju bakom Skrot-Nisse också och jag tror att även där 
är han väldigt bred. Han attraherar både vuxna och barn och det tror jag också 
kan göra att man helt enkelt väljer att ha den på olika ställen. 

Emma: Jag kan ju tänka mig att han har ju skrivit många barnböcker men det är 
många vuxna som tilltalas av hans formspråk. Så kan jag också tänka mig att den 
här seriesamlingen kanske innehåller lite mer vuxna serier men man kopplar ändå 
ihop honom med barnboksskrivande. Jag har inte läst hans seriesamling men jag 
kan tänka mig att många tycker att han är en häftig konstnär. 

Lisa: Den här har vi faktiskt på både barn och vuxen här. Den attraherar både 
barn och vuxna. Som barn kanske man upplever historierna på ett annat sätt och 
det är ju så härligt med hans teckningar. 

5.2.5.4 SH3 
Den serie som ger flest svar där inställningen till serier kommer med i diskussionen är 
SH3, Lena, Karl och Sven kommer alla med intressanta inlägg: 

Lena: Jag har inte sett den här boken överhuvudtaget, det har jag inte, och det 
skulle ju kunna vara så att det är rätt mycket våld. Det kanske också är ett 
innehåll, ett tänk och ett bildmaterial som innehåller saker som kanske 
åtminstone passar äldre tonåringar. Jag kan tänka mig att även om den inte står 
på någon barnhylla så kan man sätta den för unga vuxna om man har någon 
sådan hylla. Jag tycker på en gång att det inte är någonting att sätta på en 
barnseriehylla. 

Varför tror du då att den ändå kan hamna på barnhyllor? 
Man kanske förenklar att ”Jaha visst här har vi en hjälte”(hänvisar till bokens 
framsida), en typisk sådan här stålmannen, ”här är nån stålmannenhistoria det blir 
väl barn”. Man har inte fördjupat sig i det helt enkelt. 

Sven: Det här är ju skitbra, den här har jag läst. Daniel Ahlgren tycker jag 
mycket om. Den har vi på vuxenavdelningen. 

Varför tror du att den kan stå på barnhyllan på andra bibliotek? 
Då har man nog inte tänkt, för den handlar om en skola med superhjältar. Det är 
lite konstigt att man har antingen barn eller vuxen... Vi har den nog på 
ungdomshörnan också faktiskt, jag törs inte säga men jag tycker inte att den hör 
hemma bland Tintin utan det här är lite mer avancerat så ungdomshörnan eller 
vuxen. 

Karl: Just den här känner jag inte igen, men jag känner igen namnet Daniel 
Ahlgren. Jag vet inte riktigt vad han har gjort för någonting. (Tittar på boken) Det 
ser ut som om det är lite Stålmannen över det hela. Det är ju det att det handlar 
om en superhjälte jag tänker då på Läderlappen och Stålmannen och liknande 
som man läste en del själv som ung. 

Emma och Lisa säger båda två att de nog skulle placera boken på en ungdomsavdelning, 
om en sådan finns tillgänglig, då de ser den som liggande i gränslandet mellan barn- och 
vuxenserier. 



29 
 

5.2.5.5 Black Hole 
Karl kan inte uttrycka sig om den här serieboken då han inte känner till den sedan 
tidigare. De intressantaste svaren kommer här ifrån Sven: 

Sven: Den här är ju också väldigt bra tycker jag, den är så härligt tecknad. Den 
står ju på vuxen hos oss. 

Varför tror du att den kan stå på barnhyllan på andra bibliotek? 
Då tror jag inte att folk tänker, då tror de liksom att det är barn som är 
intresserade av serier och inte vuxna. Vuxna i min ålder vi har ju växt upp med 
serier. Om man sätter den här på barnhyllan... För det första så vill de väldigt ofta 
ha färgbilder och för det andra tror jag att mycket av handlingen går förlorad om 
ett barn läser den. Eller rättare sagt många vuxna läsare kommer att missa den 
om den står på barnhyllan. 

Lena: Den har jag inte heller sett. Det här verkar ju vara en typiskt serie för äldre 
unga som kanske håller på och sexdebuterar och är i den åldern. Det verkar inte 
heller vara någonting att sätta på någon barnhylla, inte ens för mellanstadiet. 
Tonårs om det går att skilja så. Problemet är kanske att man inte fysiskt har det så 
enkelt uppdelat. ”Där är vuxen, punkt. Där är barn, punkt”, fast det då är sådär 
lite mellanting, mellanperiod, ingemansland som man i bedömningen av serier 
inte tagit hänsyn till fast man egentligen borde göra det. Det finns en brist i 
bibliotekstjänst, eller vilka vi nu ska skylla på, i hanteringen av det här materialet 
helt enkelt, och det ligger säkert efter. 

Emma är, efter att ha bläddrat igenom boken, övertygad om att den bara kan ha 
placerats på barnhyllan till följd av en miss: 

Emma: Den här känner jag inte till (läser på baksidan av boken)... det här är 
kanske också någonting som vi skulle kunna ha i ungdomshörnan då men absolut 
inte på barnavdelningen (bläddrar i boken) det är jättehemska bilder. Det är nog 
bara en miss. 

5.2.5.6 Analys 
Både Sven och Lena teoretiserar att bibliotekarier som väljer att placera SH3 på 
barnhyllan gör det för att bokens framsida pryds av en Stålmannen-liknande superhjälte. 
Här kan man med andra ord dra vissa paralleller till inställningen ”Serier som 
underhållning för barn” då de menar på att en bibliotekarie som är oinsatt i seriemediet 
kommer att anta att en serie om superhjältar endast är till för barn. Karl bekräftar till 
viss del det påståendet då han, som är oinsatt i serien i fråga, omedelbart jämställer den 
med superhjälteserier han läste som bar. 

Även Svens svar om Black Hole kan kopplas till inställningen ”Serier som 
underhållning för barn”, han säger rakt ut att bibliotekarier som placerar Black Hole på 
barnhyllan förmodligen gör det för att de tänker att serier bara intresserar barn. Man kan 
även koppla hans vidare tankar här till inställningen ”Serier som underhållning för 
vuxna” då han diskuterar hur placeringen av den här boken på en barnhylla kommer att 
leda till den vuxna publik som han anser är målgrupp för serien inte kommer att 
upptäcka den. 

Lenas svar är även det av intresse då hon belyser problemet med att bara ha en 
vuxenhylla och en barnhylla för serier på biblioteket. 
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5.2.6 Bibliotekariernas inställning till serier 
Alla de tillfrågade bibliotekarierna anser att bibliotekariens inställning till serier 
påverkar hur serierna hanteras på biblioteket: 

Sven: Självklart, det är ju klart att inställningen och vad vi tycker spelar roll om 
vi köper in. 

Karl: Jo det tror jag nog. Den inställning och bakgrund man har är ju naturligtvis 
med och påverkar vilken inställning man får sen är det ju olika beroende på ålder, 
vad man har läst själv och kanske vilka man har träffat. Man har ju olika 
intressen så det tror jag definitivt kan påverka.  

På vilka sätt tror du att det kan påverka? 
Har man en positiv inställning till serier och har egna favoriter så tror jag att det 
gör att man själv lyfter fram dem. Sen kan det kanske vara åt andra hållet så om 
man själv har en negativ inställning till dem så kanske man inte gör det istället. 

Så väl Lisa, Emma och Lena anser att en serieintresserad bibliotekarie kommer att 
hantera serier på ett annorlunda sätt än en bibliotekarie som inte är det. De påpekar dock 
att så är fallet med alla typer av litteratur och att serier på inget sätt eller vis är unika i 
den meningen: 

Lena: Självklart. Dels så påverkar det ju hur man väljer att marknadsföra dem, 
skylta, prata för dem, visa, ta fram vid olika gruppvisningar, att göra bra 
anknytningar till serier som kanske bygger på klassiker eller andra förlagor. Att 
man kanske kan hjälpa folk att se hur man jobbar med ett visst material på olika 
sätt. Så det är väl självklart att man påvekar både i utlån och intresse och 
allmänhetens kunskap ur vad man själv har för förhållningssätt till serier. det 
gäller ju naturligtvis allting, men nu är det ju serier vi pratar om. 

Emma: Ja det är klart. Redan i inköpsprocessen är det ju bibliotekarien som 
bestämmer, om man inte tycker att serier är intressant så lägger man inte pengar 
på det. Då köper man ju bara det allra nödvändigaste[...] Är man inte intresserad 
av serier så kanske man inte plockar fram och anstränger sig för att skylta med de 
nya. [...]Ibland så skyltar man ju med de böcker som man själv har läst eller som 
man vill ska synas så det är klart att det påverkar vad man själv är intresserad av. 

Lisa: Jo det tror jag. Man kan ju om man inte är en van serieläsare tycka att vissa 
serier är svåra och snabbt konstatera ”det här är ingenting för oss” när man ska 
göra inköp. Om man tänker att serier är tecknade på väldigt olika sätt, alla är inte 
tillrättalagda och tydliga. Om man är en van serieläsare så kanske man tänker 
mer på serier, lånar serier själv och tipsar låntagaren om serier. Men det är 
samma sak med exempelvis deckare, läser man mycket deckare så blir man bra 
på att tipsa om deckare. 

5.2.6.1Analys 
Det här är en punkt som alla de tillfrågade bibliotekarierna, liksom jag själv, är överens 
om. En bibliotekaries personliga inställning till serier kommer alltid att påverka hur han 
eller hon väljer att behandla dem på biblioteket. 

Det är dock viktigt att påpeka, precis som flera av intervjupersonerna gör, att det inte är 
något som är unikt för seriemediet i sig. 
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6. Diskussion och slutsats. 
 

Diskussionen kommer här att föras med utgångspunkt i de två sista frågorna i min 
frågeställning. 

6.1 Kan man finna samband mellan intervjupersonernas 
erfarenheter/åsikter och de inställningar till serier som varit rådande 
från 1940-talet till idag? 
 

Vad kan jag då dra för slutsatser baserat på mitt källmaterial och mina intervjuer? Låt 
oss först återgå till de olika inställningarna till serier och se vilka anknytningar jag 
kunde finna till dem genom intervjuerna och källmaterialet: 

6.1  Serier som underhållning för barn 
Den här inställningen har visat sig oväntat lite under intervjuerna, ingen av de 
tillfrågade bibliotekarierna uttryckte själva några åsikter som stämmer överens med den. 
Visserligen låg Lenas fokus på serier alltid ur ett perspektiv med barn som den tilltänkta 
läsaren. Men det beror i min mening mer på att hennes huvudsakliga arbete med serier 
sker i samband med att hon bokpratar om dem eller svara på frågor om dem från 
besökande skolklasser. 

Den tydligaste anknytningen jag kan göra till den här inställningen är genom en 
historisk tillbakablick i Svens redogörelse om hur biblioteket inte hade en framstående 
vuxenhylla när han började arbeta som bibliotekarie. Det visar på att man på den tiden 
valde att lägga det lilla seriefokus man hade på barnhyllan då man uppenbarligen trodde 
att det var här som serieintresset bland låntagarna fanns. Att man dessutom inte ville ta 
in serier som behandlade ”fel” ämnen ens på vuxenavdelningen kan ses som en antydan 
till att serier inte sågs som ett vuxenmedium. 

Däremot dök inställningen upp i samband med bibliotekariernas syn på andra 
bibliotekariers inställning till och behandling av serier. Flera av de intervjuade 
bibliotekarierna antar att det finns bibliotekarier som fortfarande följer inställningen, 
även om de inte är verksamma på det bibliotek där just intervjupersonen arbetar. 
Oavsett huruvida det stämmer eller inte så visar svaren på att åtminstone bilden av 
bibliotekarier som följande denna inställning fortfarande lever kvar i det kollektiva 
yrkesmedvetandet. 

Något annat som har visat sig är att även om inställningen att alla serier är för barn inte 
har framträtt så mycket så verkar det fortfarande finnas en inställning att vissa typer av 
serier är det. Här menar jag först och främst superhjälteserier vilket visar sig i 
intervjupersonernas tankar kring SH3.  

6.1.1 Serier som skadliga för läsaren 
Den här inställningen har jag som väntat inte hittat några spår efter i mina intervjuer. 
Inställningen tycktes mig vara på tok för extrem och grundad i det hätska serieklimatet 
under 50-talets moralpanik för att kunna ha levt kvar till våra dagar. 

6.1.2 Serier som förespråkande skadliga värderingar. 
Den här inställningen lever, till skillnad från den ovanstående, kvar i dagens samhälle 
vilket märks främst på Svens svar om hur de på hans bibliotek var tvungna att flytta på 
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manga-serien Dragon Ball till vuxenhyllan efter att kritik hade riktats mot den i en 
insändare. Även ur ett mer historiskt perspektiv så är det Svens svar som illustrerar hur 
inställningen har påverkat valen av inköp till biblioteken när han var nyutbildad 
bibliotekarie.  Att man på den tiden dessutom hade en så gott som icke-existerande 
vuxenhylla och försökte undvika att köpa in serier som behandlade tabubelagda ämnen 
visar på hur man inte ville ha serier som kunde förmedla skadliga värderingar på 
biblioteket. 

Det här är den inställning som det i min mening går lättast att koppla ihop med Magnus 
Johanssons teori om ett barnskyddsfält och jag vill själv även starkt koppla ihop den här 
inställningen med den tidigare nämnda inställningen ”serier som underhållning endast 
för barn”. Jag har inte stött på ett enda fall i mina intervjuer eller bland den tidigare 
forskningen där seriekritiker kritiserat serierna för att sprida skadliga värderingar till 
vuxna. Debatten har alltid legat på det faktum att det är barnen som kan exponeras för 
skadliga värderingar/budskap genom serierna och biblioteken har alltid arbetat för att 
skydda barnen från dessa värderingar/budskap. Det verkar med andra ord som om hela 
inställningen ”serier som förespråkande skadliga värderingar” kan ses som en 
förgrening från inställningen ”serier som underhållning endast för barn”. Även om 
barnskyddsfältet kring serier, som Johansson menar, har tonats ner de senaste 
årtiondena så kommer det aldrig att försvinna helt, vilket Svens berättelse om Dragon 
Ball-omflyttningen visar på. I och med att det ligger i en förälders natur att beskydda 
sina barn från uppfattade faror så kommer  den här typen av konflikter alltid att uppstå. 

6.1.3 Serier som skräpkultur 
Svaren från Lena och Sven visar på hur den här inställningen fortfarande var stark i 
slutet av 80-talet och början av 90-talet. I synnerhet Lena arbetade i en miljö 
genomsyrad av inställningen. Intressant nog så verkar inställningen, åtminstone sett ur 
intervjupersonernas synvinkel, inte ha varit starkast inom bibliotekarieyrket. Lena säger 
rakt ut att även om det var en rådande inställning bland bibliotekarierna så var det lärare 
som uttryckte inställningen starkast. Emmas redogörelse för hur hon hört talas om att 
inställningen existerat innan hon själv blev bibliotekarie visar på hur utbredd den var.  

Även Karin Esaiassons uppsats kan sägas nudda vid den här inställningen. Hennes 
slutsats om att det på biblioteken existerar en inofficiell rankning mellan de olika 
typerna av litteratur på biblioteket och vilken litteratur det anses fint och ofint att arbeta 
med kan peka på att man på biblioteken fortfarande klassar viss litteratur som 
”skräpkultur” och därmed ger den en låg status på arbetsplatsen. 

Det känns dock viktigt att på peka att ingen av de tillfrågade bibliotekarierna själva 
verkar vara av åsikten att serier är skräpkultur. De tillägger även att de inte känner 
någon bibliotekarie som uttrycker sådana åsikter och att de i allmänhet inte tror att 
bibliotekarier är negativt inställda till medietyper på biblioteket. 

6.1.4 Serier som ett verktyg för att få barn att läsa 
Den av bibliotekarierna som definitivt kan sägas följa den här inställningen är Lena. 
Hon är den enda av bibliotekarierna som ens snuddar vid inställningen i sina svar, vilket 
är logiskt i och med att hon faktiskt är den enda av dem som regelbundet använder sig 
av serier i arbetet.  

6.1.5 Serier som underhållning/nischkultur för vuxna 
Det här är en svår inställning att diskutera, ingen av bibliotekarierna har överhuvudtaget 
nämnt serier som en nischkultur men jag tycker mig se spår av inställningen i svaren. 
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Lisa säger exempelvis att de inte köper in särskilt mycket serier till vuxenavdelningen 
eftersom att de inte har en stor utlåning av vuxenserier hon erkänner även att de inte har 
så stor koll på nya serieskapare. Lena tror att de har koll på de serier de har men 
erkänner samtidigt att hon själv inte är lika insatt i vuxenserierna som hon är i 
barnserierna. Sven är själv väldigt insatt i och intresserad mer obskyra serieskapare och 
menar på att hans kollegor inte är särskilt insatta i ämnet. 

Jag lutar åt att vilja påstå att inga svar jag fått har visat på att någon av de intervjuade 
bibliotekarierna följer eller ens känns vid att inställningen skulle existera. Däremot 
tycker jag att det finns tillräckligt bevis för att säga att nischkulturen kring 
vuxenserierna är aktiv, frågan är bara om bibliotekarierna själva ser på det som just en 
nischkultur eller bara som en biblioteksavdelning med lägre antal utlån? 

6.2 Hur påverkar bibliotekariens inställning hanteringen av serier på 
biblioteket? 
Överlag är jag inte förvånad över de intervjusvar jag har fått gällande 
intervjupersonernas syn på hur en bibliotekaries personliga inställning till serier kan 
påverka deras hantering av serier på biblioteket. Intervjupersonerna tar det som en 
självklarhet att man som bibliotekarie kommer att låta sin personliga inställning till ett 
medium/genre påverka hur man väljer att inhandla, presentera och marknadsföra sagda 
medium/genre på biblioteket. De ser anser dock inte att seriemediet får någon 
särbehandling på grund av att det är just ett seriemedium. De kan se hur exempelvis 
deckare eller liknande genrer även de behandlas olika beroende på den ansvarige 
bibliotekariens inställning till dem. I intervjupersonernas ögon är seriemediet idag ett 
medium som alla andra. 

Var jag kan se hur inställningen till serier kan ha påverkat deras hantering på 
biblioteken är i Sarah Johanssons forskning. Hon pekar på svårigheterna för en 
serieintresserad bibliotekarie att skaffa sig fördjupningskunskaper om serier eftersom att 
mediet saknar en akademisk förankring. Hennes uppsats visar på hur det idag krävs en 
serieintresserad bibliotekarie för att bygga upp en välsorterad serieavdelning och tar 
även upp exempel på hur en icke serierintresserad bibliotekarie var tvungen att skaffa 
sig utbildning om manga på Sf-bokhandeln för att själv känna sig insatt nog att kunna 
ansvara för seriehyllan. 

6.3 Slutsatser 
Vad kan jag då dra för slutsatser i förhållande till min inledande frågeställning.  

• Vad har de intervjuade bibliotekarierna för inställning till serier och vilken är 
deras syn på inställningen till serier inom bibliotekarieyrket? 

 
• Vilken syn har de intervjuade bibliotekarierna på ett antal utvalda serieböcker? 

 
Ingen av de intervjuade bibliotekarierna har en rent negativ inställning till serier. En av 
dem har ett djupt rotat serieintresse medan de övriga förhåller sig vare sig positiva eller 
negativa till mediet. Alla intervjupersoner har en positiv syn på hur bibliotekarier i 
allmänhet behandlar serier även om de alla uttrycker en tro på att det finns bibliotekarier 
som fortfarande ser serier som skadliga, dock inte på just deras arbetsplatser. Likaså har 
ingen av intervjupersonerna en negativ inställning till någon av de utvalda 
serieböckerna. Flera av bibliotekarierna är däremot förvånade över hur serier som SH3 
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och Black Hole kan placeras på barnhyllan på vissa bibliotek och teoretiserar att 
bibliotekarier som gör det måste tro att serier är för barn. 
 

• Kan man finna samband mellan intervjupersonernas erfarenheter/åsikter och de 
inställningar till serier som varit rådande från 1940-talet till idag? 
 

• Hur påverkar bibliotekariens inställning hanteringen av serier på biblioteket? 
 
Min slutsats är här att bibliotekariens inställning till serier inte bara i hög grad påverkar 
hanteringen av serier på biblioteket, en positiv inställning är i stort sett obligatorisk för 
en välsorterad seriehylla. En annan intressant synvinkel är hur bibliotekariernas 
negativa inställning till serier på 50-70-talet än i dag påverkar hanteringen av serier på 
biblioteken. Även om bibliotekarierna i sig har utvecklats med tiden och antagit nya 
inställningar till seriemediet så orsakade BTJ:s uteslutning av serier från 
sammanbindningslistan att mediets spridning på biblioteken kraftigt hämmades fram till 
1970-talet. Det här hämmandet har, i kombination med den tidigare nämnda avsaknaden 
av akademisk förankring, gjort att en oinsatt bibliotekarie som regel inte kommer att har 
resurser till att hantera seriehyllorna. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
En intressant synpunkt som det har snuddats vid ett flertal gånger är att indelningen av 
serier i barnhylla och vuxenhylla är otillräckligt. Flera av de serier jag bad 
bibliotekarierna att uttala sig om finner de svåra att placera som antingen barnserie eller 
vuxenserie och på Svens bibliotek har man till och med valt att inrätta en ungdomshylla 
serier i ”gränslandet” placeras. 

Det här är ett område som man definitivt borde kunna bygga en framtida undersökning 
på. Utöver det så skulle jag vilja göra en djupare studie på hur den negativa 
inställningen till serier på 50-70-talet försvårar arbetet med serier på biblioteket idag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjumall 
Bakgrundsfrågor: 
1. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur många olika bibliotek har du arbetat på? 
4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
5. Hur länge arbetade du på dina tidigare arbetsplatser? 
 
Inställningen till serier 
6. Vad drar du för associationer till termen serier? 
7. Arbetar du själv mycket med serier på din arbetsplats? 
8. Hur stort är ditt eget serieintresse? 
9. Hur stor tror du att seriekunskapen är på din nuvarande arbetsplats? 
10. Hur uppfattar du att den allmäna inställningen till serier är på din nuvarande 
arbetsplats? 
11. Hur har du uppfattat den att allmäna inställningen till serier har varit på dina tidigare 
arbetsplatser? 
12. Har du upplevt att bibliotekariernas allmäna inställning till serier har förändrats 
under ditt aktiva yrkesliv? 
13. Har din egen inställning till serier förändrats under ditt aktiva yrkesliv? 
 
Serier på biblioteket 
14. Jag har lagt märke till att vissa serier, exempelvis dessa (hänvisar till exempelserier 
som valts ut) är placerade på barnhyllan i vissa bibliotek och i vuxenhyllan på andra. 
Vad tror du att det kan bero på?  
15. Tror du att bibliotekariernas inställning till serier kan påverka hur man väljer att 
hantera serierna på biblioteket? D.v.s Placeringen av serierna i bibliotekslokalen, inköp 
av serier o.s.v. 
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Bilaga 2 – Lista över utvalda serier 
 
Ahlgren, D, SH 3 vol 1, vol 2 – Vanligtvis placerad på vuxenhyllan. Finns på ett 
bibliotek placerad på bägge hyllorna och klassad därefter. På ett annat bibliotek är båda 
delarna placerade på en specifik ungdomshylla men de är fortfarande klassade Hci. 
 
Burns, C, Black Hole – Vanligtvis placerad på vuxenhyllan. Finns på ett bibliotek även 
placerad på barnhyllan under uHci. Den engelskspråkiga versionen finns på några 
bibliotek placerad under He. 
 
Christensen, C, Röde Orm  – Finns på ett av biblioteken placerad på både barn- och 
vuxenhyllan, med klassificering därefter.  
 
Derib, Bufflarnas land, Indianen och hästen, Badlands, Den utvalde – De fyra delarna i 
serien Det röda spåret står vanligtvis placerad på barnhyllan men på ett av biblioteken 
har del 2 placerats på vuxenhyllan och på ett tydligt sätt omklassificerats från Hci:u till 
Hci. 
 
Dixon, C, Bilbo eller en Hobs äventyr – Vanligtvis placerad på vuxenhyllan men finns 
på flera bibliotek antingen på barnhyllan eller på bägge hyllorna. Då klassad därefter. 
Ett av biblioteken har placerat titeln på så väl vuxenhyllan samt på en specifik 
ungdomshylla. 
 
Falk, L, Lee Falks Fantomen 1936-1996 – Fantomentitlarna placeras vanligtvis på 
barnhyllan. Den här titeln finns dock placerad på vuxenhyllan i ett av biblioteken och 
klassad därefter. 
 
Foster, H, Prins Valiant – Vanligtvis placerad på barnhyllan. Hela serien finns på ett 
bibliotek placerad på vuxenhyllan. 
 
Furmark, A, Jamen förlåt då – Vanligtvis placerad på vuxenhyllan. Ett av biblioteken 
har placerat den på båda hyllorna, då klassad därefter. Ett annat har valt att placera den 
på en specifik ungdomshylla, fortfarande klassad Hci. 
 
Grahn, Mikael, Historieförbättraren – Vanligtvis placerad som vuxenserie, men finns 
även på barnhyllan i ett bibliotek. Då klassad därefter. 
 
Grennvall, Å, Sjunde våningen – Vanligtvis placerad på vuxenhyllan. Ett av biblioteken 
har placerat den på båda hyllorna, då klassad därefter. Ett annat har valt att placera den 
på vuxenhyllan, samt på en specifik ungdomshylla, fortfarande klassad Hci. 
 
Jason, Schhh!, Den hemlighetsfulla Mumien, Säg mig en sak, Järnvagnen – Vanligtvis 
placerade på vuxenhyllan. Ett av biblioteken har valt att placera dem på bägge hyllorna, 
klassade därefter. 
 
Lööf, J, Jan Lööfs serier – Vanligtvis placerade på vuxenhyllan. Del 1 har på ett av 
bibliotken placerats på barnhyllan och klassats därefter. 
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Russell, P C, Sagor av Oscar Wilde: Prinsessans födelsedag – Alla tre delar av den här 
serien finns vanligtivs placerade på barnhyllan, Prinsessans födelsedag finns även 
placerad på vuxenhyllan på ett av biblioteken, då klassad med Hci. 
 
Uderzo, A, Obelix på Galejan – Del 30 i Asterix-serien är på ett av biblioteken klassad 
med Hci och placerad på vuxenhyllan. På ett annat bibliotek är den engelskspråkiga 
versionen klassad uHe. 
 
Walker, M, Knasen 24 – På ett av biblioteken har alla knasenalbum utom ett 
klassificerats som Hci:u och placerats på barnhyllan. Knasen 24 står dock på 
vuxenhyllan med klassifikationen Hci. 
 
Watterson, B, Nu tar vi en paus, kalle!, Är vi fortfarande kompisar Hobbe? Tänk vad 
världen är liten Kalle! – De här Kalle & Hobbe-albumen finns på ett av bilioteken 
placerad på både barn och vuxenhyllorna. 
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