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Abstract: The purpose of this Bachelor's thesis is to study the reasoning 

behind classification, cataloging and shelf arrangement of 

nonfiction graphic novels in public libraries. The aim was to 

examine which aspects of accessibility influence in which 

collection nonfiction graphic novels are placed. 

 

 With qualitative semi-structured interviews we learned how 

six librarians motivated their choices concerning nonfiction 

graphic novels. We also interviewed a cataloger from 

Bibliotekstjänst to examine how nonfiction graphic novels 

are classified. In our analysis we compared our results to 

theories and practices concerning alternative shelf 

arrangements in libraries and legitimization of graphic 

novels. We found three types of shelf arrangements for 

nonfiction graphic novels: graphic novel shelf, nonfiction 

classification code and a mix of the two. The reasoning 

behind these placements can be described in three themes: 

user perspective, library perspective or document perspective. 

The arrangements and themes are influenced by which users 

the librarians believe to be reading nonfiction graphic novels 

and which type of subject the document concerns. 

 

 Our results showed that according to the cataloger the subject 

of a nonfiction graphic novel is classified by the text and not 

by drawings, which are seen as difficult to discern as 

nonfiction. An important aspect of cataloging is that the 

document is searchable, and in order to search nonfiction 

graphic novels by both subject matter and format a notation 

for graphic novels has been added. However it is possible that 

an advanced search is necessary, which can be difficult for 

inexperienced users. 
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1 Inledning 

Redan under första terminen på utbildningen uppmuntrades vi att samla på oss 

uppsatsidéer och ett råd vi fick var att välja ett ämne som fångade vårt intresse. Som 

serieläsare bestämde vi oss för något på det temat och beslutade oss för att fokusera 

på facklitterära tecknade serier. I Serier på biblioteket: allt du vill veta om serier du 

inte visste fanns skriver bibliotekarien Daniel Gustavsson att det är en typ av serie 

som de senaste åren blivit populär bland såväl serietecknare och läsare (2010, s. 16). 

Fackserier spänner över samma spektrum som annan facklitteratur och kan vara 

exempelvis dokumentära, journalistiska, pedagogiska och historiska.  

 

Vad är det då som är intressant med dessa serier baserade på fakta? I ett biblioteks- 

och informationsvetenskapligt perspektiv skulle vi i första hand svara 

kunskapsorganisationen. På ett diskussionsforum för seriebibliotekarier diskuteras 

några av det frågor som vi själva har ställt oss. Det största dilemmat med dessa serier 

tycks vara organiserandet av dem och dess placering i biblioteket. Det handlar om 

huruvida man ska välja en hylluppställning utifrån själva seriemediet eller om man 

ska välja en placering baserad på fackseriernas innehåll. Vi anser också att ämnet är 

relevant för biblioteks- och informationsvetenskap då det rör sig om ett relativt nytt 

problem för folkbibliotek som det inte finns så mycket skrivet om. Det känns därför 

relevant att belysa arbetet med fackserier på folkbibliotek. Laurel Tarulli, en 

bibliotekarie som har skrivit flera artiklar med fokus på katalogisering, diskuterar 

svårigheter som många bibliotek har med fackserier. Medan bibliotek skapar egna 

lösningar anpassade till sina bestånd och användare menar Tarulli att det behövs en 

standard för hur serier generellt hanteras. Hon anser att klassificering och 

hylluppställning av både fack- och skönlitterära serier måste omprövas eftersom de 

inte är anpassade för dagens samlingar (2010, s. 213-214). Detta ämne är även av vikt 

då frågor kring klassificering och placering givetvis inte unikt för fackserier utan är 

återkommande frågor för folkbibliotek gällande såväl nya medier som tidigare icke 

organiserat material. 

1.1 Problemformulering 

Kunskapsorganisation av serier generellt har diskuterats i tidigare uppsatser men 

placering av fackserier är inte lika omskrivet. Sofie Åberg kommer in på ämnet i sin 

magisteruppsats "Seriously seeking comics": ämnesbestämning, klassifikation och 

indexering av tecknade serier. Hon tar upp frågan om tecknade serier ska stanna inom 

den skönlitterära avdelningen eller om de kan placeras bland facklitteratur. Åberg 

anser att det avgörs av hur man ser på seriens informationsvärde. Hon beskriver en 

rådande tveksamhet inför om tecknade bilder kan vara informativa och menar att 

kombinationen av text och bild gör serien till ett hybridmedium vilket försvårar 

hanteringen (2007, s. 50-51). Varken Klassifikationssystem för svenska bibliotek 

(SAB-systemet) eller Dewey decimalklassifikation (DDK-systemet) ser tecknade 

serier som en egen konstform utan tonvikten läggs på antingen text- eller 

bildelementen. SAB placerar tecknade serier som en subgenre till skönlitteratur 

medan DDK placerar dem som bildkonst. Oavsett vilket system man arbetar med 

dyker det upp liknande frågor kring placering. 
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Något vi ser som ett exempel på svårigheten med ämnesbedömningen av ett 

hybridmedium är när serietecknaren Art Spiegelman i ett brev till The New York 

Times ber att få sin bok Maus II flyttad från listan över bästsäljande skönlitteratur till 

fackbokskategorin (1991). Boken handlar om författarens fars tid i 

koncentrationsläger och texten är faktabaserad men i bilderna finns fiktiva element. 

Att vi sett Spiegelmans bok placerad under humor i en bokhandel tyder även det på 

att ämnesbedömningen och placeringen av serier inte alltid verkar självklar. Francisca 

Goldsmith som har arbetat med serier i bibliotek i över tjugo år och Anna Wiederhold 

som publicerats i International journal of comic art poängterar att även om texten 

baserats på fakta, intervjuer eller officiella dokument måste man också bedöma hur 

teckningarna representerar ämnet (Goldsmith 2005, s. 26; Wiederhold 2013, s. 419).  

 

Frågorna som ställs på diskussionsforumet för seriebibliotekarier som vi 

inledningsvis berättade om visar att placeringen av fackserier väcker frågor. Vi tycker 

oss ana att dessa verk är en utmaning för bibliotek då serier traditionellt inte 

förknippas med facklitteratur. Det gör oss intresserade av att undersöka hur bibliotek 

placerar fackserier och vilka resonemang som finns bakom valet av hylluppställning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka folkbiblioteks placering och klassificering av 

fackserier och resonemangen som dessa grundas på. Vi vill studera vilka faktorer och 

tillgänglighetsaspekter som påverkar i vilka avdelningar fackserier placeras. För att 

nå syftet ställer vi oss frågorna: 

 

 Hur motiveras de val som har gjorts beträffande klassificering, fysisk 

placering och hur fackserier beskrivs i katalogposterna vid de olika 

biblioteken?  

 Hur förhåller sig bibliotekens praxis i fråga om fackserier till etablerade 

rekommendationer och till diskussion inom området?  

1.3 Avgränsningar 

Vi utgår från ett biblioteksperspektiv med förståelsen att bibliotekariers synpunkter 

påverkar hur kunskapsorganisation tillämpas. I undersökningen görs en avgränsning 

till sex svenska folkbibliotek med fackserier i beståndet. Vi fokuserar på allmänna 

folkbibliotek som har en blandning av medier och utesluter specialbibliotek som bara 

har serier. Personalens expertis och hantering av fackserier på ett specialbibliotek är 

intressant, men vi är mer intresserade av hur folkbibliotek handskas med dilemmat att 

placera fackserier bland textbaserade fackböcker eller inte. 

 

Vi behandlar inte alla aspekter av fackserier utan fokuserar på de kunskaps-

organisatoriska aspekterna i ett biblioteksperspektiv. 

 

Undersökningen ägnas åt svenska folkbibliotek men i litteraturen har vi sökt oss även 

utanför Sverige till länder och bibliotek där DDK används. Eftersom SAB och DDK 

har liknande principer för tecknade serier anser vi att även dessa texter varit relevanta. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

Tecknade serier eller serier används i uppsatsen som ett samlingsbegrepp för alla 

olika typer av serier. Någon allmänt accepterad definition finns inte men vanliga 

definitioner är “bilder i sekvens” eller “ett händelseförlopp i bilder”. Enligt 

Seriefrämjandets ordförande Fredrik Strömberg kan begreppet till och med inkludera 

broschyren med säkerhetsföreskrifter på flygplan och definitioner som inkluderar 

ordet berättelse brukar tyda på ett fiktivt innehåll (2003, s. 96-99). Andra begrepp för 

olika typer av serier beskrivs nedan.  

 

Med Grafisk roman, från engelskans graphic novel, avses i denna uppsats en 

tecknad serie med en sammanhållen berättelse i romanformat. Begreppet uppkom 

som en särskiljning från serietidningar som inte hade ett lika seriöst, eller vuxet, 

innehåll (Gustavsson 2010, s. 35). Seriebok eller serieroman kan inkluderas i 

begreppet grafisk roman. De har alla hårda pärmar, medan seriealbum brukar 

användas för serier med mjuka pärmar (Strömberg 2003, s. 52-54, 61).  

 

Manga är tecknade serier med japanskt ursprung. Det är vanligt att bibliotek 

separerar på manga och serier men i uppsatsen räknar vi in manga i begreppet serier. 

Det finns manga om de flesta ämnen och innehållet kan vara skön- eller facklitterärt 

(Gustavsson 2010, s. 29). 

 

Med fackserier menar vi en seriegenre bestående av serier i faktaform som spänner 

över samma spektrum som annan facklitteratur (Gustavsson 2010, s. 16; Fagan & 

Fagan 2011 s. 54). Paul Gravett beskriver det som “berättelser om verkliga händelser, 

människor och politik förr och nu” (2009, s. 15). Några exempel på fackserier som vi 

stött på under uppsatsarbetet är läroböcker, journalistiska reportage grundade i 

intervjuer, serier som baseras på officiella dokument, biografier och självbiografier 

(bilaga 5). 

 

Vi använder Nationalencyklopedins beskrivning av facklitteratur som de menar är 

den del av litteraturen som omfattar vetenskapliga, upplysande och resonerande 

texter. Motsatsen beskriver de som skönlitteratur vilket är en vanlig benämning på 

poesi, dramatik, fiktionsprosa, essäistik m.m. (Nationalencyklopedin 2013a, 2013b). 

Folkbibliotek delar vanligtvis in sina samlingar i skön- och facklitteratur. 

 

Genre kan beskrivas som en framställning med vissa gemensamma stildrag eller 

innehållsliga faktorer (Nationalencyklopedin 2013c). Enligt SAB är skönlitterära 

serier en subgenre till skönlitteratur, trots det så placeras ibland även facklitterära 

serier inom avdelningen skönlitteratur. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras den forskning och litteratur vi funnit relevant för 

uppsatsen. Vi inleder med litteratur på temat fackserier på bibliotek. Det finns inte så 

mycket forskning som fokuserar på specifikt fackserier, trots att det finns många 

frågor kring deras hantering på bibliotek. Flera av våra källor är handböcker skrivna 

av bibliotekarier och tänkta som en hjälp i arbetet med serier generellt. Författarna är 

inga forskare utan det handlar om personens erfarenhetsbaserade professionella 

kunskaper. Samtliga tar i något avsnitt upp fackserier och var användbara för att ge 

oss en inledande kunskap i ämnet och sätta oss in i problematiken kring kunskaps-

organisationen av dessa verk. På temat fackserier på bibliotek var speciellt en 

magisteruppsats inspirerande för den egna uppsatsen.  

 

Vi går sedan över till klassifikation, hylluppställning, ämnesanalys och katalogisering 

som är olika metoder för att beskriva och representera dokument. Metoderna är inte 

specifikt serierelaterade men centrala för uppsatsens syfte. Till de här ämnena hade vi 

lättare att hitta litteratur. En magisteruppsats som handlar om klassificering och 

hylluppställning förde en för oss relevant diskussion kring tillgänglighet och 

klassifikationssystemets roll i hylluppställningen. 

2.1 Fackserier på bibliotek 

Som vi nämnde i inledningen har Laurel Tarulli skrivit om svårigheter med skön- och 

facklitterära serier för bibliotekarier i Cataloging and the Problem of Access: 

creativity, collaboration and compromise. På bibliotek som använder DDK har 

tecknade serier alltid klassificerats under 741.5, en kod som fokuserar på det 

konstnärliga formatet. Trots att serier inte klassificeras under DDKs signum för 

skönlitteratur betraktas de som skönlitterära verk, så när facklitterära serier uppkom 

blev bibliotekarier osäkra på hur de skulle hanteras. Katalogisatörer tyckte att 

facklitterära serier skulle skiljas från skönlitterära eftersom separerandet av fack- och 

skönlitteratur är en praxis som bibliotekarier och biblioteksbesökare känner till 

(Tarulli 2010, s. 218). Fackserier har därför klassificerats och placerats på sitt 

respektive ämne. Enligt Tarulli lyfter det här frågor om fackseriens format, kan 

exempelvis tecknade serier behandlas som filmer och ljudböcker eller ska de spridas 

bland vanliga böcker? (s. 214-215) I Nordamerika har bibliotek börjat lägga till 

prefixet GN för "graphic novel" på klassifikationen och ibland som ett klistermärke 

på bokryggen, men Tarulli skriver att några väljer att utesluta fackserier (s. 217). Hon 

anser att det behövs standardisering av hur skön- och facklitterära serier katalogiseras 

och klassificeras, både nationellt och internationellt. Hon menar att det lättast uppnås 

genom samarbete mellan katalogisatörer och lokala bibliotekarier. Om de förstår 

varandras bestämmelser kan de tillsammans öka tillgång för användarna, i katalogen 

och bland hyllorna (s. 219, 221). 

 

I samma antologi som Tarulli publicerats i skriver annan bibliotekarie, Amy Hartman, 

om hur biblioteket Toledo-Lucas County Public Library hanterar hylluppställning av 

tecknade serier allmänt i Creative Shelving: placement in library collections. Hon 

kallar serier för bibliotekets senaste specialsamling men anser att den inte alltid 

kommer bli så speciell. Fokus i hanteringen läggs ofta på seriens format men i takt 

med att spektrumet av ämnen som tas upp i serier växer blir det vanligare att fokusera 

på innehållet. Hartman påpekar att det pågår nu med fackserier, som ofta klassificeras 
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och placeras under sitt ämne. Hon tar upp två vanliga åsikter gällande 

hylluppställning av fackserier. Den första är att serier ska placeras under respektive 

ämne och inte på format. Detta för att tillgängliggöra dem för icke-serieläsare. Den 

andra åsikten är att skön- och facklitterära serier bör samlas på samma hylla enligt 

format. En sådan placering underlättar browsing för de som vill gå igenom 

bibliotekets hyllor för att se om man hittar något av intresse. Det passar användare 

som inte har en speciell serie i åtanke, men som ändå önskar just en serie och inte vill 

söka via bibliotekskatalogen (Hartman 2010, s. 57-58). Hartman skriver att 

bibliotekarier ofta låter magkänslan avgöra placeringen istället för några förbestämda 

riktlinjer. Hon rekommenderar själv en bred policy som ger bibliotekarierna frihet att 

komma på kreativa hylluppställningar. Det menar hon också passar förändringar i 

samhället bättre. Hartman är inne på samma spår som Tarulli, att katalogisatörer och 

bibliotekarier tänker olika kring placering. Medan bibliotekarier oftast fokuserar på 

bibliotekets lokalsamhälle, tillgång och cirkulation upplever hon katalogisatörer mer 

intresserade av att följa klassificeringssystemet. Hartman tar inte upp samarbete utan 

poängterar att bibliotekarier kan kräva ändringar i katalogen för att förbättra 

sökbarheten och cirkulationen som katalogisatörer upplever som extra arbete (s. 55-

57, 61).  

 

Bibliotekarierna Bryan D. Fagan och Jody Condit Fagan kopplar i Comic book 

collections for libraries seriens värde till bland annat dess popularitet bland unga. 

Fackserier föreslår de kan användas för att väcka intresse för annars torra ämnen, 

exempelvis kan serier användas i undervisning. Bland redan inbitna serieläsare tillhör 

dock inte fackserier den mest populära genren (2011, s. 3-4, 54). Tankar kring vilka 

användarna är hänger ihop med placering och Daniel Gustavsson berättar i Serier på 

biblioteket: allt du vill veta om serier du inte visste fanns att tidigare placerades ofta 

serierna på barnavdelningen, förmodligen på grund av föreställningen att serier endast 

var något för barn. Även han arbetar som bibliotekarie och skriver att om skön- och 

facklitterära serier samlas på en hylla riskerar man att få samma problem som man får 

om all skönlitteratur placeras på samma hylla: ett svåröverskådligt område. Han anser 

att fackserier bör stå på respektive fackavdelning och kanske, spekulerar han, borde 

alla serier sorteras mer efter ämne. Oavsett placering behöver det hur som helst synas 

i bibliotekskatalogen att böckerna är både fakta och serie. Han berättar att i japanska 

fackserier är det vanligt att serietecknaren skojar till det trots att innehållet är 

faktabaserat. Svenskar menar han däremot tenderar att föredra en mer renodlat seriös 

framtoning (Gustavsson 2010, s. 14, 16, 29). Eftersom bilder på samma sätt som text 

kan vara rika på information tar Francisca Goldsmith upp källkritik av fackserier i 

Graphic novels now: building, managing and marketing a dynamic collection. Hon 

skriver att läsaren behöver fastställa hur pass faktabaserad framställningen är. I likhet 

med hur gränsen mellan skönlitteratur och självbiografi kan vara otydlig, kan gränsen 

mellan fiktion och fakta när informationen uttrycks i tecknade bilder vara svår att dra 

(2005, s. 26).  

 

Sofie Åberg undersöker i sin magisteruppsats "Seriously seeking comics": 

ämnesbestämning, klassifikation och indexering av tecknade serier hanteringen av 

serier generellt på två specialbibliotek. Även om vi fokuserar på folkbibliotek är 

Åbergs undersökning relevant då hon anser att det stora problemet med tecknade 

serier på bibliotek i allmänhet är att deras inbördes mångfald inte uppmärksammas. 

Skön- och facklitterära serier samlas ofta på en och samma hylla oavsett genre och 

målgrupp. Hon beskriver en rådande tveksamhet inför att tecknade bilder på något 

sätt kan vara informativa och menar att den traditionella synen på serier som 
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underhållning försvårar att de hanteras som något annat än skönlitteratur (2007, s. 50-

52). Synen på serier som underhållning och skönlitteratur är relevant för vårt fokus på 

facklitterära serier som inte alltid behandlas som facklitteratur. En av Åbergs 

informanter berättar att de använder sig av Bibliotekstjänst (BTJ) för indexering och 

klassificering men påtalar att deras hantering känns otillräcklig. Informanten gav som 

exempel en verklighetsbaserad serie som klassificerats under skönlitteratur men som 

enligt henne skulle kunna klassificerats under SABs avdelning K för historia eller 

avdelning O för samhälls- och rättsvetenskap: 

 

”Tänk bara att ha Marjane [Satrapis] Persepolis som K-bok eller O-bok 

istället som en simpel Hci som alltid göms i [de] mörka hörnen på 

biblioteken. Jag har gjort några sådana försök och får förklara och 

förklara som en toka för [B]tj varför.” (2007, s. 37). 

 

Åberg konstaterar att tecknade serier allmänt trots sin popularitet inte tas på allvar. 

Detta menar hon tydliggörs bland annat i obeslutsamheten om var serier ska placeras 

både i klassifikationssystemet och i det fysiska biblioteket (Åberg 2007, s. 43). Likt 

Tarulli kommer Åberg fram till att det saknas riktlinjer för hanteringen av serier och 

efterfrågar en standardisering för klassificering och indexering. Hon menar att det ska 

uppnås genom acceptans av tecknade serier som uttryckssätt, så att tecknade serier får 

egna riktlinjer (s. 42-43, 46). 

2.2 Klassifikation 

Klassifikation kan definieras som ett sätt att organisera objekt eller företeelser i olika 

klasser. Det brukar göras efter en gemensam indelningsgrund, vilket betyder att 

objekt som klassificeras tillsammans har likartade egenskaper (Benito 2001, s. 103; 

Nationalencyklopedin 2013d). Klassifikationens utgångspunkt är dokumentens ämne, 

med det generella ämnet som huvudindelning och mer specifika ämnen som 

underindelningar. Berntsson påpekar att signum också kan visa andra element som 

format eller språk, men det kommer alltid i slutet av koden (Benito 2001, s. 112; 

Berntsson 1997, s. 10-11). 

 

Syftet med klassifikation är att underlätta sökandet av information. Jennifer Rowley 

och Richard Hartley beskriver i Organizing Knowledge: An Introduction to 

Managing Access to Information två funktioner för klassifikation i bibliotek: att hitta 

ett dokument i katalogen för att kunna hämta det från hyllan och att kunna browsa 

bland hyllorna och hitta närliggande ämnen (Benito 2001, s. 107; Rowley & Hartley 

2008, s. 174). Medan vi kommer att ta upp andra uppställningsmöjligheter nedan är 

det traditionella sättet för bibliotek att ställa upp sina böcker enligt klassifikation. 

Därför är det intressant att titta på hur klassifikationssystem tillämpas och varför 

dokument som fackserier skapar frågor bland bibliotekarier (Rowley & Hartley 2008, 

s. 316). 

 

Vilket sorts klassifikationssystem ett bibliotek använder och hur djupt ett dokument 

klassificeras beror på hur beståndet ser ut. Det finns specialsystem där ett ämne eller 

format styr samlingen, till exempel klassifikationssystemet baserat på tecknade seriers 

genrer i Serieteket; Stockholms specialbibliotek för tecknade serier. På Serieteket är 

specialsystemet baserat på serieformatet med ungefär femton seriegenrer samt hyllor 

för böcker om eller relaterade till serier. Systemet fluktureras beroende på beståndet 
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och hur hylluppställningen planeras. De flesta folkbibliotek har ett universalsystem 

med dokument som kan klassificeras under alla möjliga ämnen. Bibliotek med ett 

större bestånd kan ha mer specifika indelningar vid behov medan de med ett mindre 

bestånd kan nöja sig med huvudindelningarna (Berntsson 1997, s. 8). 

 

Det finns olika metoder för att bygga upp klassifikationssystem. I ett enumerativt 

system finns både enkla och sammansatta ämnen i schemat. Facetterade system har 

bara enkla facetter i schemat som kan sättas ihop vid klassificeringen (Benito 2001, s. 

112). 

 

2.2.1 SAB-systemet och DDK-systemet 
 

Det svenska klassifikationssystemet, SAB, publicerades 1921. Den senaste upplagan 

är från 2006. SAB-systemet är ett enumerativt system med 25 huvudindelningar. 

Både huvud- och underindelningar utgörs av bokstäver. Det finns även facetterade 

element i SAB-systemet med allmänna och särskilda tilläggsbeteckningar där både 

siffror och bokstäver används (Benito 2001, s. 227).  

 

Enligt SAB-systemet har tecknade serier en egen klassifikationskod under 

skönlitteratur, Hci. I Klassifikationssystem för svenska bibliotek (2006, s. 76) står det 

att  Hci bara är för tecknade serier på svenska eller i översättning till svenska. Serier 

på andra språk klassificeras under respektive språk med tilläggsbeteckningen för 

tecknade serier, till exempel He.05. Kungliga bibliotekets tillämpningsanvisningar för 

SAB (2010) är mer specifika när det gäller separerandet av skön- och facklitterära 

tecknade serier. Där står det att Hci bara är för skönlitterära serier och att facklitterära 

serier ska klassificeras på facket med den allmänna tilläggsbeteckningen för bilder, 

(yb). Den senaste revideringen av tillämpningsanvisningarna gjordes 2010. Sedan 

2011 klassificerar Kungliga biblioteket med DDK och uppdaterar inte heller 

tillämpningsanvisningarna för SAB (Kungliga biblioteket 2010).  

 

Dewey decimalklassifikation publicerades 1876 i USA och den senaste upplagan 

publicerades 2011. Istället för klassificering under skönlitteratur som i SAB 

behandlas serier som konst under DDK kod 700 för Konst och fritid. Tecknade serier 

klassificeras som 741.5, för Seriemagasin, grafiska romaner, fotonovelas, tecknade 

serier, karikatyrer och skämtserier. Trots att 700 är en facklitterär klass avser 741.5 

skönlitterära verk. Fackserier klassificeras däremot under sina respektive ämnen.  

 

För tio år sedan diskuterade Decimal Classification Editorial Policy Committee om 

det skulle införas en ny vägledning i manualen för hur facklitterära tecknade serier 

ska klassificeras med DDK. Assisterande redaktör på DDK, Julianne Baell skrev: 

“We think it would be odd to have a rule for nonfiction graphic novels that says 

explicitly to consider the text only and ignore the graphics. We are still unsure just 

how the rule should read.” I den vägledning som publicerades i den senaste versionen 

av WebDewey står det att om serien presenteras som facklitteratur i form av en essä, 

lärobok, journalistik eller biografi klassificeras fackserien under fackämnet. Om den 

handlar om verkliga personer eller händelser men innehåller påhittad information som 

samtal och tankar, eller om den är svårbedömd klassificeras serien under 741.5 (Baell 

2004a, 2004b).  
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2.3 Hylluppställning 

Hur ett biblioteks hylluppställning arrangeras beror mycket på bibliotekets bestånd 

och användarnas behov. Rowley och Hartley beskriver olika sätt för bibliotek att 

placera sina dokument på hyllorna. På bibliotek med öppna samlingar det vill säga 

där användarna själva kan söka efter dokument på hyllorna, som på svenska 

folkbibliotek, är en viktig aspekt av placering tillgänglighet. Dokumenten behöver 

ordnas på ett sätt som kräver ett minimum av förklaring och helst bör placeringen 

matcha användarnas sökbeteende. Hur samlingarna organiseras avgör till stor del hur 

självständigt användarna kan söka efter material. Bibliotek brukar utgå från 

klassifikationskoder för hylluppställning men kan också placera dokument enligt 

andra principer baserade på exempelvis teman eller genrer. En begränsning med 

placering är att den bara visar en sida av dokumentets ofta mångfacetterade innehåll 

och alla relationer mellan olika dokument syns inte på hyllan (Rowley & Hartley 

2008, s. 316). Vi använde Rowleys och Hartleys olika principer för hyllplacering i 

analysen och vi återkommer till dessa i kapitel 3. 

 

År 1995 publicerade Jacquelyn Sapiie forskningsöversikten Reader-Interest 

Classification: the user-friendly schemes. Den handlar om hur folkbibliotek runtom i 

världen har hanterat användarvänliga hylluppställningar, eller “reader-interest 

classification.” Med reader-interest classification menar Sapiie att placeringen 

reflekterar biblioteksanvändarnas intressen istället för dokumentens ämnen (s. 143). 

Hur alternativa hylluppställningar hanteras beror på lokalen, användarna och vilket 

bestånd det rör sig om. Det kan vara allt från att blanda fack- och skönlitteratur, 

blanda vuxen- och barnlitteratur, ändra en del av samlingen eller hela beståndet. 

Enligt Sapiie går användarna helst till hyllan och letar på egen hand innan de ber 

bibliotekarien om hjälp eller söker via katalogen. Presentationen ska vara 

användarvänlig med skyltning i lokalen och medier märkta med sin alternativa 

kategori. Medierna ska marknadsföras och synas till exempel genom att placeras med 

framsidan utåt. Likt Rowley och Hartley tar även Sapiie upp att en begränsning med 

placering är svårigheten att visa relationer mellan olika dokument. En alternativ 

hylluppställning kan visa en relation som inte representeras i klassifikationskoden, 

men samtidigt separera på andra element. Det är exempelvis vanligt att bibliotek 

bryter ut olika genrer som deckare, science fiction och fantasy ur skönlitteraturen. En 

författare som skriver inom flera av dessa genrer får då sina verk utspridda på olika 

hyllor i biblioteket (s. 144-149). Sapiie sammanfattar de undersökta bibliotekens 

anledningar till att nyttja en användarvänlig hylluppställning i fyra olika kategorier: 

att möta användarnas behov, missnöje med klassifikationssystemet, experiment och 

renovering eller flytt. Vi använde Sapiies kategorier som analysverktyg och beskriver 

dessa i kapitel 3. 

 

Bibliotekstjänst gav 2009 ut en hyllutredning baserad på enkätsvar från arton svenska 

bibliotek varav majoriteten var folkbibliotek. De undersökte bibliotekens arbete med 

hylluppställning och bibliotekariernas uppfattningar av användarnas beteenden. 

Utredningen visar att enligt bibliotekarierna söker användarna oftast först på hyllan, 

sedan frågar de bibliotekarien och sist vänder de sig till katalogen. BTJ kom fram till 

att alternativa hylluppställningar underlättar sökning för användare genom att de blir 

mer självständiga och att det ofta är deras favorithylla som de går till direkt. De fick 

också svar från flera bibliotekarier att sökvägen ibland beror på vilken slags litteratur 

användaren är ute efter; användare browsar ofta hyllan när det gäller skönlitteratur 
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medan de söker efter kurslitteratur i katalogen (Viktorsson 2009, s. 17-18). 

 

I magisteruppsatsen Klassifikation - för vem?: klassifikation, hylluppställning och 

användarvänlighet på fem svenska folkbibliotek skriver Maria Johansson om 

alternativa hylluppställningar. Många bibliotekarier upplever brister i SAB-systemet 

och väljer egna lösningar istället för systemets principer för hylluppställning. En av 

studiens frågeställningar handlar om klassifikationens roll i biblioteket. 

Bibliotekarierna i studien ansåg att klassifikationssystem är ett redskap för personalen 

som inte användarna behöver kunna, det viktigaste är att hyllorna är användarvänliga 

och att placeringen står tydligt i bibliotekskatalogen. Det som är relevant för oss är 

Johanssons diskussion kring tillgänglighet. Hon menar att klassifikationskoder är 

lämpliga för att beskriva ett dokuments innehåll men inte lika passande som 

hylluppställning (2008, s. 52-55). 

2.4 Katalogisering 

En katalogpost är en beskrivning av ett dokument som tillsammans med andra poster 

lagras i bibliotekskatalogen. Katalogen ska visa om ett verk ingår i samlingen, vilka 

verk av en viss upphovsman som ingår, vilka upplagor och utgåvor av ett verk som 

ingår, vilka verk inom ett visst ämnesområde som ingår samt visa var varje dokument 

är placerat i samlingen (Berntsson, Larsson & Gunnarsson 2011, s. 3-5). Eftersom 

tekniska förutsättningar gjort att katalogposter numera kan lagras i databaser är det 

möjlig för bibliotek att i högre utsträckning än tidigare ta del av och använda 

varandras poster. Det har därför utformats gemensamma nationella 

katalogiseringsregler. I Sverige används Katalogiseringsregler för Svenska bibliotek 

(KRS) som är en översättning av Anglo-American cataloguing rules (AACR2). Det 

ökade utbytet av poster har lett till att katalogiseringen ute på biblioteken har minskat 

och för att kunna dela poster har sättet att konstruera dessa alltmer likformats mellan 

olika länder (Berntsson, Larsson & Gunnarsson 2011, s. 3-7). IFLAs Funktionella 

krav på bibliografiska poster: slutrapport tar upp att inte bara teknologin utan också 

ekonomiska aspekter har tvingat biblioteken att förenkla katalogiseringsprocessen, för 

att ha en chans att hinna med i det ökande publikationsflödet (2006, s. 6). 

 

Katalogiseringsreglerna innehåller riktlinjer för vilken metadata om dokumentet som 

ska beskrivas, på vilket sätt och i vilken ordning detta ska göras. Data rör exempelvis 

författare, titel, utgivning, omfång, medietyp, publikationstyp och språk. 

Katalogisering handlar alltså om att beskriva dokument men också om att göra dem 

sökbara och visa kopplingar mellan dokument. IFLA-rapporten tar upp hur 

biblioteksanvändarna använder katalogen och identifierar fyra olika sätt. I korthet 

handlar det om att kunna hitta, identifiera, välja och få tillgång till det man söker. 

Alltså hitta material som motsvarar sökkriterierna, att identifiera eller försäkra sig om 

att resursen verkligen är det man söker, att välja en resurs anpassad efter ens behov 

med avseende på form eller innehåll samt att få tillgång till den resursen genom 

exempelvis lån, inköp, eller elektronik åtkomst (2006, s. 65). Rowley och Hartley 

poängterar att det kan variera från katalog till katalog vilken data som är sökbar. De 

menar att katalogen främst fungerar för att söka efter redan kända dokument där man 

på förhand känner till författarnamn eller titel. Men de flesta kataloger fungerar även 

för att söka efter dokument inom ett visst ämne (2008, s. 238-240). 
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2.5 Ämnesanalys 

Detta avsnitt är indelat i två stycken där det första beskriver ämnesanalys generellt 

och sedan går vi över till att berätta om vilken litteratur vi använt på temat 

ämnesanalys kopplat till tecknade bilder. 

2.5.1 Ämne 

Berntsson förklarar att indexering liksom klassificering är ett verktyg för att 

underlätta sökning av information. Båda metoderna används för att berätta om vilka 

ämnen ett dokument behandlar. Men medan klassificering använder en kod från ett 

klassifikationssystem för att summera kärnan i dokumentets innehåll används vid 

indexering ett antal ord i klartext, så kallade ämnesord. Ämnesanalys innebär alltså att 

först avgöra vad dokumentet handlar om och sedan uttrycka det genom valda ord. 

Antingen kan orden som ska representera dokumentet väljas fritt eller så kan de 

standardiseras med hjälp av redan existerande ämnesordslistor och kontrollerade 

vokabulärer. Berntsson skriver att även om begreppet ämne ofta används för att 

beskriva ett dokuments innehåll kan termen vara mer svårdefinierad än så (1997, s. 6-

7). 

 

En mer ingående diskussion av ämnesbegreppet förs i artikeln The concept of 

‘subject’ in information science av Birger Hjørland, professor i kunskapsorganisation 

vid Informationsvetenskapliga akademin i Danmark. Han beskriver olika 

förhållningssätt man kan ha vid ämnesanalys av dokument. Det Hjørland visar är att 

hur dokument tolkas beror på vilket förhållande den som utför ämnesanalysen har till 

begreppet ämne. En enkel beskrivning av ämnet kan utgå från ett dokuments olika 

attribut som exempelvis dess titel. Ämnet kan också ses som en individuell 

upplevelse där uttolkaren väljer att ta fasta på en viss persons version av 

ämnesanalysen. Till exempel kan författaren, förlaget, läsaren och bibliotekarien ha 

olika uppfattningar om vad ämnet av ett dokument är. Ämnesanalysen kan också 

fokusera på vem som kan tänkas ha behov eller användning av dokumentet. Hjørland 

menar att ämnet kan till och med utgå från vilka potentiella användare eller 

användningsområden det kan ha. Det kräver en viss expertis, beroende på vilken 

kontext ett ämne analyseras utifrån, för att kunna bedöma hur ett dokument skulle 

kunna användas i längden.  

2.5.2 Bild 

I problemformuleringen tog vi upp att serien är ett hybridmedium där både text och 

bild behöver ingå i bedömningen av seriens ämne. Enligt Anna Wiederhold drar de 

tecknade bilderna uppmärksamheten till de fiktiva aspekterna i serien, vilket väcker 

frågor om representation av verkligheten i fackserier (2013, s. 419). För verk som ska 

ses som facklitterära är det här intressant i ett källkritiskt perspektiv. Wiederhold 

analyserade fackserien The 9/11 Report: A Graphic Adaptation av Sid Jacobson och 

Ernie Colón och jämförde den med texten den baserades på, The 9/11 Commission 

Report. Serieskaparna påstod att deras grafiska tolkning av texten var representativ 

och trogen originaldokumentet, och att anledningen till att skapa en grafisk version 

var att tydliggöra och tillgängliggöra rapporten för en ny publik (ibid., s. 421). Vilken 

publik det ska vara har inte någon skrivit om. Medan seriens text är faktabaserad 

poängterar Wiederhold att flera av teckningarna är spekulativa och baserade på 
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händelser som inte visuellt dokumenterades. Det betyder att vissa scener är påhittade 

och representationen kan ifrågasättas. Något som Wiederhold fann särskilt 

problematiskt var hur tecknarens subjektiva ideologier synliggörs i just de spekulativa 

bilderna, specifikt med hur kvinnor och muslimer framställdes (s. 429). Wiederhold 

beskriver två sidor av kritiken mot fackseriens förenklade stil. Den första är att 

bildformatet är överdrivet förenklande och blir förolämpande eller ignorerar 

komplexa aspekter i historien. Den andra är att blandningen av ord, bild och ideologi 

tillåter "sophisticated meaning-making", alltså att läsaren kan förstå mer än det som 

syns och på mindre sidor än är möjligt med text (s. 432). 

 

En författare som frekvent haft fokus på serier, Kristian Williams, skriver i sin artikel 

The Case for Comics Journalism om "comics journalism". Detta är en term för en 

facklitterär genre i serieform som han definierar som allvarliga fackserier om aktuella 

händelser (2005, s. 52). Enligt Williams har journalistiska serier samma frågor att ta 

ställning till som andra former av journalism när det gäller partiskhet, opålitliga källor 

och etiska problem (s. 54). Författarens representation av en person eller händelse kan 

ifrågasättas i text lika mycket som i serieform. Artikeln behandlar alltså dokumentära 

och historiska serier och inte de som kan ses som pedagogiska i ämnen som matte och 

naturvetenskap. Williams menar att serien som ett hybridmedium kan blanda 

objektivt och subjektivt berättande för att lyfta fram osäkra eller ironiska nyanser. 

Han anser att det är en styrka med just journalistiskt narrativt berättande att ha en 

representativ och objektiv sida i texten och en symbolisk och subjektiv sida i bilderna 

för att uttrycka komplexitet i historien (Williams 2005, s. 55). Detta liknar synsättet 

som Wiederhold beskrev där en blandning av bild och text gör det möjligt att skapa 

mening på ett sofistikerat sätt. 

 

Amy Kiste Nyberg, doktorand i kommunikation som fokuserar sin forskning på 

serier, analyserade Williams text i artikeln Theorizing Comics Journalism. Där 

jämförde hon tecknade bilder med fotografi, som också behöver bedömas ur 

källkritisk synpunkt eftersom de kan manipuleras. Hon tar upp hur redaktörer kan 

bedöma om ett fotografi får manipuleras beroende på hur det ska användas; det är inte 

tillåtet när fotografiet används i nyhetsförmedling, men det spelar inte lika stor roll 

om det används som konst bredvid en story. Hon påpekar sedan att teckningarna i 

journalistiska serier är konst. Medan tecknade bilder är konst är de inte bara 

illustrationer bredvid historien utan en del av “läsningen”, man läser text och bild 

tillsammans i serier för att skapa mening (2006, s. 102-103). Nyberg kritiserade 

Williams användning av termerna objektiv och subjektiv i ett journalistiskt 

sammanhang, men hon höll med om att hybridmediet har ett djup och kan ses som 

“two-dimensional” (s. 104-105). Det lämnar oss med funderingar kring vad synen på 

teckningarna som konst betyder för att källkritiskt bedöma om de representerar 

verkligheten och om det är någonting som spelar in i hur bibliotekarier hanterar 

fackserier. 
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3 Analytiska perspektiv 

Kapitlet presenterar den litteratur vi fann användbar för analysen. Vi inleder med 

litteratur rörande olika typer av hylluppställningar och fortsätter med tänkbara motiv 

för denna.  

3.1 Typ av hylluppställning  

Rowley och Hartley beskriver olika principer som bibliotek kan ha för placering av 

dokument på hyllorna. Det vanligaste sättet att arrangera dokumenten är enligt 

klassificering men det finns även flera alternativa metoder att placera beståndet enligt. 

Rowley och Hartley menar att bibliotek ofta kombinerar flera av de olika 

hylluppställningarna som beskrivs nedan och vi använde deras placeringsprinciper för 

att se vilken eller vilka typer av placering vi kunde urskilja i vårt resultat (2008, s. 

316). Vi ville undersöka hur våra informanters placeringar passade in på de olika 

typer av dokumentarrangemang som Rowley och Hartley beskriver. 

 

Detaljerad ämnesuppställning helt enligt klassifikationssystemet 

Med en detaljerad klassifikation som hylluppställning följer placeringen helt 

klassifikationssystemet. Dokumenten ställs upp efter klassifikationskoden och 

indelningarna på hyllan blir många och specifika. Eftersom indelningarna blir 

detaljerade får dokumenten en direkt relation till varandra vilket innebär att bara en 

sida av ett dokuments innehåll representeras. Hylluppställningen är lämplig för 

användare som är insatta i klassifikationssystemets uppbyggnad. Den är också 

lämplig för målmedvetna användare som vet precis vad de söker och går till hyllan 

med det signumet. De behöver då inte browsa bland mindre relaterade dokument 

vilket kan bli fallet med en bred ämnesuppställning (s. 316-317). 

 

Bred ämnesuppställning utifrån klassifikationssystemet 

Med en bred klassifikation som hylluppställning grupperas dokumenten inte lika 

ingående som med en detaljerad ämnesuppställning. Alla underavdelningar i 

klassifikationskoden används inte utan flera signum förs samman på ett signum högre 

upp i hierarkin. Indelningen av dokument blir således inte lika specifik som med 

detaljerad ämnesuppställning. Den är lämplig för ett mindre bestånd med ett fåtal 

verk inom varje klassifikationskod. Hylluppställningen underlättar också browsing 

för de användare som inte är insatta i klassifikationssystemet (s. 317). Det är en 

vanlig hylluppställning på svenska folkbibliotek. 

 

Placering enligt vad användarna söker  

Hylluppställningen är en variant av bred ämnesuppställning utifrån 

klassifikationssystemet. Denna ofta intuitiva placeringsprincip planeras utifrån 

användarna. Dokumenten kan arrangeras efter hur de relaterar till varandra på ett sätt 

som inte representeras i klassifikationskoden. Många bibliotek arrangerar exempelvis 

hyllor på olika teman eller utifrån olika ämneskategorier som ”andra världskriget” 

eller ”klassiker”. Dokument från skilda signum sammanställs under dessa 

gemensamma teman. Vilka teman som används väljs alltså utifrån vilka 

biblioteksanvändarna är och placerings principen kan vara ett sätt att öka 

tillgängligheten för användare som har svårt för klassifikationssystemet (s. 317). 
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Verbal ämnesuppställning 

Den verbala hylluppställningen är även den en bred ämnesuppställning och den liknar 

en placering efter vad användarna söker. Rowley och Hartley poängterar att det kan 

vara svårt att skilja mellan verbal ämnesuppställning och placering efter vad 

användarna söker. Men med denna placeringsprincip är indelningen av dokumenten 

mer godtycklig och de ämnesmässiga kopplingarna mellan dokumenten svagare. 

Rowley och Hartley menar att metoden är lämplig för mycket små och specialiserade 

bestånd som är lätta att överblicka (s. 317). Eftersom denna princip är nära relaterad 

till placering enligt vad användarna söker och dessa dessutom är svåra att skilja åt, 

såg vi ingen stor mening i att använda båda typerna av hylluppställning i analysen 

utan valde att endast använda placering enligt vad användarna söker. 

 

Placering enligt titel 

Dokumenten placeras enligt dess titel i bokstavsordning A-Ö. Hylluppställningen är 

lämplig för specialiserade områden och är vanlig bland tidskrifter. I en större 

tidskriftsamling kan placering enligt titel användas tillsammans med en bred 

ämnesuppställning. Tidskrifterna placeras då efter titel samtidigt som de grupperas 

inom olika ämnen som exempelvis husdjur, inredning, teknik och så vidare (s. 317). 

 

Placering enligt författare 

Placering där dokumenten arrangeras enligt författarnas efternamn i bokstavsordning 

A-Ö. Denna lösning brukar användas tillsammans med placering enligt klassifikation 

och är det vanligaste sättet att arrangera dokumenten enligt i bibliotekets skönlitterära 

avdelningar (s. 318). 

 

Marknadsföra genom placering 

Det här är en hylluppställning som blivit allt vanligare och där bibliotek arrangerar 

sina bestånd i likhet med hur bokhandeln gör. Det kan handla om att föra fram vissa 

delar av beståndet genom tillfälliga utställningar med nya eller populära böcker eller 

utvalda teman. Skyltningen ska vara tilldragande, exempelvis genom att dokumenten 

placeras med framsidan utåt. Användarnas intresse ska också väckas genom lokalens 

och möblernas utseende. En marknadsföringsteknik kan också vara att ställa ut helt 

andra föremål än de ur bibliotekets bestånd och att anordna programverksamhet (s. 

318). 

3.2 Motiv till alternativ hylluppställning 

I analysen använde vi oss också av Jacquelyn Sapiies samt Maria Johanssons 

kategorier till varför bibliotek använder alternativa hylluppställningar. I Sapiies 

forskningsöversikt som beskrevs i avsnitt 2.3 kom hon fram till att bibliotekarier 

prövar sig fram med alternativa hylluppställningar, eller “reader-interest 

classification”, för att skapa en mer användarvänlig och -orienterad samling. Reader-

interest classification är ett begrepp för placering som reflekterar 

biblioteksanvändarnas intressen istället för dokumentens ämne. Sapiie hittade fyra 

anledningar till varför bibliotek har ändrat sin hylluppställning (1995, s. 143). Sapiies 

kategorier sammanställdes 1995 och vi använde oss därför också av Maria 

Johanssons mer nyligen formulerade motiv för hylluppställning. Hon kommer i sin 

magisteruppsats Klassifikation - för vem? Klassifikation, hylluppställning och 

användarvänlighet på fem svenska folkbibliotek fram till fem olika motiv för 

alternativa hylluppställningar. Johanssons motiv och Sapiies kategorier 
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överensstämmer ganska bra med varandra vilket vi tolkade som att resultaten från 

Sapiies undersökning inte blivit inaktuella, därför ville vi ta med båda. Två motiv 

som de inte delade var Sapiies missnöje med klassifikationssystemet och Johanssons 

underbemanning/tidsbesparing. Eftersom de flesta av våra informanter på något sätt 

frångick klassifikationssystemet och placerade antingen alla eller vissa fackserier 

genom alternativa metoder ville vi koppla deras anledningar till detta till Sapiies och 

Johanssons motiv. Nedan presenteras deras motiv tillsammans i fem kategorier.  

 

Användarvänlighet 

Enligt Sapiie har studier om sökbeteenden visat att användare har svårt att hitta i 

bibliotek och upplever “information overload”, vilket innebär att de kan känna sig 

förvirrade över den stora mängden information tillgänglig i biblioteket. Studier har 

också visat att ungefär hälften av biblioteksanvändarna är browsare som söker bland 

hyllorna jämfört med målmedvetna användare som börjar med att söka i katalogen. 

Många bibliotek väljer därför en alternativ hylluppställning för att göra samlingen 

lättöverskådlig för browsare. Egentligen kan anledningen bakom de flesta alternativa 

hylluppställningar beskrivas som att möta användarnas behov. Sapiies motiv att möta 

användarnas behov är en anpassning till användare som vill browsa. En uppdelning 

av samlingen i olika teman underlättar att hitta i stora mängder (s. 145). Enligt 

Johansson är användarvänlighet det vanligaste motivet till förändring av 

hylluppställning. Hon fann att biblioteken baserade förändringarna på vanliga frågor 

ställda av användarna, alltså snarare från antaganden och inte 

användarundersökningar. På detta sätt skiljer det sig från Sapiies motiv att möta 

användarnas behov där ändringar baserades på studier om sökbeteenden och 

användarnas förmåga att browsa. Men resultatet blir det samma med överskådliga 

teman som underlättar sökandet av en viss typ av bok i hyllorna (Johansson 2008, s. 

39-40). 

 

Missnöje med klassifikationssystemet 

Bibliotekarier i Sapiies forskningsöversikt ansåg att klassifikationssystemet var 

otillräckligt och svårt att förstå för användare. Till skillnad från den första kategorin, 

användarvänlighet, är inte informationsmängden det största problemet för användarna 

utan klassifikationssystemet (Sapiie 1995, s. 145). Vi tolkar kategorin som att det kan 

finnas ett missnöje med både klassifikationskoder och hylluppställning enligt dessa. 

Istället för att beskriva ett dokument genom signum kan det göras via bilder eller 

klartext på bokryggen. Och en hylluppställning kan väljas som anses mer förståelig 

än den enligt klassifikationssystemet. Johansson hade inte ett motsvarande motiv. 

 

Experiment 

En annan anledning till en alternativ hylluppställning är när bibliotek har prövat nya 

hylluppställningar för att se om det påverkar utlåningen. Istället för att utgå från 

användarnas sökbeteenden handlar experiment mer om att göra samlingarna synliga. 

Sapiie menar att inspiration till experiment ofta hämtas från andra bibliotek eller från 

bokhandelns genreindelningar och marknadsföringstekniker (s. 145). Två 

motsvarande motiv i Johanssons studie kallas trendmedvetenhet och exponering. 

Johansson fann att inspirationen sällan kom från endast ett bibliotek utan baserades på 

en blandning av studiebesök och biblioteksprojekt som anpassades till bibliotekets 

egna behov. Det är alltså ett sätt att pröva trender som har fungerat för andra bibliotek 

(Johansson 2008, s. 38). Exponering handlar om att göra medier mer synliga genom 

en alternativ hylluppställning som exponerar böcker eller ämnen enligt användarnas 

intressen. Det är en marknadsföringsteknik som användarna ska känna igen från 
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bokhandeln. Det kan handla om att göra populära och efterfrågade medier 

lättillgängliga eller att skapa uppmärksamhet för medier som har låg 

utlåningsfrekvens (s. 41). Vi tolkar experiment som att både enstaka böcker kan 

flyttas eller hela avdelningar förvandlas. 

 

Renovering eller flytt 

En stor förändring som renovering eller flytt till en ny lokal kan skapa möjligheter till 

förändringar i hur ett bibliotek presenterar sitt bestånd. En renovering eller en flytt 

skulle kunna göras som ett experiment eller för att möta användarnas behov. Men det 

som enligt Sapiie kännetecknar kategorin är att flytten görs på grund av förändrade 

omständigheter i lokalen, som antingen tvingade bibliotekarierna att titta på beståndet 

på ett nytt sätt eller gav de möjligheten att genomföra idéer som de tidigare diskuterat 

(s. 146). I likhet med Sapiie fann också Johansson att genom en flytt till nya lokaler 

skapas möjligheter för nya hylluppställningar. Det här är det motiv till förändrad 

hylluppställning som Johansson och Sapiie tycks vara mest överrens om. 

 

Underbemanning/tidsbesparing 

Ett nytt motiv som Johansson men inte Sapiie fann är att bibliotek använder 

alternativa hylluppställningar på grund av underbemanning eller tidsbesparing. 

Tanken är att den alternativa hylluppställningen ska vara enkel och underlätta för 

användarna att självständigt söka på hyllorna. Detta som en följd av personal- och 

tidsbrist och att bibliotekarierna inte hinner med att svara på låntagarnas frågor. 

Johansson tar inte upp att bibliotek å andra sidan kan välja att inte ändra sin 

hylluppställning av samma anledning, med tanke på hur tidskrävande det kan vara att 

flytta samlingar. Detta motiv har liksom motivet användarvänlighet för avsikt att 

underlätta sökandet, men utgångspunkten är istället personalens perspektiv 

(Johansson 2008, s. 41). 

3.3 Begreppet hybrid och kritik av fackseriens brist på 

legitimitet 

Serieforskaren Thierry Groensteen menar att många har försökt att svara på frågan 

varför serier generellt anses ha en låg status jämfört med andra konstformer. Han 

presenterar i artikeln Why are comics still in search of cultural legitimization? fyra 

anledningar han menar bidrar till seriens brist på legitimitet och vilka gör att serien 

inte erkänns som en egen konstform. Groensteen diskuterar synen på tecknade serier 

generellt och där ingår fackserier. Han menar att serier ses som en subgenre till 

skönlitteratur och att de förknippas med underhållning (2000, s. 35). Detta är relevant 

för vårt fokus på fackserier eftersom fackserier enligt reglerna i katalogisatörens 

verktygslåda ska klassificeras enligt sitt ämne och inte som en subgenre till 

skönlitteratur. Om serier då som Groensteen hävdar istället förknippas med 

skönlitteratur och underhållning skulle det kunna påverka placering och klassificering 

av fackserier. Vi ville därför se hur informanternas resonemang gick att koppla till de 

anledningar Groensteen menar bidrar till seriens brist på legitimitet. 

 

Hybrid 

För det första anser han att det beror på att serien är en hybrid, ett resultat av 

kombinerandet av text och bild. Han frågar sig varför två av de mest respekterade 

konstformerna litteratur och bildkonst automatiskt anses sämre när de presenteras 

tillsammans än när de framställs var och en för sig. Groensteen berättar att i de tidiga 
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serierna placerades ofta texten under bilden. Men när pratbubblorna fick sitt 

genombrott krymptes textinnehållet då bubblorna begränsade textens utrymme. Detta 

menar han bidrog till uppfattningen att seriens innehåll skulle vara simpelt. Han 

poängterar att i Kina och Japan finns en annan tradition av att kombinera text och bild 

och att hybridformen därför inte ses som något problematisk (Groensteen 2000, s. 33-

35). 

 

Subgenre 

Att serien ses som en subgenre till skönlitteratur anser han begränsar synen på dess 

innehåll. Seriemediet i sig innehåller en mängd olika genrer och det enda mediet har 

gemensamt med litteratur är att det är tryckt, säljs i bokhandeln och innehåller text (s. 

38-39). 

 

Underhållning 

Ytterligare en anledning till seriens brist på legitimitet menar han är dess koppling till 

underhållning. Serien menar Groensteen associeras med humor, karikatyr och satir 

som alla ända sedan antikens Grekland haft dåligt rykte (s. 39-40). 

 

Barnmedium 

Den sista av hans anledningar är att serier förknippas med någonting för barn och inte 

anses ämnade för vuxna. Han berättar att seriens målgrupp under 1800-talet var 

vuxna men att publiken under 1900-talet ersattes av barn och unga. Han menar att 

barnlitteraturen innan andra världskriget ansågs ha ett pedagogiskt och moraliserande 

uppdrag och att många vuxna betraktade serier som konkurrenter till ”riktiga” böcker. 

Seriepressen å sin sida publicerade under denna period ett till största delen rent 

underhållande material vilket väckte skepsis i vuxenvärlden. Serier klumpades ihop 

till en enhet där man inte såg till deras inbördes variation (s. 32-33).  

3.4 Analytiska perspektivens användning i tolkningsarbetet 

De analytiska perspektiven fungerade som en bakgrund mot vilken vi jämförde det 

empiriska materialet. Rowleys och Hartleys beskrivning av olika principer bibliotek 

kan ha för placering av dokument på hyllorna användes för att se om någon av dessa 

principer stämde överens med de placeringar som valts vid informanternas bibliotek. 

Rowley och Hartley gjorde oss även uppmärksamma på att bibliotek kan kombinera 

flera olika placeringsprinciper. 

 

Motiven för alternativ hylluppställning sammanställda av Sapiie och Johansson 

liknade till stor del varandra och slogs därför ihop. Informanternas resonemang kring 

hylluppställning jämfördes sedan med dessa motiv och kopplades samman med det 

motiv som resonemanget stämde bäst överens med. Genom jämförandet av empiri 

och motiv tyckte vi oss tydligare kunna både sortera, tolka och diskutera materialet. 

 

Vi var också intresserade av om någon av de anledningar Groensteen menar bidrar till 

seriens brist på legitimitet skulle kunna gå att spåra i materialet. Vi trodde i så fall att 

anledningarna främst skulle kunna ge intressanta perspektiv på hur fackserier 

beskrevs genom klassifikationskoder och i katalogposter men fann att de i vissa fall 

även var relevanta för hyllplaceringen. 
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4 Metod 

I det här kapitlet redovisas den metod vi valde, hur urvalet av informanter gjordes och 

hur det empiriska materialet samlades in. Vi avslutar med hur vi hanterade de 

forskningsetiska aspekterna. 

4.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vår avsikt var att undersöka vilka resonemang som fanns kring folkbiblioteks 

placering och klassificering av fackserier samt hur fackserier beskrevs i 

katalogposterna. För att besvara dessa frågor fann vi intervjuer som ett lämpligt 

tillvägagångssätt. Vi fick genom intervjuer tillgång till hur informanterna motiverade 

valen som gjorts och vilka faktorer som påverkade i vilka av bibliotekets avdelningar 

som fackserier placerades. 

 

Barbara Wildemuth skriver i Applications of social research methods to questions in 

information and library science att med en semistrukturerad intervju använder man 

sig av i förväg formulerade frågor men samtidigt kan frågornas formulering och 

ordningsföljd varieras. Det såg vi som fördelar då metoden lämnar utrymme till 

informanten att prata fritt och ta upp vad denne anser viktigt, samtidigt som vi 

behåller fokus på ämnet med hjälp av en intervjuguide. Vi skulle också ha möjlighet 

att ställa följdfrågor och kunna förklara frågorna för informanterna (Wildemuth 2009, 

s. 233-234). Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide för bibliotekarier och en 

för en katalogisatör (bilaga 1 & 2). Vi började med att fundera över vilka teman som 

behövde beröras för att nå studiens frågeställningar. Alan Bryman påpekar i 

Samhällsvetenskapliga metoder vikten av att formulera frågorna på ett sätt som 

underlättar svar på undersökningens frågeställningar men som samtidigt inte är alltför 

specifika. Vi försökte utifrån hans råd formulera frågor som inte skulle styra 

informanten i någon viss riktning (Bryman 2011, s. 419). Frågorna grupperades sedan 

i intervjuguiden efter hur de relaterade till varandra. 

4.2 Urval av informanter 

Vår undersökning baserar sig på sex intervjuer med folkbibliotekarier och en intervju 

med en katalogisatör på BTJ. Angående antal intervjuer diskuterar Bryman ”teoretisk 

mättnad” det vill säga att intervjua tills ämnet är uttömt och inga nya eller relevanta 

data framkommer (2011, s. 394-395). Att avgöra detta i förväg var inte möjligt. Vi 

hade vid början av arbetet med intervjuerna inte bestämt något exakt antal. Till en 

början bokade vi in fyra bibliotekarieintervjuer och bestämde oss sedan för ytterligare 

två. Informanternas val av hylluppställning och resonemangen bakom liknade 

varandra och vi kände att vi hade tillräckligt med material. Men det går inte utifrån 

dessa intervjuer att säga att inga fler typer av hylluppställningar förekommer eller att 

andra motiv för hylluppställningar än de vi fann faktiskt finns.  

 

Då informanterna skulle ha relevant information till frågeställningarna var det viktigt 

att vi intervjuade bibliotekarier som visste vad fackserier var och som arbetade på 

bibliotek med sådana serier i beståndet. Inför urvalet gjorde vi därför en 

katalogundersökning där vi tittade på olika biblioteks bestånd av fackserier. Vi hade 

från böcker, bloggar och diskussionsforum samlat på oss titlar på olika fackserier. I 
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bilaga fem ges exempel på fackserier, både som informanterna bidragit med och 

sådana vi själva samlat på oss. Efter att vi undersökt att de hade sådana böcker i sitt 

bestånd gjorde vi ett målinriktat urval för att öka våra chanser att hitta informanter 

med erfarenhet av hantering av fackserier. Vi valde alltså ut bibliotekarier som vi 

trodde kunde ge relevanta svar för våra forskningsfrågor (Bryman 2011, s. 434). Som 

en följd av urvalet utifrån beståndet arbetade flertalet av informanterna vid större 

bibliotek. Vi gjorde också en begränsning till bibliotek vi kunde nå inom några 

timmars resa. Via e-post kontaktade vi bibliotekens enhetschefer och förklarade 

kortfattat uppsatsens syfte och vår önskan att intervjua serieansvariga eller 

serieintresserade bibliotekarier (bilaga 3). Tanken var att enhetscheferna skulle känna 

till lämpliga personer att tala med och i sin tur vidarebefordra brevet till dessa. I två 

fall kände vi i förväg till den serieansvarige bibliotekarien och vände oss direkt till 

den personen. Vi skickade 27 e-post. Vi hade befarat att svaren kunde dröja samt att 

många inte skulle kunna avsätta tid för en intervju, men vi fick snabbt respons från 

nio intresserade bibliotekarier. Några informanter kommenterade redan i det första 

mejlet deras bestånd eller hantering av fackserier medan andra mer kortfattat tackade 

ja till att delta. Utifrån de nio valde vi bort tre informanter eftersom de arbetade på 

bibliotek som vi skulle haft svårare att planera resor till. En av dem hade dessutom 

inte möjlighet att delta förrän mycket senare. 

 

Eftersom vår förförståelse var att många bibliotek inte klassificerar och katalogiserar 

själva utan använder poster från BTJ och även våra litteraturstudier pekade på det, så 

kändes det angeläget att vända sig även till en katalogisatör på BTJ med 

klassificeringsfrågor. Vi läste en magisteruppsats som kom fram till att det var olika 

personer som utförde de olika momenten. Emma Johansson & Isabelle Wårfors 

undersökte bibliotekariers syn på tecknade serier i uppsatsen Tecknade serier i 

bokhyllan: en studie i hantering och förvaring av tecknade serier på svenska 

folkbibliotek. En av deras frågeställningar var varför biblioteken klassificerat serierna 

som man gjort. Frågan blev problematisk eftersom de flesta bibliotek använde sig av 

BTJ eller någon annan utanför verksamheten för klassificering. De beskriver att 

bibliotekarierna därför hade svårt att svara på varför dokumenten fått en viss 

klassificering och de fick inte veta tankarna bakom klassificeringen (Johansson & 

Wårfors 2004, s. 47, 50). Eftersom bibliotekarierna troligtvis vet hur 

klassifikationssystemet de använder fungerar och kan ha åsikter kring BTJs 

klassificering ville vi också ställa frågor om detta till dem.  

 

Vi skickade därför en intervjuförfrågan till den som ansvarar för bibliografisk 

information på BTJ (bilaga 4) för att komma i kontakt med någon som hade 

erfarenhet av katalogisering av serier. Eftersom vårt ämne är så specifikt verkade det 

svårt för den vi hade kontaktat att veta vem som var lämpligast som informant. Till 

slut fick vi kontakt med en katalogisatör som hade sett en del fackserier i sitt arbete. 

Det blev ett bekvämlighetsurval eftersom vi var osäkra på hur vi kunde hitta relevanta 

katalogisatörer på BTJ och lämnade valet till de inom organisationen (Bryman 2011, 

s. 433). På grund av osäkerheten kring vem vi skulle intervjua visste vi inte hur pass 

användbara svar vi skulle få, särskilt som vi endast pratade med en person. Men 

eftersom de informerades om ämnet och tackade ja ansåg vi att intervjun skulle ge 

kompletterande information om klassificering och katalogisering av fackserier. Det 

var någonting vi kände ett behov av för att kunna svara på vår frågeställning om hur 

biblioteken förhåller sig till etablerade rekommendationer, som BTJs klassificering. 
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4.3 Genomförande av intervjuerna 

Både av praktiska skäl och för att informanterna skulle känna sig vana vid miljön 

genomfördes intervjuerna med bibliotekarierna på respektive informants arbetsplats. 

Intervjun med katalogisatören på BTJ genomfördes dock via e-post då avståndet 

mellan BTJs huvudkontor och vår bostadsort försvårade en intervju på plats. Vi 

efterfrågade en intervju via webbkamera eftersom vi ville ha möjlighet att ställa 

följdfrågor samt eventuellt kunna förklara frågor. Men när informanten istället 

föredrog e-post såg vi det som ett alternativ. Som en konsekvens av att vi inte kunde 

ställa direkta följdfrågor hörde vi av oss ytterligare två gånger med nya frågor. 

Genomförandet var inte lika flexibelt som intervjuerna ansikte mot ansikte då det 

kändes som att vi besvärade informanten när vi återkom med följdfrågor, även om 

informanten tålmodigt avsatte tid för att svara (Bryman 2011, s. 594-595). 

 

Bibliotekarierna intervjuades antingen på informantens arbetsrum eller i något av 

bibliotekens grupprum. Angående miljön poängterar Bryman fördelar med en lugn 

och ostörd plats såsom att informanten inte ska behöva oroa sig för att någon hör vad 

som sägs samt att det blir bättre ljudkvalité om man spelar in (2011, s. 421). Totalt 

sex informanter intervjuades vid sex olika tillfällen och vi valde att genomföra 

intervjuerna tillsammans. En fördel med att vara två som intervjuade var att en av oss 

kunde ha huvudansvar för intervjuguiden och den andra mer koncentrerat lyssna och 

bryta in när det behövdes följdfrågor. Dessa uppgifter turades vi om med. Vi har från 

tidigare tillfällen erfarenhet av detta upplägg och tyckte det var bra som relativt 

oerfarna intervjuare att ha med sig ett par extra öron. Att vi genomförde intervjuerna 

tillsammans var också till hjälp när vi analyserade resultaten. En nackdel vi funderade 

över var om informanterna kunde känna sig obekväma av att vara i minoritet 

(Repstad 2007, s. 111). Vi tror att ett sådant problem kan vara känsligare när det 

gäller mer personliga ämnen. Eftersom vi är studenter och informanterna skulle 

berätta om sina arbetsuppgifter, någonting de är experter på, trodde vi inte att de 

skulle känna sig utfrågade. Men för att ta reda på detta och hantera eventuella 

problem med att vi båda ville delta frågade vi informanterna om detta i förväg. 

 

Intervjuerna varade runt tjugo till fyrtio minuter och alla informanter godkände 

ljudinspelning. Om någon sagt nej till att bli inspelad skulle vi istället fört 

anteckningar. Men inspelningen var en fördel då vi kunde koncentrera oss på samtalet 

utan att samtidigt behöva anteckna och kanske känna en stress över att missa något. 

Nackdelar med inspelning som Bryman nämner är att informanten kan störas av 

inspelningen samt att det är ett mödosamt arbete att skriva ut intervjuerna (2011, s. 

428). Arbetet med transkriberingen, som skedde parallellt med datainsamlingen, 

tyckte vi dock var mödan värd då det underlättade analysen. Eftersom vi innan 

analysen inte visste vilka delar av svaren som skulle vara de viktigaste skrev vi ut 

hela intervjuerna. 

4.4 Kodning 

För att organisera materialet började vi med att koda det enligt teman utifrån 

frågeställningarna. Vi sökte efter uttalanden på temat placering, klassificering, SAB 

och katalogen. Det slutgiltiga målet var att genom våra analytiska perspektiv hitta 

förklaringar till varför informanterna gjort vissa val i dessa frågor. På vägen dit gavs 

uttalanden i materialet färgkoder efter vilket tema de behandlade. Våra teman var 
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nära relaterade till varandra och en del uttalanden passade in under flera teman. När 

vi inte kunde avgöra vad som poängterades mest gavs det därför dubbla färgkoder. 

Materialet sorterades sedan i ett nytt dokument där färgkoderna fördelades i grupper 

för att göra varje tema mer överskådligt. För att komma vidare med analysen 

jämfördes materialet med de analytiska perspektiven presenterade i kapitel 3. Under 

analysarbetet växlade vi mellan att läsa original transkriberingarna och det kodade 

materialet, mycket för att återvända till i vilken kontext någonting hade sagts. 

4.5 Etiska överväganden 

Genom hela forskningsprocessen finns etiska aspekter att ta hänsyn till. Bryman 

berättar att de grundläggande frågorna rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de som är direkt inblandade i forskningen (2011, s. 131-132). I den 

skriftliga intervjuförfrågan informerade vi om studiens syfte och hur materialet skulle 

användas. Eftersom vi inte såg någon anledning till att nämna varken deltagare eller 

deras arbetsplatser med namn i uppsatsen så behandlades dessa uppgifter 

konfidentiellt. I den fortsatta mejlkontakten då tid och plats för intervjun planerades 

framhöll vi att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande.  
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5 Resultat och analys 

Kapitlet inleds med en presentation av informanterna och deras arbetsplatser. Det 

material vi samlade in genom intervjuerna redovisas enligt teman vi fann i detta. 

Varje tema avslutas med en sammanfattning där materialet också analyseras med 

hjälp av uppsatsens analytiska perspektiv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av analysen. 

5.1 Presentation av informanterna 

Vi intervjuade sex bibliotekarier på sex olika folkbibliotek i fyra olika kommuner 

samt en katalogisatör på Bibliotekstjänst. Eftersom vi hanterade intervjuerna 

konfidentiellt fingerades informanternas namn. Nedan presenteras informanterna, hur 

länge de har arbetat, vilka arbetsuppgifter de ansvarar för och gällande 

bibliotekarierna hur stort bibliotek de arbetar på. 

 

Anders har arbetat som bibliotekarie i tio år och arbetar sedan fyra år tillbaka på ett 

stadsbibliotek. Han har ansvar över inköp av flera litterära områden inklusive serier. 

Bo arbetar som bibliotekarie sedan två år tillbaka och är nu på en mellanstor filial. 

Han har ansvar över inköp av skönlitteratur för vuxna, där serier ingår. 

Carl har arbetat som bibliotekarie i femton år och arbetar på ett stadsbibliotek. Han 

ansvarar för tecknade serier samt några andra ämnesområden. 

Diana har arbetat i biblioteksbranschen i 35 år och arbetar sedan åtta år på en stor 

filial. Hon är ungdomsbibliotekarie och på detta bibliotek ingår tecknade serier i 

ungdomsavdelningen. 

Erik har varit bibliotekarie i tre år och arbetar sedan två år tillbaka på en relativt liten 

filial. Han är ungdomsbibliotekarie och ansvarar även för vuxenserier. 

Felix är bibliotekarie sedan fem år tillbaka och har varit anställd på stadsbiblioteket 

där han arbetar nu sedan ett år tillbaka. Han har ämnesansvar över några 

fackavdelningar samt tecknade serier. 

Katalogisatör som arbetat med att katalogisera och klassificera svenska vuxenböcker 

samt indexera skönlitteratur på Bibliotekstjänst sedan 34 år tillbaka. 

5.2 Bibliotekens hylluppställning av fackserier  

Resultat och analys av bibliotekens hylluppställning presenteras i tre delar enligt 

hyllsystem: fackserier placerade bland skönlitterära tecknade serier, fackserier 

placerade enligt klassifikationskoder och fackserier placerade på både fack- och 

skönlitteratur. Det var dessa tre olika placeringsmetoder våra informanter använde sig 

av.  
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5.2.1 Hylluppställning på seriehyllan 
 
På två av biblioteken placeras fack- och skönlitterära serier tillsammans på en 

gemensam seriehylla. Bo arbetar på en filial och har ihop med en annan 

serieintresserad kollega flyttat alla fackserier från fackavdelningen till seriehyllan. 

Det är han och kollegan som ansvarar för och diskuterar serier. De ställer upp alla 

serier efter författarnamn och har klistrat klassificeringen Hci på ryggen oavsett språk 

eller genre och samlar svenska och engelska serier tillsammans. Resonemanget 

bakom är att det är serieläsare som läser fackserier och att serieläsare vill ha alla 

serier samlade på ett ställe. Om flyttningen av fackserier gav Bo ett exempel med 

Guy Delisles bok Anteckningar från Jerusalem som klassificeras under N, geografi: 

 

Det mesta som står under geografihyllorna [...] är reselitteratur, alltså som 

guider. Så när vi har hittat till exempel den här så har vi sagt att om den 

står där [...] de som går dit kommer inte ha intresse för den. Eller det är 

vårt antagande och därför har vi flyttat den till seriehyllan. (Bo) 

 

Innan Bo började på detta bibliotek placerades alla fackserier på respektive 

fackavdelning enligt BTJs klassificeringar. Han visste inte om det fanns en tanke 

bakom det, men såg att fackserierna hade väldigt få utlån och trodde att de skulle 

gallras om de inte flyttades. Han har inte följt upp om fackserierna har lånats mer 

sedan de flyttades till seriehyllan men han påpekade att flera av fackserierna som han 

tänkte ta med till intervjun var utlånade. Han gav dock ett exempel på en fackserie 

som de inte flyttat till seriehyllan vilket är Linjär algebra som manga. Han menar att 

eftersom den är utgiven av Studentlitteratur och är “tydligt pedagogisk” har de valt 

att ha kvar den under avdelning matematik.  

 

Diana är ungdomsbibliotekarie på en filial där de riktar sin verksamhet mot 

ungdomar. Biblioteket har prövat flera olika hylluppställningar för seriebeståndet. I 

det nuvarande systemet placeras fack- och skönlitterära serier tillsammans och 

svenska och engelska blandas enligt en grovindelning efter författarnamn t.ex. A-C, 

D-E, F-H o.s.v. De placerar också fackböcker om seriekonst på seriehyllan. De 

använder sig av ett pricksystem där indelningarna får olika färger: 

 

Så då landade vi på det här med pricksystemet, att ta de här färgprickarna 

och ställa de i författarordning helt enkelt. Och hittills tycker jag att det 

fungerar bra. Vi har inte hört så mycket, man får alltid höra klagomål när 

det inte fungerar. Det är så pass överskådligt. (Diana) 

 

Tidigare prövade de Serietekets genreindelning där alla serier och böcker om serier 

sorteras efter genrer och både fack- och skönlitterära serier kan hamna under till 

exempel Historia eller Religion. Dianas bibliotek fann att deras bestånd inte var 

tillräckligt stort för att motivera en sådan indelning. Hon menar också att systemet var 

svårt att uppdatera om man inte är seriespecialist. En annan uppställning som de 

prövade var enligt författarnamn men utan grovindelning och markering på 

bokryggarna blev det rörigt. Diana resonerar att pricksystemet är praktiskt, det syns 

på hyllan var en serie ska stå och för användarna blir det lättillgängligt. Hon svarade 

att de diskuterar och får idéer av användarna som är insatta i genrer och trender: 
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Det är det som är så skönt, att vi har ingen prestige så, jag tror att det kan 

vara skillnad om man jobbar mer traditionellt, om man tycker att man ska 

sitta inne med alla svaren men det gör vi inte. Utan vi bara säger det, hjälp 

oss, kom med förslag. [...] Det är en sådan levande materia. (Diana) 

 

Hon berättar att i den senaste omflyttningen fick serierna större utrymme och att de 

vill kunna skylta mycket. De använder sig av vanliga bokhyllor men har funderat över 

andra alternativ: 

 

Och sedan tittade vi om vi skulle ha andra hyllor men det fanns inga 

pengar till det, så är det alltid. Vi funderade på om vi skulle ha vanliga 

bibliotekstråg men det funkar inte heller liksom, det finns de som är 

fjorton år och två meter långa och de skulle vara dubbelvikta och bläddra 

igenom. Så försökte på en massa olika sätt, om vi skulle ha hyllor som på 

Serieteket men det var för dyrt. (Diana) 

 

På Dianas bibliotek är inte ämnet i fokus vid inköp av serier, de köper in allt enligt 

förslag eller när de hittar något särskilt intressant: 

 

Men vi har inte alls haft det tänket när vi har köpt in serier, att det här 

skulle vara någonting som är pedagogiskt, att det här ska täcka in ett visst 

ämne, utan det är i princip att allt vi köper in är från inköpsförslag. [...] 

allt som ser bra ut och verkar intressant. (Diana) 

 

Hon menar att medan hon inte är insatt i fackserier som en helhet är det bra att de 

finns tillgängliga för användare som är intresserade av ett särskilt ämne. Ett exempel 

var när hon tipsade om Guy Delisles Pyongyang till en person som sökte efter lättläst 

fakta:  

 

För hon tyckte det var svårt att hitta fakta om Nordkorea, det är ganska 

litet skrivet om Nordkorea, men den var väldigt bra den där, för hon 

föredrog serieformatet, hon tyckte det var svårt att läsa vanliga 

faktaböcker. (Diana) 

5.2.1.1 Sammanfattning och analys 

De två informanterna som placerar fackserier på en seriehylla där fack- och 

skönlitterära serier blandas har valt den placeringen utifrån hur användarna söker. 

Detta är en lösning Rowley och Hartley beskriver som en placering enligt vad 

användarna söker (2008, s. 317). Av erfarenhet och influenser från andra bibliotek 

tror bibliotekarierna att det är serieläsare som läser fackserier och att de vill ha alla 

serier samlade på samma hylla. Resonemanget utgår alltså från serieläsarna vilka 

informanterna haft i åtanke när de valt placering och det är dem man vill underlätta 

för. Hur de kommit fram till vilken placering serieläsarna vill ha är för den ena 

informanten genom konkreta förslag och idéer både från användare och andra 

bibliotek. Den andra informanten verkar mer basera det på antaganden men berättar 

att han även använt sig av utlåningsstatistik. Ett användarvänligt motiv är enligt både 

Johansson och Sapiie, inte helt överraskande, en vanlig anledning till förändring av 

hylluppställning. Att samla alla serier på samma hylla underlättar browsing för 

låntagare som är ute efter tecknade serier och enligt Sapiie föredrar ungefär hälften av 

låntagarna att browsa (Johansson 2008, s. 39; Sapiie 1995, s. 145). Däremot kan en 
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låntagare som är intresserad av ett visst ämne och går till ämneshyllan missa att det 

även finns en fackserie som behandlar samma ämne om den har en annan placering. 

Det ena biblioteket har dock erfarenhet av att utlåningen av fackserierna var låg när 

placeringen baserades på klassifikationssystemet och att utlåningen ökat sedan 

fackserierna flyttats till seriehyllan. 

 

Ett av dessa två bibliotek får som redan nämnts idéer från låntagarna och har prövat 

flera olika placeringar, bland annat Serietekets genreindelning. Men informanten 

berättade att den inte passade för deras mycket mindre bestånd och att det var svårt att 

uppdatera för någon som inte var serieexpert. Att bibliotek inspireras av varandras 

lösningar tas upp av Johansson som kopplar det till en trendmedvetenhet. Enligt 

Sapiie kan placeringen ändras som ett experiment och hon berättar om ett bibliotek 

där de anställda efter ett seminarium blev inspirerade att testa en ny placering 

(Johansson 2008, s. 38; Sapiie 1995, s. 145). Motivet experiment stämmer in på vad 

informanten berättar om hur de förnyar hylluppställningen med hjälp av idéer från 

andra bibliotek och från låntagarna. Vid experiment som lösning är kanske den 

prestigelösa hållning som informanten menar att de har en fördel då de inte verkar 

rädda för att pröva en placering och se hur den mottas av användarna och hur den 

fungerar för bibliotekets del. 

5.2.2 Hylluppställning enligt klassifikationskoder 

På två bibliotek placeras fackserier enligt BTJs klassificering. Men båda våra 

informanter på dessa bibliotek funderar över hur alternativa hylluppställningar skulle 

kunna arrangeras. Erik är ungdomsbibliotekarie på en filial och menar att det föll sig 

ganska naturligt att serier blev hans ansvarsområde. Fackserier är ingenting som 

diskuterats och han påpekar att deras bestånd av dessa är “en försvinnande liten genre 

på ett sådant här bibliotek”. Egentligen är hans ordinarie arbetsplats en annan filial 

som nu är stängd för ombyggnad. Där samlas fack- och skönlitterära serier 

tillsammans utifrån tanken att mediet, eftersom det kombinerar text och bild, kan 

användas i språkutveckling som är någonting de arbetar mycket med på det 

biblioteket. På biblioteket där han arbetar nu funderar han på om ett argument för att 

placera fackserier på sitt facksignum kan vara att det ger en viss legitimitet till 

innehållet: 

 

Om man har tecknade serier på sitt facksignum så kan det tänkas att det 

ger en viss legitimitet till faktainnehållet i den boken, att många 

genomsnittliga låntagare kanske skulle jamen jag vill ha fakta om Gaza 

och så ger jag dem en seriebok så kan de möjligtvis jamen jag vill ha en 

faktabok. Och då att den står på den hyllan skänker väl en viss legitimitet, 

för mediet i sig avgör ju såklart inte huruvida boken är researchad. (Erik) 

 

Samtidigt tror han i likhet med Bo att rotationen kan minska om man placerar enligt 

facksignum: 

 

Jag tror lite grann min motvilja mot att stoppa in serier på andra signum 

är att eftersom jag tycker om serier väldigt mycket så vill jag att de ska 

synas och då har jag valt en ganska framskjuten plats för seriebeståndet. 

Medan hyllan K hade kanske, jag tänker snarare att om det finns en 

seriebok om Gaza så hade ungdomar kanske plockat upp den och börjat 
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läsa den i högre utsträckning än att de går bort till hyllan för 

mellanösterns historia och själva letar efter sådana böcker. Det är väl den 

andra sidan av samma sak. (Erik) 

 

På stadsbiblioteket där Felix arbetar använder de också BTJs klassificering som 

hylluppställning av fackserier. Han menar att det är lättare att arbeta och för 

användarna att hitta på ett stort bibliotek om de följer BTJs klassificering som den 

står i katalogposten: 

 

På ett stort bibliotek blir signumen mycket viktigare än på ett mindre 

ställe. [...] Framförallt är det lättare för låntagare att hitta och för oss som 

jobbar här också. Så att inte alla behöver en grundläggande kunskap om 

fackserier för att hitta saker, så kan man liksom gå till den hyllan och den 

ska stå där på sin plats. (Felix) 

 

När Felix började sin tjänst fick han tillsammans med en kollega ansvar över serier 

eftersom de var serieintresserade själva. Biblioteket separerar svenska och engelska 

serier i olika hyllor men inom samma avdelning. Där placeras också fantasy och 

science fiction. Han har från tidigare arbetsplatser erfarenhet av andra 

hylluppställningar och menar att ”ju mindre bestånd ju mer kan man experimentera”. 

På stadsbiblioteket är seriebeståndet ganska stort och bibliotekarierna behöver 

diskutera en eventuell alternativ hylluppställning innan de genomför något nytt. 

Något de pratat om är vilka som läser fackserier: 

 

Vi pratade senast om att det kanske skulle vara bättre om de står bland 

serierna, eftersom det kanske är det man är ute efter. Folk som läser fakta 

kanske inte är ute efter en serie utan att det är snarare de som läser serier 

som vill läsa en serie om just det ämnet, kanske. Jag vet inte. Men 

uppenbarligen så hittar folk det iallafall. (Felix) 

 

De har diskuterat om fackserier ska placeras bland skönlitterära serier och i så fall 

enligt vilket system:   

 

Det är fråga om vad man ska göra, om man ska ställa de först före Hci, 

om fack kommer först, om det ska stå i signumordning och så där. Det är 

lite så vi har diskuterat. I och med att det är så många som jobbar här kan 

det bli lite förvirrande också för de som sätter upp böckerna. Medan på ett 

mindre bibliotek där det jobbar bara fyra personer vet de vad som gäller. 

(Felix) 

 

Felix hade ett exempel från sitt tidigare jobb på ett mindre bibliotek där han hade 

större möjlighet att flytta fackserier. Fackserien Green River killer av Jeff Jensen som 

handlar om en polisutredning av en seriemördare klassificerades under Oep, 

kriminologi och polisväsen. Men Felix tyckte att den passade bättre bland de 

skönlitterära serierna på seriehyllan eftersom “den var skriven som en självbiografisk 

roman”. Däremot på stadsbiblioteket där de placerar enligt BTJs klassificeringar 

bedömer de inte själva innehållet: 

 

Men i och med att vi har valt att köra allting på signum så har vi inte gjort 

någon värdering efter hur det ser ut. Det kanske skulle bli aktuellt om vi 

bestämde oss för att sätta fackserier bland de andra serierna. Att vi kollar 
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mer på hur den är uppbyggd och så där. [...] De flesta serier är ganska 

berättande. Men om vi skulle bestämma att sätta fackserier bland serier så 

skulle vi behöva göra ett urval och inte köra allt rakt av utan då får man 

titta på varje exemplar, utgå från hur det ser ut. (Felix)  

 

Diskussionen kom upp när Felix, som också ansvarar för hylla C, funderade på om 

Robert Crumbs fackserie Första Moseboken Genesis passade bättre på seriehyllan. 

Resonemangen var att just denna bok var svår att hitta eftersom den står på 

folianthyllan och att den kanske skulle vara mer synlig bland de skönlitterära serierna. 

Däremot har han märkt att andra fackserier som står på vanliga hyllor på respektive 

fackavdelning har haft bra cirkulation. Diskussionen om hur fackserier ska hanteras är 

pågående. Anledningar till varför de inte har flyttat dem är dels att det inte finns 

hyllutrymme i den skönlitterära serieavdelningen och dels för att de funderar över ett 

system som skulle fungera för både användarna och de som ställer upp böckerna. Han 

menar att en omlokalisering skulle vara krävande för bibliotekarierna som till 

exempel plockar reservationer och att det blir lättare med placering enligt signum på 

ett stort bibliotek. 

5.2.2.1 Sammanfattning och analys 

Av alla informanterna är det två stycken som inte valt någon alternativ 

hylluppställning utan som placerar fackserier enligt klassifikationskoder. Detta är en 

typ av lösning som Rowley och Hartley förklarar som en ämnesuppställning där 

storleken på beståndet avgör hur specifikt koden följs (2008, s. 317). Det ena 

biblioteket har inte så många fackserier och har egentligen inte fattat något beslut 

kring placeringen. Motivet för hylluppställningen är att biblioteket använder sig av en 

vedertagen placeringsmetod baserad på klassifikation. Annars skulle en möjlig 

anledning till att man inte beslutat kring någon alternativ placering kunna vara att den 

placering man har fungerar väl och därför inte väckt någon vidare reflektion. Som en 

annan informant nämner så är det när en placering inte fungerar som de får höra detta 

från användarna snarare än när en placering faktiskt fungerar. Informantens 

reflektioner över fackseriers legitimitet stämmer med det Groensteen skriver om 

synen på tecknade serier som underhållning (2000, s. 32-33). Placering av en 

fackserie på seriehyllan förstärker bilden av alla serier som skönlitterära och som 

underhållning. Informanten menar att legitimiteten av fackserier som facklitterära 

förstärks med en ämnesuppställning. Legitimitet är däremot inte någonting han själv 

prioriterar. På hans ordinarie bibliotek vill han hellre placera fackserier på seriehyllan 

för att nå ungdomar vilka han inte tror skulle söka bland fackavdelningarna. 

 

Den andra informanten ger två anledningar till varför biblioteket har valt att placera 

enligt BTJs klassifikationskoder. Han menar dels att placering enligt 

ämnesuppställning är en princip som alla anställda är införstådda med. Informanten 

återkommer flera gånger till att placeringen behöver fungera för de som sätter upp 

böckerna. Storleken på biblioteket samt antalet anställda gör att de behöver ha en 

placeringsprincip som alla känner till och de har valt att vara konsekventa med 

signum som hylluppställning för fackserier. Dels fokuserar han på målmedvetna 

användare som söker i katalogen och menar att det är bra om klassificering och 

placering matchar varandra så att det blir tydligare i katalogposten. Johansson tar upp 

underbemanning och tidsbesparing som ett motiv till ändrad placering men här är det 

tvärtom, informanten menar att det effektivaste är att inte använda någon alternativ 

lösning (2008, s. 41). Vi tror skillnaden kan bero på vilka användare eller vilken 



 

27 

 

målgrupp man har i åtanke. Vana biblioteksanvändare har troligtvis större förståelse 

än ovana användare för hur klassifikationssystemet fungerar. För dem är en alternativ 

placering kanske mer förvirrande än hjälpande. Eftersom informanten har sett att 

fackserierna har bra cirkulation på fackavdelningen är det möjligt att användarna på 

detta bibliotek är vana och förstår klassifikationssystemet. Informanten har emellertid 

diskuterat möjligheten att flytta fackserier men erkänner att han inte vet vilka som 

läser dessa verk eller vilken hylla de skulle föredra. Enligt Sapiie kräver en alternativ 

hylluppställning djupare kunskap om användarnas förväntningar och att biblioteken 

antingen pratat med användarna eller gjort en survey (Sapiie 1995, s. 145). De 

bibliotek i Johanssons studie som hade användarvänlighet som motiv till alternativ 

hylluppställning baserade den däremot inte på användarundersökningar utan på 

antaganden utifrån frågor de fick av användarna i det dagliga arbetet (Johansson 

2008, s. 40). Av våra informanter var det två stycken som nämnde utlåningsstatistik 

som ett verktyg att undersöka hur väl en placering fungerar. En av dem menade att 

fackserierna hade bra cirkulation på fackavdelningen och lät dem därför stå kvar. 

Medan den andra ansåg att fackserierna riskerade att gallras om de inte flyttades från 

fackavdelningarna till seriehyllan.  

 

Det som blir tydligt när vi jämför dessa två informanters resonemang kring 

hylluppställning är att bibliotekarien som arbetar på ett bibliotek med ett stort 

seriebestånd och många anställda utgår mer från personalens intressen när det gäller 

placering. Däremot ger den andra informanten, som arbetar på ett bibliotek med färre 

anställda och mindre bestånd, intrycket av att ha friare händer gällande 

hylluppställning.  

5.2.3 Blandad hylluppställning 

Två av informanterna använder sig av vad vi kallar en blandad hylluppställning, det 

vill säga de placerar vissa fackserier på facksignum medan andra fackserier placeras 

på skönlitteratur. Anders är serieintresserad och som serieläsare tycker han att det är 

lättare om både fack- och skönlitterära serier samlas på en hylla. Men som 

bibliotekarie tycker han att fackserier ska hanteras enligt sitt ämne och inte efter 

format. Det betyder att han för det mesta följer BTJs klassificering men menar att “de 

andra har bara lytt BTJ, jag har försökt tänka och jag tycker egentligen att man ska 

tänka på innehåll och inte format.” Han tänker främst på att placera fackserier på 

facksignum så att de blir tillgängliga för potentiella användare som söker efter ett 

ämne och kanske inte vet att det finns relevanta tecknade serier. Samtidigt har han fått 

förslag från vissa användare att flytta fackserier till seriehyllan. Ett exempel han gav 

var biografiska fackserier om Tintins upphovsman Hergé som Anders märkte har 

lånats ut mer på seriehyllan: 

 

Alltså låntagarna ska ju vara i fokus på något sätt för den genomsnittlige 

besökarens bästa sen får man alltid tänka efter för de som tycker mest 

behöver inte alltid tycka som genomsnittet. Så man får ändå tänka. Men 

just nu har vi lytt låntagarna väldigt mycket fast inte alla biografier om 

serier är på seriehyllan. (Anders) 

 

Anders arbetar på ett stadsbibliotek och det långa avståndet mellan biografihyllan och 

seriehyllan var ett argument från användarna som menade att böckerna skulle vara 

lättare att hitta om de stod på seriehyllan. Men han påpekar gällande fackserier att 
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deras låntagare tycker olika. Hela biblioteket är nyligen omgjort och seriehyllan 

flyttades då till ”en slags nördhörna eller Science fiction bokhandelaktig hörna” med 

musik, film, serier, fantasy, science fiction, rollspel och tv-spel. Han berättar att 

serierna på seriehyllan lånas ut nästan dubbelt så mycket som innan. De har valt att 

placera svenska och engelska serier separat men har dessa bokhyllor bredvid 

varandra. 

 

Även på stadsbiblioteket där serieintresserade Carl arbetar har fackserierna en 

blandad placering. Många fackserier placeras bland de skönlitterära serierna där de 

valt att ställa svenska och engelska verk tillsammans. De funderar på att även lägga 

till franska serier eftersom de har många fransktalande låntagare. Ofta avgörs 

placeringen av vilket ämne boken behandlar. De har inte diskuterat fackserier men 

han berättar att placeringen utvecklats ”genom någon slags praxis som vi bara fått 

genom det dagliga arbetet”. Vissa fackserier placeras på sina respektive 

fackavdelningar, till exempel Larry Gonicks naturvetenskapliga serier om genetik och 

fysik. Enligt Carl kan en anledning bakom en sådan placering bero på hur bildbaserad 

fackserien är. Desto mer berättelsen bygger på bilder desto troligare är det att den 

hanteras som skönlitteratur: 

 

Men någonting som jag har märkt som är ganska kännetecknande för de 

serier som hamnar också på de här hyllorna under något annat signum och 

inte på seriehyllan de är att det är ganska mycket text i dem, det är inte så 

väldigt bildbaserade saker. Så det har jag märkt också att är det väldigt 

bildbaserade saker är det större chans att det hamnar på seriehyllan. (Carl) 

 

Han ger ett exempel på en fackserie de har i två exemplar och då valt både placering 

enligt facksignum samt på seriehyllan: 

 

Det finns t.ex. några serier av en som heter Matilda Ruta som är goda råd 

om man utsätts för sexuella trakasserier och de serierna har jag dels på 

vanliga seriehyllan för jag tänkte att någon kanske hittar dem där och sen 

har jag dem på avdelningen Vndp som är en avdelning som handlar om 

sexuella trakasserier och trafficking och annat sexuellt jobbigt. (Carl) 

 

Den här typen av placering var möjlig eftersom de fick boken gratis via en 

organisation. Både Carl och Anders påpekar att dubbelplacering är ovanligt eftersom 

biblioteken vanligtvis inte har råd att köpa in flera exemplar av samma fackserie. 

5.2.3.1 Sammanfattning och analys 

Båda dessa informanter väljer att placera vissa fackserier på facksignum medan andra 

placeras bland skönlitterära serier på seriehyllan. Den ena informanten menar att som 

serieläsare föredrar han själv att kunna browsa bland serier och att både skön- 

facklitterära serier samlas på en hylla. Det är betydligt svårare att browsa hela 

fackavdelningen på jakt efter fackserier. I egenskap av bibliotekarie vill han däremot 

uppmärksamma fackseriers innehåll. Det menar han görs med en ämnesuppställning 

utifrån klassifikationssystemet och därför används även den placeringsprincipen. Att 

placering inte sker konsekvent enligt ämnesuppställning beror på att låntagare haft 

önskemål om att flytta vissa fackserier till seriehyllan och ibland har han gjort det. 

Det motiv som informanten anger för alternativ placering är således 

användarvänlighet. Han har tagit tillvara de åsikter som förts fram och baserat 
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omplaceringen på dessa. En nackdel med placeringen är att vissa användare gynnas 

mer än andra. Informanten har emellertid ett motiv att också nå mer otippade 

användare vilket han menar är möjligt med placering utifrån klassifikationskoden. Då 

kan någon som söker efter ämnet men inte visste att fackserien fanns hitta den.  

 

Seriehyllan finns i en bokhandelsinspirerad avdelning och det var en ombyggnad som 

gjorde förändringen möjlig. Det överensstämmer med Sapiies och Johanssons 

renovering och flyttmotiv där de anställda ser nya lokaler som ett tillfälle att testa nya 

idéer (Sapiie 1995, s. 146; Johansson 2008, s. 41). Det är inte direkt kopplat till 

motiven för hur fackserierna placeras men eftersom några fackserier finns på denna 

avdelning påverkas de av hur hyllorna presenteras. Informanten arbetar på ett stort 

bibliotek och flera av informanterna nämner att ett större bestånd gör det svårare att 

pröva en ny hylluppställning. Kanske kan en flytt då vara en utlösande faktor till att 

en alternativ placering man funderat över faktiskt genomförs. Det är ju trots allt 

tidskrävande att planera och genomföra en förändring. Att använda flera parallella 

typer av placeringar är enligt Rowley och Hartley vanligt; i det här fallet används för 

fackserier ämnesuppställning utifrån klassifikationssystemet och enligt vad 

användarna söker (2008, s. 317). De flesta fackserier placeras enligt sina ämnen 

förutom några som enligt användarnas önskemål placeras på seriehyllan. Seriehyllan 

marknadsförs i en bokhandelsinspirerad avdelning. 

 

Den andra informanten använde sig också av två olika typer av placering, dels 

ämnesuppställning utifrån klassifikationssystemet och dels placerades vissa 

facklitterära serier bland skönlitterära serier på seriehyllan. Vilken placeringsprincip 

som används avgörs av en praxis bibliotekspersonalen arbetat fram. En praxis som 

baseras på vilket ämne som berörs samt text- och bildelementen. Exempelvis samlas 

biografier oftare på seriehyllan än på facksignum medan naturvetenskapliga serier 

oftare placeras enligt facksignum. Informanten menar att desto mer bildbaserad en 

fackserie är desto vanligare är det att den placeras på seriehyllan tillsammans med 

skönlitterära serier medan textbaserade fackserier oftast får en ämnesuppställning 

utifrån klassifikationssystemet. Vi har svårt att koppla resonemanget till något av de 

motiv som Sapiie och Johansson kommit fram till. Motivet till placeringen är dels 

fackseriernas ämne samtidigt som en inverkande faktor är bild- och textelementen. 

Istället för att faktainnehållet bedöms utifrån både text och bild som en helhet verkar 

fackserierna bedömas som facklitteratur utifrån texten. Bilderna tycks uppfattas som 

fiktiva element och konstnärliga komplement till texten. Denna praxis där text- och 

bildelement separeras tyder på att fackserierna hanteras som ett hybridmedium och 

inte som en egen konstform (Groensteen 2000, s. 35). 

5.3 Klassificering och katalogisering av fackserier 

5.3.1 Klassifikation 

Alla sex biblioteken köper in sina böcker och katalogposter från Bibliotekstjänst där 

medier klassificeras enligt SAB-systemet. Två bibliotekarier tyckte det var svårt att 

svara på om SAB var ett tillfredställande system för tecknade serier och överlag hade 

de inte så många åsikter om klassifikationssystemet. Eftersom ingen av 

bibliotekarierna arbetade med katalogisering av fackserier verkar klassificering inte 

heller vara något som de behövde ägna mycket tid åt. De fokuserade mer på kreativa 

hylluppställningar som skulle fungera för just deras bestånd och användare. Carl 
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svarade att klassifikationssystemet fungerade bra tillsammans med ämnesord och han 

kallade BTJs klassificeringar för en “hint”: 

 

Ja det är ju mycket också att man får en första hint från BTJ, alltså de 

bestämmer ju någonting och sen behöver man inte hålla med dem, ibland 

kan man gå emot dem, men de kommer med ett första förslag var det ska 

vara någonstans. (Carl) 

 

Bo tyckte att det var bättre om alla serier fick samma klassifikation, därför har han 

flyttat alla fackserier till Hci-hyllan och även klistrat Hci på alla seriers bokryggar. 

Han trodde att man skulle kunna göra en separat avdelning för fackserier på 

seriehyllan men kände sig inte insatt i fackserier som en helhet och utvecklade inte 

tanken.  

 

Enligt katalogisatören på BTJ går det snabbt att bedöma om en bok är en tecknad 

serie eller inte och att ”vid detta laget är återkommande seriehjältar och 

serieupphovsmän bekanta”. Att däremot bedöma huruvida den är facklitterär är 

svårare: 

 

Vi granskar texten, vi väger in information i undertitlar, vi läser 

baksidestexter. Är det översatta serier belägger vi originalen i utländska 

databaser och ser hur de klassificerats där. Vi googlar och ser vad vi kan 

snappa upp. Vi har också möjlighet att vänta med definitiv klassificering 

tills boken varit ute hos lektör och förhoppningsvis kan han/hon göra 

saken klarare. (Katalogisatör) 

 

I tveksamma fall väljer de hellre skönlitteratur framför facklitteratur och informanten 

förklarade att ”det känns fortfarande lite som att man sticker ut hakan när man 

fackklassar exempelvis resereportage eller krigsskildringar”. Är de tveksamma väger 

de också in att biblioteken ofta använder deras klassning som placering och funderar 

över om signumet kan göra boken svårfunnen. Katalogisatören berättade att bibliotek 

påpekat katalogiseringen men inte själva klassningen: 

 

Biblioteken har inte haft synpunkter, bortsett då från sökbarhetsfrågan för 

cirka tio år sedan. Däremot fick jag för ett halvår sedan ett samtal från en 

redaktör på ett av serieförlagen. Han var upprörd över att vi placerat en 

bok av Delisle på fack (N) som resereportage. (Katalogisatör) 

 

Katalogisatören menar att tecknade bilder ensamma inte kan avgöra om serien är 

fack- eller skönlitterär utan att det är texten som är huvudingången när det gäller 

klassifikationen. Men påpekar samtidigt att om bilderna är fotografier kan 

faktainnehållet lättare bedömas:   

 

Att utifrån de tecknade bilderna avgöra om något är fack eller skön är 

svårt, för att inte säga omöjligt. Samma text illustrerad av fotografier hade 

varit lättare att bedöma. (Katalogisatör) 

5.3.1.1 Sammanfattning och analys 

Alla bibliotekarierna arbetade på bibliotek där SAB-systemet används och alla fick 

klassificeringen i katalogposter från BTJ. Klassificeringen berodde helt enkelt på 
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BTJs användning av SAB-systemet och de flesta av bibliotekarierna hade inte 

reflekterat särskilt ingående över hur klassifikationssystemet fungerade för serier 

allmänt eller fackserier specifikt. Signum från BTJ beskrevs som förslag på placering 

och som en fingervisning om innehållet. Annars ses ofta hylluppställning som en 

praktisk tillämpning av klassifikationssystemet men vårt resultat visar att endast två 

av de sex biblioteken använde sig av enbart ämnesuppställning utifrån 

klassifikationssystemet. Ytterligare två bibliotek använde både placering utifrån 

klassifikationssystem och en alternativ lösning. Det vanligaste motivet till ändrad 

placering var användarvänlighet. Sedan skiljde det sig åt hur de gått tillväga för att ta 

reda på vilka användarna är och hur användarna söker efter fackserier. De utgick från 

utlåningsstatistik, förslag från eller antaganden om användarna. Att många valde 

alternativa lösningar är tecken på att för biblioteken i vår undersökning fungerade inte 

klassificering optimalt för uppställning av fackserier. 

 

Enligt Kungliga bibliotekets tillämpningsanvisningar för SAB (2010) ska facklitterära 

serier klassificeras på facket med den allmänna tilläggsbeteckningen för bilder, (yb). 

En av Groensteens anledningar till varför serier lider brist på legitimitet var synen på 

serier som underhållning (2000, s. 39-40). Man kan säga att klassifikationssystemet i 

sig gör det möjligt att erkänna seriens mångfald på så sätt att serier numera inte 

automatiskt får en klassificering inom skönlitteratur. Katalogisatören verkade dock ha 

en ambivalent inställning till att ge serier facksignum då hon påtalade att det kändes 

som att sticka ut hakan och berättade om ett klagomål gällande val av facksignum 

framför Hci. Att ge en klassifikationskod som indikerar litteratur för vuxna verkade 

däremot inte vara något uppseendeväckande. Groensteens tes att serier förknippas 

med barnlitteraur tycks inte stämma in på hur någon av informanterna hanterade 

fackserier. Enligt katalogisatören väger texten tyngst i bedömningen om huruvida en 

serie är skön- eller facklitterär. Detta fokus på texten tycks stämma överens med 

Groensteens beskrivning av serien som en hybrid, att man bedömer ett av uttrycken 

men inte helheten tillsammans (2000, s. 35-38). 

5.3.2 Katalog 

Samtliga av bibliotekarierna hade någonting att säga om katalogen, det rörde BTJs 

arbete med poster, ämnesord och hur användarna kan söka efter fackserier. Som redan 

nämnts så köper alla bibliotek våra informanter arbetar på katalogposter från 

Bibliotekstjänst. Om möjligheten att ändra poster svarade Bo, “ingen av oss har 

behörighet här i kommunen.” Diana, som arbetar i en annan kommun, svarade att det 

fanns en bibliotekarie som hon kände till med behörighet att ändra katalogposter. I 

kommunen där Felix arbetar finns det några bibliotekarier som är utbildade som 

katalogisatörer, men de hanterar mest den lokala utgivningen och posterna de skapar 

skickas sedan till BTJ. De flesta svarade att det enda som de får ändra i posten är 

böckernas placering, eller hyllsignum, på det lokala biblioteket. 

 

Anders hanterar katalogisering av en annan medietyp på sitt bibliotek och har många 

synpunkter på hur poster för serier ska se ut. En gång ändrade han en post efter att ha 

“bråkat med BTJ jättelänge” men exemplet handlade om en skönlitterär serie. I hans 

län organiseras en katalogiseringsgrupp som han kommer vara en del av, vilket är 

någonting han ser fram emot eftersom inga av hans kollegor vill diskutera 

hanteringen av serier. Carl poängterar att man alltid ska kontakta BTJ om ändringar 

eftersom det är flera bibliotek som kan ha samma bok och ändringen kan beröra 
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andra. Någonting som Carl inte behöver kontakta BTJ för är att lägga ämnesord. 

Enligt katalogisatören är det i bibliotekens lokala system de får lägga in egna 

ämnesord. 

 

Ämnesorden lägger vi själva här. Det är någonting som man egentligen 

skulle samarbeta mer med över landet, med ämnesord, men när det gäller 

klassningen då måste vi prata med dem direkt. [...] Jag lägger ner 

jättemycket tid på att lägga ämnesord på serierna och beskriva vad de 

handlar om. Det är en jätteviktig del av arbetet tycker jag. (Carl) 

 

Han lägger till att ämnesord ska finnas för både fack- och skönlitteratur 

eftersom det inte alltid spelar någon roll vilken genre en bok tillhör eller vilket 

format den har, om man är intresserad av något särskilt ämne: 

 

[...] om du är intresserad av någonting så kanske det inte är viktigt om det 

är facklitteratur eller skönlitteratur för ibland kan gränsen vara lite 

flytande. Så därför är det viktigt att också skönlitteraturen har ämnesord. 

(Carl) 

 

Anders, Diana och Felix alla tog upp en brist i hur BTJ hanterar katalogposter för 

engelska serier. De menar att BTJ är bra på att katalogisera svenska serier och att det 

prioriteras framför andra språk som engelska. Diana sa att det sällan finns detaljerade 

katalogposter för engelska böcker överlag. Det är ett problem att användare inte kan 

hitta en bok eftersom det inte finns ämnesord och Diana menar att i sådana fall är det 

svårt att hitta om bibliotekarien inte heller är påläst inom genren. Felix tog också upp 

krav på kompetens när det saknas ämnesord: 

 

De är inte så bra på att sätta ämnesord på engelska serier, där finns det 

inte. Så det krävs att man har en viss kompetens själv om man ska tipsa 

och så där. För man får inte så mycket hjälp av posten på det sättet. 

(Felix) 

 

Enligt katalogisatören på BTJ kom bibliotek med synpunkter om att det var svårt att 

hitta fackserier i katalogerna runt 2005. Sedan dess har de infört en anmärkning 

“tecknad serie” som gör fackserier sökbara i katalogen: 

 

Rättning bakåt var omöjligt att göra. En del äldre titlar har vi kunnat 

komplettera i efterhand då vi katalogiserat nyutgåvor eller översättningar 

till andra språk. När det gäller att hitta fackklassade serier kan man söka 

på anmärkningen Tecknad serie. För tillfället får man 276 träffar när man 

gör en sökning i BURK. (Katalogisatör) 

 

Efter ett par intervjuer insåg vi att katalogen var, från bibliotekariernas håll, av större 

vikt än vi hade trott från början. När vi frågade hur användare intresserade av 

facklitterära serier kan hitta dem svarade alla bibliotekarierna att det är genom 

katalogen. Enligt Carl, som sätter ämnesord själv, är det jätteviktigt att tänka på att 

göra fackserierna sökbara. Han erkänner att “där ligger vi efter lite grann.” Om att 

söka efter fackserier i katalogen sa Felix: 

 

Om man går på avancerad sökning och väljer valfritt sökord som 

tecknade serier och facklitteratur där, då kan man. Men det är ju svårt för 
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en ovan biblioteksbesökare. Det är helt klart ett minus för personer som 

vill ha fackserier att de inte står på ett ställe. Då måste man veta hur den 

är klassad och veta vad man är ute efter. Om man vill browsa bland 

fackserier, som vi har det så går det inte. (Felix) 

5.3.2.1 Sammanfattning och analys 

Bibliotekarierna berättar att det är ovanligt med katalogisering ute på biblioteken och 

att deras katalogposter kommer från BTJ. Av bibliotekarierna vi intervjuade var det 

bara en som aktivt arbetade med katalogen. En annan informant berättade att det i 

länet höll på att bildas en katalogiseringsgrupp som han hade förhoppningar om 

kunde göra katalogposter mer anpassade för serier generellt. Katalogisatören berättar 

att BTJ i sina katalogposter infört anmärkningen “tecknad serie” på fackserier för att 

göra dem sökbara efter både ämne och format. Tidigare kunde en fackserie bara 

återvinnas när man sökte med relevanta ämnesord, men med anmärkningen blev det 

alltså möjligt att söka efter både ämne och format. Anmärkningen infördes efter att 

bibliotekarier påpekat att fackserier inte gick att hitta i katalogerna. Ett problem är 

emellertid att äldre katalogposter inte uppdateras såvida det inte kommer en ny 

upplaga av en fackserie som får en annan hantering. Så medan det är möjligt att göra 

en avancerad sökning efter till exempel tecknad serie och facklitteratur kommer inte 

alla fackserier med i sökningen. För att hitta äldre fackserier kan det vara nödvändigt 

att känna till titel eller författare. BTJs ändring i katalogiseringen har ändå gjort 

katalogsökningen mer användarvänlig.  

 

Ett dilemma gällande fackserier är att oavsett om de placeras på seriehyllan eller 

enligt ämnesuppställning är de nästan alltid gömda om de inte exponeras tillsammans 

för att tillåta browsing. Inga av våra informanter tog upp exponering av fackserier 

som en placeringsmetod. Johansson fann att exponering används för medier eller 

ämnesområden som särskilt efterfrågas av användarna. Som en ganska liten genre 

med ett spretigt ämnesområde är fackserier troligtvis inte det mest efterfrågade 

mediet på biblioteket (2008, s. 41). Informanterna svarade att användare intresserade 

av att hitta fackserier kan söka i katalogen. Enligt Sapiie är alternativa 

hylluppställningar gjorda för browsare för att minimera behov av personal eller 

katalogen, så katalogen kan anses som mer för målmedvetna användare (1995, s. 145, 

147). En informant påpekade att det är möjligt att genom en avancerad sökning hitta 

facklitterära serier via katalogen men att katalogen kan vara svår för ovana 

biblioteksbesökare. Så trots att katalogsökningen för fackserier har blivit lättare och 

mer användarvänlig är det inte säkert att användare faktiskt hittar.  

 

Groensteen tror att synen på tecknade serier som en subgenre till litteratur är en 

begränsning och att det leder till att seriens olika genrer inte erkänns (2000 s. 38-39). 

SAB-systemets kod för skönlitterära serier, Hci, blir en subgenre till skönlitteratur 

medan facklitterära serier klassificeras som andra facklitterära verk. Något intressant 

som en informant sa i relation till indexering var att gränsen mellan skön- och 

facklitteratur kan vara flytande och i sådana fall kan ämnet vara viktigare än genren. 

Han menade att det är därför det ska finnas ämnesord även på skönlitteratur, men det 

väcker också frågor om var fack- och skönlitterära serier ligger i relation till andra 

genrer eller till varandra. Spelar det någon roll för fackseriers legitimitet om de 

behandlas som facklitteratur eller skönlitteratur?  
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5.4 Sammanfattning av analys 

Figur 1: sammanfattning av analys  

Figuren visar de kunskapsorganisatoriska aspekter undersökningen fokuserat på, 

resultaten av dessa samt resonemangen bakom. 

 

Kunskapsorganisation Resultat Resonemang 

Hylluppställning 

Seriehyllan 

Fack- och skönlitterära 

serier tillsammans 

Användarperspektiv: Det är 

serieläsare som läser fackserier 

och de vill ha alla serier samlade 

på samma hylla för att kunna 

browsa. Baseras på förslag från 

användare, inspiration från andra 

bibliotek, antaganden och 

utlåningsstatistik. 

Klassifikationskoder 

Fackserier på respektive 

fackavdelning 

Biblioteksperspektiv: Fackserier 

placeras enligt 

klassifikationskoder eftersom det 

är en vedertagen 

placeringsprincip. Det sparar tid 

för bibliotekarier och användare 

ska kunna hitta serierna i 

katalogen. 

Blandat  

På seriehyllan och 

fackavdelning 

Dokumentperspektiv: Fackserier 

kan placeras på seriehyllan enligt 

användarnas önskemål, men 

egentligen bör de placeras enligt 

ämne för att uppmärksamma 

innehållet. Placeringen avgörs av 

vilket fackämne som berörs. 

Klassificering 

Katalogisatören på BTJ 

utgår från texten vid 

ämnesanalys, teckningar 

är svårbedömda. 

Ambivalens inför klassificering 

på facksignum. Fackseriers 

mångfald erkänns med 

facksignum men bedöms inte i 

sin helhet utan fokus är på 

texten. 

Katalogisering 

BTJ ökade sökbarheten 

av fackserier med 

anmärkningen “tecknad 

serie”. Ämnesord saknas 

på engelska medier. 

Sökbarheten i katalogen är viktig 

eftersom det är svårt att browsa 

fackserier. Avancerad sökning 

krävs för att hitta fackserier i 

katalogen och är kanske mer för 

målmedvetna användare. 

 

 

Informanterna använde sig av tre olika slags hylluppställningar. Den vanligaste 

anledningen för en alternativ hylluppställning rörde användarna. Informanterna 

resonerade om vilka som kan tänkas läsa fackserier och var dessa läsare skulle 

föredra att fackserier placerades. Överlag verkar det oklart vilka användare som läser 

fackserier. Två av våra informanter nämnde hur viktig kontakten med användarna var 

för arbetet men endast en av dem hade fått önskemål specifikt om fackseriernas 
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placering. Johansson och Sapiie också fann att användarvänlighet var det vanligaste 

motivet till en alternativ hylluppställning. Johanssons liksom våra informanter baserar 

placeringen på antaganden eller efterfrågan medan Sapiie påpekar att en placering 

som vill möta användarnas behov bör baseras på undersökningar. Några av våra 

informanters tankar kring användarna baserades också på om fackserier har haft låg 

eller stabil utlåningsstatistik. Sapiie diskuterar information overload som en 

anledning till alternativ placering men ingen av våra informanter tog upp risken att 

användarna skulle känna sig överväldigade av att browsa fackavdelningen på jakt 

efter fackserier (Johansson 2008, s. 39-40; Sapiie 1995, s. 145).  

 

När motivet var användarvänlighet placerade alla informanter, utom en, fackserier på 

en seriehylla. Denna hylluppställning ansågs gynna serieläsare då de skulle få 

möjlighet att browsa bland formatet. Den informant som istället valde placering enligt 

klassifikationskoder ansåg att den principen var smidigast för återvinning av 

dokument både för användare och anställda. En ämnesuppställning ansågs antingen 

för målmedvetna användare som är vana vid klassifikationssystemet eller som ett sätt 

att nå icke-serieläsare. Medan en informant beskrev placering enligt 

klassifikationskoder som användarvänlig på grund av bra cirkulation, menar vi att 

motivet till en sådan hylluppställning är mer ett biblioteksperspektiv än ett 

användarperspektiv. Det var alltså mer fokus på personalen och vilket system som 

skulle spara tid och underlätta arbetet. Bibliotekarierna som hade det vi kallar ett 

dokumentperspektiv som motiv la däremot fokus på fackseriernas innehåll. Fackserier 

som handlade om serietecknare eller hade en berättelsekaraktär hamnade oftare bland 

skönlitterära serier på dessa bibliotek, där de kunde nå serieläsare som browsar 

seriehyllan. Andra fackserier placerades enligt klassifikationskoder för att 

representera ämnet och kan tänkas nå målmedvetna användare eller icke-serieläsare. 

 

Alla informanter arbetar på bibliotek där SAB används men de har inte reflekterat 

särskilt ingående över hur väl systemet fungerar för fackserier eller serier allmänt. 

Eftersom de flesta helt eller delvis använder alternativa hylluppställningar utgår vi 

från att klassifikationskoderna inte fungerar optimalt för hylluppställning. 

Klassificeringen som används på informanternas bibliotek kommer från BTJ. Enligt 

Kungliga bibliotekets tillämpningsanvisningar för SAB ska facklitterära serier 

klassificeras på facket med tilläggsbeteckningen (yb) för bilder. Facksignumet 

tillsammans med tilläggsbeteckningen erkänner fackseriers mångfald. Informanten på 

BTJ berättar att bedömningen utgår från texten och att faktainnehåll i fotografier hade 

varit lättare att bedöma jämfört med tecknade bilder. Fackserier ses därför som ett 

hybridmedium eftersom bilden inte tas med i bedömningen. 

 

Gällande katalogisering hade bibliotekarierna åsikter angående sökbarheten av 

fackserier. På frågan hur användare kan söka efter fackserier svarar de att det är med 

hjälp av katalogen. Katalogen verkar dock svår för ovana användare eftersom det 

krävs en avancerad sökning. Som Sapiie påpekar kan katalogen anses mer lämplig för 

målmedvetna användare som vet vad de vill ha (1995, s. 145). Fackserier 

katalogiserade innan 2005 behandlades dessutom på ett annat sätt av BTJ och är inte 

sökbara om inte katalogposten uppdaterats.  
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6 Slutsatser och diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka folkbiblioteks placering och klassificering av 

fackserier och resonemangen som dessa grundas på. Vi ville studera vilka faktorer 

och tillgänglighetsaspekter som påverkade i vilka avdelningar fackserier placerats. 

För att nå syftet formulerades två frågeställningar vilka i detta kapitel diskuteras var 

och en för sig i förhållande till analysen och den använda litteraturen. 

6.1 Hur motiveras de val som har gjorts beträffande 

klassificering, fysisk placering och hur fackserier beskrivs i 

katalogposterna vid de olika biblioteken? 

Vi trodde att fackserier var en utmaning för biblioteken eftersom serier traditionellt 

inte förknippas med facklitteratur. Bibliotekarierna vi intervjuade verkade emellertid 

inte begränsade av seriens koppling till underhållning och skönlitteratur. För dem 

verkade det som en självklarhet att facklitterära serier klassificeras på facksignum. 

Däremot var katalogisatören som är den informant med erfarenhet av klassificering 

mer tveksam. Det verkar bero på att bilderna inte ses som potentiella 

informationsbärare utan som konstnärliga komplement. Enligt katalogisatören kan det 

vara omöjligt att bedöma om en teckning representerar någon verklig händelse eller 

inte. Nyberg skrev att teckningarna i serier är en del av läsningen lika mycket som 

texten och att de inte är bara illustrationer, men det verkar inte komma med i 

bedömningen. Även Åberg upplever att det råder en osäkerhet kring tecknade bilders 

informationsvärde och Wiederhold menar att teckningarna kan leda till en ovisshet 

kring sanningshalten i ett dokument. Den av Wiederhold och Goldsmith efterfrågade 

analysen av helheten verkar utebli då skön- eller facksignum motiveras utifrån 

textelementen. Fast är verktyg för en annan ämnesanalys än den som görs idag något 

att sträva efter? Kanske är Åbergs vilja att uppmärksamma seriens mångfald mer 

användbar för bestånd på specialbibliotek där fokus på en viss sorts dokument är 

större och inte för folkbibliotekens bredare samlingar. 

 

Utformningen av katalogposterna motiverades av sökbarhet. Ute på biblioteken 

behövdes katalogposter som beskrev fackserier genom mer än klassificering och 

ämnesord för att dessa verk skulle kunna hittas med hjälp av katalogen. Det är alltså 

viktigt att fackserier också beskrivs som tecknade serier och inte bara med ämne eller 

tilläggsbeteckningen för bilder. 

 

Beträffande placering hittade vi tre olika slags hylluppställningar och fick veta varför 

dessa valts. En typ av hylluppställning var att ha fackserier på seriehyllan tillsammans 

med skönlitterära serier. Huvudtemat med resonemanget bakom denna uppställning 

var ett användarperspektiv. Det fanns tankar kring användarna bakom de andra 

hylluppställningarna också men främst gällde det seriehyllan. De som placerade 

fackserier på seriehyllan gjorde det inte för att verken inte ansågs facklitterära utan 

för att förbättra tillgängligheten. Bibliotekarierna trodde att det var serieläsare som 

läser facklitterära serier. Placeringen underlättar för serieläsare att hitta fackserierna 

och därför lånas de också ut mer. Fokus på själva serieformatet kräver inte heller 

någon kunskap från bibliotekarierna eller användarna om dokumentens många 

möjliga indelningar och genrer.  
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En annan typ av hylluppställning var placering enligt klassifikationskoder och temat 

vi fann var ett biblioteks- eller personalperspektiv. Klassifikationskoderna från BTJ 

sågs som en vedertagen och relativt okomplicerad placeringsprincip som fungerade 

bra att arbeta enligt. Även om de inte genomfört någon alternativ placering för 

fackserier så hade alla informanterna reflekterat över olika placeringsmetoder och hur 

det skulle kunna påverka återvinning och utlåning. Kanske hade det de förberett sig 

eftersom de visste vad intervjun skulle handla om. Å andra sidan kan en bibliotekarie 

mycket väl fundera över alternativa lösningar utan att genomföra dem. En förändring 

kan ses som onödigt arbete för personalen eller förvirrande för användarna, speciellt 

om fackserierna redan har bra cirkulation på fackavdelningen. 

 

Ytterligare en hylluppställning var att använda en blandning av de första två, 

fackserier placeras både i fackavdelningen och på seriehyllan. Ett tema som vi hittar 

grundar sig på ett dokumentperspektiv. Bibliotekarierna tycker principiellt att 

fackserier bör hanteras enligt ämnesinnehållet och klassifikationskoden. Att de inte 

använder enbart ämnesuppställning kan bero antingen på att deras användare haft 

andra önskemål eller att bibliotekarierna anser att vissa fackserier passar in bättre 

bland skönlitterära serier. Medan de reflekterar över dokumentets innehåll och 

användning kan en blandad placering, dels enligt klassifikationskod och dels enligt 

serieformatet, göra det svårt för användare och personal att hitta verken eller förvirra 

bokuppsättningen. Att en blandad hylluppställning av fackserier har dokumentet som 

tema menar vi är eftersom bibliotekarierna försöker representera fackseriens 

mångfald med olika placeringsmetoder istället för att välja bara en. 

 

Rowley och Hartley beskriver flera olika typer av hylluppställningar men våra 

informanter använder endast två av dem och det är ämnesuppställning och placering 

enligt vad användarna söker. Den breda ämnesuppställningen beskrivs av Rowley och 

Hartley som lämplig för mindre bestånd men även stadsbiblioteken vi var på använde 

den. Sen skiljer det sig säkerligen åt från signum till signum om hela koden används 

vid placering eller inte, eftersom biblioteket kan ha olika mycket litteratur inom olika 

områden. Placeringsprincipen ska underlätta browsing och gällande fackserier 

underlättar det för de som browsar ämnet men däremot inte för de som vill browsa 

mediet. Där passar en placering enligt användarna bättre och det var också därför 

flera informanter valt en sådan placering. 

 

Den semistrukturerade intervjumetoden tillät informanterna att prata fritt vilket ledde 

till att de berättade olika mycket kring olika frågor, men alla bibliotekarierna 

reflekterade över olika hylluppställningar av fackserier och bakom resonemangen 

fanns flera olika anledningar. Det fanns också andra faktorer som påverkade hur 

bibliotekarierna arbetade: storleken på lokalen och beståndet, anställningstid och hur 

mycket frihet de hade att pröva alternativa lösningar, ansvarsområden på olika 

avdelningar och hur insatta de var i fackseriegenren. Den kvalitativa metoden gör att 

resultaten är mindre generaliserbara. Fler intervjuer hade kanske visat ytterligare 

hylluppställningar och de bör därför ses som exempel på hur fackserier kan 

arrangeras och inte som de enda alternativen för hur detta kan göras. Inget bibliotek 

hade till exempel en separat hylla för bara fackserier men två informanter tog upp 

alternativet.  

 

På samma sätt som vi inte vet om fler intervjuer skulle visat fler typer av 

hylluppställningar vet vi inte om fler intervjuer skulle visat fler motiv till val av 

hylluppställning. Kanske skulle eventuellt nya motiv rymmas inom ett av de tre 
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perspektiven som vi fann. Om bibliotekarier exempelvis tror att placering av 

fackserier på en egen hylla skulle gynna browsing av genren fackserier skulle 

resonemanget utgå från ett användarperspektiv. Å andra sidan skulle bibliotekarier 

kunna argumentera utifrån ett dokumentperspektiv om de med placeringen ville 

representera både ämnet och konstformen. Medan våra informanter med ett 

dokumentperspektiv hanterade olika fackserier på olika sätt beroende på vilket ämne 

som behandlades skulle en uppställning som erkänner hybridmediets båda element 

grunda sig ännu mer på dokumentet. En separat hylla för fackserier skulle emellertid 

kräva dels ett större bestånd av fackserier än de flesta folkbibliotek har och dels en 

viss kunskap om genren. Det är troligare att de flesta bibliotek utgår från användarna 

eller klassifikationssystemet och placerar enligt en enkel princip, utan för många 

indelningar, som både användare och personal kan förstå oavsett om de har kunskap 

om fackserier eller inte. 

6.2 Hur förhåller sig bibliotekens praxis i fråga om fackserier 

till etablerade rekommendationer och till diskussion inom 

området? 

Liksom Hartman fann också vi att bibliotekarierna oftare arbetar utifrån magkänslan 

än förbestämda riktlinjer. Speciellt gällande placering. Den breda policy som 

Hartman rekommenderar ger bibliotekarierna den frihet våra informanter hade att 

själva välja en placering de tror passar för de lokala behoven. På så sätt kan också 

användarna få större inflytande över hur beståndet arrangeras. När informanterna 

valde alternativa hylluppställningar var det för att de trodde att de var bättre för 

användarna eller för att de hade möjligheten att pröva sig fram. De såg 

klassificeringen från BTJ som en beskrivning av innehållet och inte som något de 

behövde arrangera hylluppställningen enligt. Informanternas antaganden om att 

användarna vill browsa är i enlighet med resultaten i BTJs hyllutredning där 

bibliotekarierna trodde att användarna i första hand söker på hyllorna innan de frågar 

om hjälp eller använder katalogen. Idag då mycket handlar om att göra användarna 

självgående är det rimligt att bibliotekarierna vill fokusera på lokala behov och just 

sina användare. 

 

Det samarbete mellan katalogisatörer och lokala bibliotekarier och den 

standardisering som efterfrågas av Tarulli var kanske därför inte så eftersökt av våra 

informanter. Det är i så fall gällande katalogen som en standard är intressant. 

Etablerade rekommendationer verkar mer följas i klassificerings- och 

katalogiseringsfrågor. Hartman tar upp att bibliotekarier kan kräva ändringar i 

katalogen för att förbättra sökbarheten och cirkulationen men att katalogisatörerna 

kan uppleva det som extra arbete. Bibliotekarierna vi intervjuade hade önskemål om 

mer detaljerade katalogposter för engelska fackserier och ett ökat samarbete med 

ämnesord. En förändring som däremot genomförts efter bibliotekariers påtryckningar 

var sökbarheten av fackserier i katalogen. BTJ ändrade sina rutiner för katalogisering 

av fackserier så de skulle bli lättare att återvinna. Dokumenten kan ha samma 

katalogposter i olika bibliotekskataloger och göras sökbara via dem oavsett 

dokumentens fysiska placering som bibliotekarierna vill kunna hantera fritt. Med 

självbetjäning i fokus är det särskilt viktigt att dokumenten görs sökbara. Några 

informanter påpekade också att sökbarheten är viktigt även för dem då de inte kan 

vara insatta i bibliotekets alla olika genrer.  
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Williams diskuterar hur serien i egenskap av hybridmedium kan blanda objektivt och 

subjektivt berättande för att lyfta fram osäkra eller ironiska nyanser. Bilderna kan till 

exempel vara symboliska och subjektiva medan texten är representativ och objektiv 

och detta kan användas för att uttrycka komplexitet i historien. Medan hybridformen 

kan skapa en djup läsupplevelse menar Åberg att den försvårar hanteringen. Hon 

anser att det saknas riktlinjer för hanteringen av serier generellt och efterfrågar en 

standardisering för klassificering och indexering. Åberg skrev sin magisteruppsats 

2007 och eventuellt har riktlinjerna för klassificering av fackserier ändrats sedan dess. 

Enligt anvisningarna ska fackserier klassificeras på ämne med tilläggsbeteckningen 

(yb). Vi tror att riktlinjerna tillkom mellan 2006 och 2010; mellan den senaste 

utgivningen av Klassifikationssystem för svenska bibliotek och den sista 

uppdateringen av KBs anvisningar. Denna tillämpning tillsammans med 

anmärkningen tecknad serie i katalogposten menar vi kan ses som en ökad 

standardisering av hur fackserier hanteras. Men fortfarande görs ingen ämnesanalys 

av serien som en egen konstform. 
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7 Sammanfattning  

Eftersom tecknade serier traditionellt förknippas med underhållning tyckte vi att det 

vore intressant att studera hur svenska folkbibliotek resonerade kring serier som 

tvärtemot den förväntade normen baserats på fakta. På ett diskussionsforum för 

seriebibliotekarier såg vi att några av de frågor som vi själva ställt oss kring dessa 

verk diskuterades. Det handlade om placeringen av fackserier i biblioteket och vi 

bestämde oss för att undersöka klassifikation, katalogposter och vilka faktorer som 

påverkade i vilka avdelningar verken placerades. Två frågeställningar formulerades: 

 

 Hur motiveras de val som har gjorts beträffande klassificering, fysisk 

placering och hur fackserier beskrivs i katalogposterna vid de olika 

biblioteken?  

 Hur förhåller sig bibliotekens praxis i fråga om fackserier till etablerade 

rekommendationer och till diskussion inom området?  

 

En avgränsning gjordes till allmänna folkbibliotek med ett brett sortiment av medier i 

beståndet och vi uteslöt specialbibliotek med enbart serier. Intervjuer gjordes med sex 

bibliotekarier och eftersom vår förförståelse var att bibliotek inte katalogiserar själva, 

och när litteratur på området bekräftade detta, kontaktade vi även en katalogisatör på 

Bibliotekstjänst. Genom semistrukturerade intervjuer fick vi tillgång till hur 

informanterna motiverade vilka val som gjorts gällande fackserierna. Vi analyserade 

materialet med hjälp av Rowleys och Hartleys beskrivning av olika typer av 

hylluppställningar, Sapiies och Johanssons motiv till hylluppställning samt 

Groensteens diskussion kring seriens brist på legitimitet.  

 

Vi kom fram till att tre typer av hylluppställning användes: seriehyllan, 

klassifikationskoder och blandat, det vill säga att vissa fackserier placerades på 

seriehyllan och andra på fackavdelningen. Resonemangen bakom informanternas val 

av hylluppställning kan summeras enligt teman: användarperspektiv, 

biblioteksperspektiv och dokumentperspektiv. Med användarperspektivet är det 

serieläsare som läser fackserier och de vill ha alla serier samlade på samma hylla för 

att kunna browsa. Placeringen baseras på förslag från användare, inspiration från 

andra bibliotek, antaganden och utlåningsstatistik. Med biblioteksperspektivet 

placeras fackserier enligt klassifikationskoder eftersom det är en vedertagen 

placeringsprincip som anses tidseffektiv för bibliotekarierna. Med perspektivet som 

utgår från dokumentet placeras fackserier i vissa fall på seriehyllan enligt 

användarnas önskemål, men principiellt bör de placeras enligt ämne för att 

uppmärksamma innehållet. Placeringen kan också avgöras av vilket fackämne som 

berörs.  

 

När det handlar om placering arbetar bibliotekarierna oftare utifrån magkänslan än 

förbestämda riktlinjer. Etablerade rekommendationer verkar mer följas i 

klassificerings- och katalogiseringsfrågor. Klassifikationskoderna kommer från BTJ 

och vår informant där berättar att ämnesanalysen utgår från texten. Teckningarna 

anses svårbedömda och vi märkte en ambivalens inför klassificering på facksignum. 

Eftersom en ämnesuppställning försvårar browsing av fackserier är det extra viktig att 

dokumenten går att återvinna via katalogen. Men eftersom katalogen kräver en 

avancerad sökning för att hitta fackserier är den sökvägen mer för målmedvetna och 

vana användare. 
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Uppsatsarbetet har gett oss svar på många funderingar men också genererat nya. En 

kvantitativ studie skulle bättre kartlägga olika slags placeringar och hur pass vanlig en 

viss placering är. Som vårt resultat visat är ett användarperspektiv vanligt i en 

alternativ hylluppställning även om det fanns en osäkerhet kring vilka det är som 

faktiskt läser fackserier. Som förslag på fortsatt forskning vore därför en 

användarstudie som fördjupar sig inom det området intressant.  
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Bilaga 1: Intervjuguide bibliotekarie 

Bakgrund 
Hur länge har du arbetat här? 

Vilka arbetsuppgifter/ansvarsområden har du? 

Har biblioteket några policys?  

(Tas serier upp?) 

Är serier baserade på fakta någonting ni har diskuterat på biblioteket? 

(I så fall, kan du berätta vad ni har sagt eller kommit fram till?) 

 

Klassificering och ämnesanalys 
Klassificerar ni själva eller använder ni BTJ? 

Om själva: kan du berätta hur ni går tillväga? 

(Vad i text och bild påverkar bedömningen?) 

Om BTJ: Kan du komma på något exempel på när ni ändrat BTJs klassificering av 

serier? 

Finner ni SAB tillfredställande för att klassificera serier? 

(Om inte, vilka brister upplever ni?) 

Kan du berätta om vilka olika slags fackserier biblioteket har? 

Har du märkt någon förändring i hur fackserier hanteras under din tid som 

bibliotekarie? 

(I så fall, när, på vilket sätt och varför?)  

 

Placering 
Kan du berätta om hur ni placerar fackserier? 

(Vilka brister och fördelar har ni lagt märke till med placeringen?) 

Vilka olika placeringar av serier har ni provat? 

(Om de provat flera: Varför har ni bytt placering?) 

Har ni behandlat olika slags fackserier på olika sätt? 

Hur tänker ni kring användarna när ni placerar? 

Slutligen är det något om fackserier som du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Intervjuguide katalogisatör 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat här? 

Vilka arbetsuppgifter/ansvarsområden har du? 

Har ni några riktlinjer? 

Är serier baserade på fakta någonting ni har diskuterat på BTJ? 

(I så fall, kan du berätta vad ni har sagt eller kommit fram till?) 

 

Klassificering och ämnesanalys 

Kan du berätta om hur ni går tillväga när ni klassificerar fackserier? 

(Vad i text och bild påverkar bedömningen?) 

Har ni under din tid på BTJ gjort någon förändring i hur fackserier klassificeras? 

(I så fall, när, på vilket sätt och varför?) 

Kan du berätta om något tillfälle där en bibliotekarie kontaktat er angående 

klassificeringen av en serie i faktaform? 

Hur går ni tillväga med att välja ämnesord på tecknade serier  

Är det någonting i text och bild som påverkar bedömningen när det gäller 

facklitterära serier? 

Hur kan man som biblioteksanvändare söka efter facklitterära serier? 
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Bilaga 3: Intresseanmälan bibliotekarie 

Till serieansvarig/serieintresserad bibliotekarie 

 

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som arbetar med vår 

kandidatuppsats. Den handlar om tecknade facklitterära serier. Med det menar vi 

tecknade serier som inte är skönlitterära utan som baseras på fakta. Det kan vara 

läroböcker, journalistiska reportage, officiella dokument, biografier och 

självbiografier utformande som serier. Som exempel kan nämnas Joe Saccos och Guy 

Delisles serier. 

 

Vi undersöker dessa seriers placering i biblioteket och är intresserade av att komma i 

kontakt med serieansvariga eller serieintresserade bibliotekarier som kan tänka sig att 

svara på frågor om detta. Vi blir både glada och tacksamma om du kan tänka dig att 

ställa upp på en intervju. Intervjun kommer i så fall att ske under november och vi 

kommer till din arbetsplats eller där det passar bäst för dig. Deltagandet är 

konfidentiellt.  

 

Du kan svara, eller höra av dig med frågor, antingen till e-post: eller på telefon: 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Coccomo och Josefin Sandberg 

Bibliotekariestudenter, Högskolan i Borås 
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Bilaga 4: Intresseanmälan BTJ 

Till serieansvarig/serieintresserad på BTJ 

 

Vi är två studenter på Bibliotekshögskolan i Borås som arbetar med vår 

kandidatuppsats. Den handlar om tecknade facklitterära serier. Med det menar vi 

tecknade serier som inte är skönlitterära utan som baseras på fakta. Det kan vara 

läroböcker, journalistiska reportage, officiella dokument, biografier och 

självbiografier utformande som serier. Som exempel kan nämnas Joe Saccos och Guy 

Delisles serier. 

 

Vi undersöker dessa seriers klassificering och är intresserade av att komma i kontakt 

med serieansvariga eller serieintresserade på BTJ som kan tänka sig att svara på 

frågor om detta. Vi blir både glada och tacksamma om du kan tänka dig att ställa upp 

på en intervju. Intervjun kommer i så fall att ske under november och deltagandet är 

konfidentiellt.  

 

Du kan svara, eller höra av dig med frågor, antingen till e-post: eller på telefon:  

 

Med vänliga hälsningar 

Jennifer Coccomo och Josefin Sandberg 

Bibliotekariestudenter, Högskolan i Borås 
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Bilaga 5: Fackserier 

Författare Titel SAB-kod 

Anderson, Jeff ; Maddox, 

Mike 
Stora seriebibeln Cb(yb) 

Annikas, Anders  Fucking Vittula 
Ncblz Åmål(yb) [Ncchz 

Pajala(yb)] [Imb-c.6(yb)] 

Backderf, Derf, pseud. 

För John Backderf 

My friend Dahmer : a graphic 

novel 

Lz Dahmer, Jeffrey(yb) 

[Oer-qa(yb)] 

Blain, Christophe ; 

Passard; Alain 

In the kitchen with Alain 

Passard 

Qcaa(yb) [Lz(yb) Passard, 

Alain] 

Bocquet, José-Louis ; 

Fromental, Jean-Luc ; 

Barthélemy, Stanislas 

Hergés äventyr 

Gz Hergé, psued. för 

Georges Rémy(yb) [Ibz...] 

[Lz...] 

Brate, Mats ; Hanberger, 

Petter 

Places, people, stories (2011 : 

Kalmar) 
Uhb(yb) 

Buddenberg, Susanne ; 

Henseler, Thomas 

Berlin : a city divided : 

chronicles 
Kfai(yb) 

Cai, Zhizhong  Zen talar Cmectbc(yb) 

Cai, Zhizhong ; Sunzi Sunzi talar : krigskonsten S.01(yb) 

Carlsson, Gunilla  

Aspergers syndrom : en 

tecknade version om autism med 

normalbegåvning 

Lz Carlsson, Gunilla(yb) 

[Vlada(yb)] 

Classon, Rolf 

Kristiina från Kotka : en 

minnesbok över Kristiina 

Kolehmainen 1956-2012 

Lz Kolehmainen, 

Kristiina(yb) 

Clopper, Brian 
Imagination rocket : [science 

and social studies volume] 
U(yb) [Oh(yb)] [Q(yb] 

Crumb, Robert  Första Moseboken Genesis Cbaaa(yb) 

Crumb, Robert ; 

Mairowitz, David Zane 
Kafka : en introduktion 

Gz Kafka, Franz(yb) [Lz 

Kafka, Franz(yb)] 

Delise, Guy Anteckningar från Jerusalem Noafi(yb) 

Delisle, Guy  
Pyongyang : a journey in North 

Korea 
Noeba.07(yb) 

Eisner, Will  
The plot : the secret story of the 

Protocols of the Elders of Zion 
Koafh 

Fiske, Lars ; Kverneland, 

Steffen 
Olaf G. 

Ibz Gulbransson, Olaf(yb) 

[Lz Gulbransson, Olaf(yb)] 

Geary, Rick  The lives of Sacco & Vanzetti 

Oer-qa(yb) [Lz Sacco, 

Nicola(yb)] [Lz Vanzetti, 

Bartolomeo(yb)] 
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Geary, Rick  The Lindbergh Child 
Oer-qa [Oepa-qa)] [Lz 

Lindbergh, Charles] 

Glidden, Sarah 
How to understand Israel in 60 

days or less 

Koafi(yb) [Lz Glidden, 

Sarah(yb)] [Noafi.07(yb)] 

Gonick, Larry ; Huffman, 

Arthur 
The cartoon guide to physics Ucc(yb) 

Gonick, Larry ; Smith, 

Woollcott 
The cartoon guide to statistics Thi(yb) 

Gonick, Larry ; Wheelis, 

Mark 
The cartoon guide to genetics Ueab(yb) 

Guibert, Emmanuel ; 

Lefèvre, Didier ; 

Lemercier, Frédéric 

The Photographer : [into war-

torn Afghanistan with Doctors 

without borders] 

Koal.58(yb) [Lz Lefèvre, 

Didier] 

Hattori, Chihiro ; Ishihara, 

Yoko 
The manga cookbook Qcabd-oec(yb) 

Jacobson, Sid ; Colón, 

Ernie 

The 9/11 report : a graphic 

adaptation 
Kqa.6(yb) [Oclb(yb)] 

Jensen, Jeff ; Case, 

Jonathan 

Green River Killer : a true 

detective story 

Oep-qaz Washington(yb) 

[Lz Ridgway, Gary 

Leon(yb)] 

Kanarp, Loka 
Pärlor & patroner : 60 

historiska kvinnoporträtt 
K.4 

Knisley, Lucy Relish : my life in the kitchen 

Ibz Kinsley, Lucy(yb) [Lz 

Kinsley, Lucy(yb)] 

[Qca(yb)] 

Kubert, Joe 
Fax from Sarajevo: a story of 

survival 
He.05 [Knbd.59(yb)] 

Marchetto, Marisa 

Acocella 
Cancer vixen : [a true story] 

Lz Marchetto, Marisa 

Axocella(yb) [Vep(yb)] 

Mosdal, Søren Glosimodt Hank Williams - lost highway 
Ijz Williams, Hank(yb) [Lz 

Williams, Hank(yb)] 

Ruta, Matilda Första helgen i juni Vndp(yb)  

Ruta, Matilda Världens sämsta sommar Vndp(yb)  

Sacco, Joe  

Palestina : ockuperad nation: 

rapporter från Gaza och 

Västbanken 

Koafi.59(yb) 

Sacco, Joe  Gaza - fotnoter till ett krig Koa.55(yb) [Koafi.6(yb)] 

Sacco, Joe  

Gorazde : rapport från en FN-

skyddszon under kriget i Bosnien 

1992-95 

Knbd.59(yb) 

Siku, pseud. för Ajibayo 

Akinsiku ; Akin, pseud. 

för Akin Akinsiku 

Mangabibeln Cb(yb) 

Takahashi, Shin ; Inoue, 

Iroha 
Linjär algebra som manga Tche(yb) 

Tukiainen, Katja Brev från Indien Noba.07(yb) 
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Von Eeden, Trevor The original Johnson 
Rbz Johnson, Jack(yb) [Lz 

Johnson, Jack(yb)] 

Young, Frank ; Lasky, 

David 

The Carter Family : don't forget 

this song 
Ijz The Carter Family(yb) 

Zograf, Aleksander, 

pseud. för Sasa Rakezic 

Bulletins from Serbia : [e-mails 

& cartoon strips from behind the 

front line] 

Knb.59(yb) 

 


