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Hiroshima City Manga Library - A Place for Reading 

 

Abstract 
In this master’s thesis I examine the Hiroshima City Manga Library to learn more 

about public libraries in other cultures and manga in a library environment. The 

purpose of the study is to investigate the Manga Library as place and the organization 

of information and the users in that place. The Manga Library was chosen because it 

is unique - the only public comic's library in Japan. I also have a personal interest in 

manga, anime, Japanese culture and public libraries. The following questions are used 

to study these areas: How does the library function as place? What do the library users 

do in this place? How is the information organized in the library room? To answer the 

questions I used ethnography as method - observations, interviews and photography, 

and theories about the library as place.  

 

The result and analysis of the study shows that the Manga Library is built as a place 

for reading in peace and quiet because of the environment both in and outside the 

library, from the windows and the carpets inside to the park outside. Even if the 

Manga Library has "everyone" as their target group, men are the main group of users. 

Men often stay and read manga at the library whereas women tend to borrow and read 

at home, which can be connected to Ray Oldenburg and his theories about the third 

place and men. The organization of the collection in the library is mostly based on 

manga writers, which can be related to the high status comic authors have in Japan 

and that the readers often have a close relationship to the authors. The study of the 

Hiroshima City Manga Library connects three exiting subject areas; public libraries, 

manga and Japanese culture.  

 

Master’s thesis 

 

Keywords 

Mangabibliotek, manga, serietek, serier, folkbibliotek, Japan, Hiroshima, genus, 

kunskapsorganisation, biblioteket som plats, etnografi, kultur 

Manga library, comics, public library, gender, organization, classification, library as 

place, ethnography, culture 



 

 3 

Special thanks to 

 

 Hiroshima City Manga Library - 広島市まんが図書館 and the librarians for 

all their help and friendliness.  

 

 The Scholarship Foundation for Studies of Japanese Society - 
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv for their faith in me. 

 

 My teacher and tutor Olof Sundin for all the guidance and for the letter of 

recommendation to the scholarship foundation. 

 

 My teacher Sara Kjellberg for the second letter of recommendation to the 

scholarship foundation. 

 

 My friends Daniella Luneno Lingmerth and Ramona Mattisson for valuable 

opinions.  

 

 My fellow classmate Linnéa Rodin for help with ethnographical issues. 



 

 4 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

 

Inledning ........................................................................................... 5 

Problem, syfte och frågeställningar ................................................................. 6 

Perspektivisering: Biblioteket som plats ......................................................... 6 
Den tredje platsen .................................................................................................. 7 

Kunskapsorganisation och rummet ................................................................. 8 

Centrala begrepp och förklaringar .................................................................. 9 

Disposition .................................................................................................... 10 

Bakgrund: Japanska folkbibliotek och manga ...........................11 

Folkbibliotek i Japan ..................................................................................... 11 
Manga på japanska bibliotek ............................................................................... 12 

Mangans historia i Japan ............................................................................... 13 
Manga som kulturellt fenomen ............................................................................ 14 

Metod och material ........................................................................17 

Ett etnografiskt perspektiv ............................................................................ 17 

Kontakt med fältet......................................................................................... 18 

Observationer ................................................................................................ 19 

Intervjuer ....................................................................................................... 20 

Fotografering ................................................................................................. 21 

Etiska aspekter .............................................................................................. 21 
Närhet och distans ................................................................................................ 22 

Analysens genomförande .............................................................................. 23 

Resultat och analys ........................................................................24 

Hemsidans utseende ...................................................................................... 25 

Mangabiblioteket .......................................................................................... 26 
Kontoret och bibliotekarierna .............................................................................. 27 
Magasinet och samlingarna ................................................................................. 27 
Biblioteksrummet och kunskapsorganisationen .................................................. 29 
Användarnas aktivitet och passivitet ................................................................... 34 
Avslutningsvis ..................................................................................................... 36 

Avslutande diskussion och slutsatser ..........................................38 

Biblioteket som plats .................................................................................... 38 

Biblioteksrummets användare ....................................................................... 39 

Rummets kunskapsorganisation.................................................................... 40 

Återkoppling till forskningsfrågorna ............................................................ 40 

Efterord ......................................................................................................... 41 

Källförteckning ..............................................................................42 

Empiriskt material ......................................................................................... 42 

Litteratur ....................................................................................................... 43 

Bilagor .............................................................................................47 

Bilaga 1: Observationsmall ........................................................................... 47 

Bilaga 2: Intervjuguide .................................................................................. 48 



 

 5 

Inledning 

"Information is easy to come by these days; good public places are not. Increasingly, 

the stature of libraries will depend on the very fact that they are physical places that 

are centrally located in almost every neighborhood." (Myrick 2003, s. 72) 

 

Jag har alltid haft en fascination för tecknade bilder i såväl rörlig som fast form. I 

barndomen läste jag mycket västerländska serier såsom Bamse, Yakaris äventyr och 

Asterix. Jag var även mycket fäst vid anime, TV-serier från Japan, såsom Rai 

Grottpojken, Candy Candy och Sailor Moon. Jag blev intresserad av japanska serier, 

manga, något senare eftersom den serieformen inte fanns att tillgå under min 

barndom. Intresset för anime fördjupades och intresset för manga påbörjades när 

Internet slog igenom och en hel värld plötsligt öppnade sig.  

 

Det kan inte ha undgått någon att manga är oerhört populärt i Japan. Manga står för 

cirka 35% av allt tryckt material i landet, till skillnad från Sverige där serier står för 

endast ett fåtal procent (Strömberg 2008, s. 18). Enligt Charlina Erliksson (2011) är 

av anledningarna till att just manga fått fäste i västvärlden att manga riktar sig till 

kvinnor i större utsträckning än vad västerländska serier gör, vilket breddar 

målgruppen. Manga finns även i otaliga genrer där det finns något för alla, till 

exempel manga som handlar om hur man bäst lyckas inom företaget, 

matlagningsmanga, manga om andra världskriget, gigantiska robotar eller söta katter. 

Seriekaraktärerna kännetecknas ofta av stora ögon som kan spegla olika känsloflöden 

utan att nödvändigtvis behöva ord. Vanligtvis, menar Erliksson (2011), är 

karaktärerna, även skurkarna, djupare och mer nyanserade än i västerländska serier, 

där handlingen oftast är i fokus. 

 

På specialbiblioteket Mangabiblioteket i Hiroshima - 広島市まんが図書館 

(Hiroshima-shi manga toshokan, Hiroshima City Manga Library) har serier högsta 

prioritet. Det är det enda serieteket/folkbiblioteket med serieinriktning i Japan. 

Genom att göra en etnografisk studie av biblioteket undersöker jag Mangabiblioteket 

som plats. För att kunna genomföra undersökningen sökte jag och erhöll ett stipendie 

från Stipendiestiftelsen för studier av japanskt samhällsliv1. Stipendiet täckte en två-

veckors period i Japan. Att jag valde Mangabiblioteket i Hiroshima beror på att det är 

ett unikt specialbibliotek som är värt att studera i sig, samt att biblioteket som plats är 

aktuellt ämne, vilket framhålls av bland annat av Charles B. Osburn (2006). I studien 

sammansmälter jag därmed mitt intresse för och nyfikenhet inför folkbibliotek som 

plats, manga och japansk kultur.  

                                                 
1 Japanstiftelsen - http://www.japanstiftelsen.se/ [2012-02-15] 
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Jag hade en bred ingång till min studie för att kunna ta reda på så mycket som möjligt 

om biblioteket. Under min studie blev dock vissa saker mer intressanta än andra, 

nämligen låntagarna och kunskapsorganisationen som bidrar till att skapa 

biblioteksrummet. En anledning till varför jag vill studera Mangabiblioteket som plats 

är att jag anser att biblioteket har en stark anknytning till sin fysiska plats, vilket är 

intressant att diskutera, främst med tanke på Internet och dess konsekvenser för den 

fysiska platsen. Både dess geografiska placering i en park och inredning i rummet 

med fönster och ljuddämpande mattor, förstärker Mangabiblioteket som en plats som 

kan attrahera och tilltala besökare. Mangabiblioteket är därmed uppbyggt som plats 

för läsning och lugn och ro. 

 

Med hjälp av studien på Mangabiblioteket ger jag förhoppningsvis även, förutom en 

diskussion kring biblioteket som plats och manga, en inblick i japansk kultur. 

Problem, syfte och frågeställningar 
I uppsatsen gör jag en etnografisk studie av Mangabiblioteket i Hiroshima för att öka 

kunskapen om folkbibliotek i andra kulturer samt det numera världsomspännande 

fenomenet manga, såsom det tar sig uttryck i ett mangabibliotek. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur Mangabiblioteket fungerar som plats och de användare 

och den kunskapsorganisation som utgör rummet. Bibliotek som plats är något som 

diskuteras i takt med att Internet "tar över" den fysiska världen och är därför ett 

aktuellt och viktigt ämne. Att lyfta fram just Mangabiblioteket är särskilt intressant 

dels eftersom det är unikt med tanke på att det är det enda folkbiblioteket med 

serieinriktning i Japan. 

 

Mangabiblioteket i Hiroshima studeras utifrån följande forskningsfrågor: 

 

 Hur fungerar biblioteket som plats? 

 Hur rör sig användarna i biblioteksrummet? 

 Vilket kunskapsorganisationssystem utgör biblioteksrummet? 

Perspektivisering: Biblioteket som plats 
Forskning och debatt om biblioteket som plats har blivit allt viktigare inom det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet, framförallt sedan Internets intåg. 

Biblioteken måste arbeta hårdare för att attrahera användare till dess fysiska plats i sin 

ständiga tävlan mot den digitala världen (Ojala 2009). Biblioteket som plats 

diskuteras även av Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011) då 

de menar att biblioteket inte endast är en utlåningscentral utan kan vara en plats för 

upplevelser och kreativitet.  

 

Bonnie Mak (2007, s. 209) menar att biblioteket, sett ur ett kulturperspektiv, är mer 

än bara böcker. Genom historien har biblioteket varit en symbol för lärande, men den 
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symbolen och dess roll i samhället har blivit "hotad" på grund av Internets genomslag. 

Den stora skillnaden mellan en fysisk plats och en plats på webben är att den fysiska 

platsen är fast och tillhör någon medan en plats på webben existerar överallt och 

tillhör alla. Enligt Charles B. Osburn (2006, ss. 53-54) blir debatten kring biblioteket 

som plats allt hetare ju mer Internet sprider sig och "det papperslösa samhället" blir 

mer påtagligt. Den ena sidan argumenterar för att biblioteket endast ska vara digitalt, 

eftersom användarna då kan få den information de vill ha från vilken plats som helst. 

Den andra sidan argumenterar istället för det fysiska biblioteket och poängterar att 

exempelvis biblioteket i Alexandria är mer aktuellt och aktivt än det någonsin har 

varit i moderna tider. Osburn håller med Maks uttalande om att biblioteket är och bör 

vara mer än bara böcker. Han talar om det fysiska biblioteket som något som bör 

tilltala besökarens alla sinnen och ge en speciell upplevelse. Han lyfter även fram 

vikten av att forska om biblioteket som plats eftersom det är ett ämne som är i stort 

behov av diskussion.  

 

Någon som tidigt opponerade sig mot webbens betydelse för biblioteket som plats var 

William A. Gosling (2000) som skrev en artikel om bibliotek som plats i relation till 

webben To Go or Not to Go? Library as Place, där han menar att biblioteket och 

bibliotekariernas källkritiska kunskaper är viktigare än någonsin på grund av det stora 

informationsflöde som översköljer användarna på Internet. Gosling jämför bibliotek 

och dess "strider" mot webben med universitetet som plats gentemot distanskurser på 

Internet, då han menar att de fysiska universiteten, där studenterna kan interagera med 

varandra på plats, fortfarande har en mycket stark roll i samhället. Han påpekar dock 

att de teknologiska förändringarna kommer att medföra (och har medfört) att 

bibliotekets serviceroll ändras, men att användarna ändå kommer att behöva 

bibliotekens service. Sam Demas (2005, s. 27) håller med Gosling om biblioteket som 

plats i det informationsrika samhället och trycker lite extra på biblioteket som plats 

för meditation. Med alla elektroniska ljud runtomkring oss, kan biblioteket inbjuda 

till en lugn atmosfär. Förutsättningen för detta är dock att biblioteket faktiskt är tyst 

och förbjuder mobiltelefoner och högljutt prat, det vill säga ett traditionellt bibliotek, 

vilket även kan utestänga vissa användare.  

Den tredje platsen 
Förutom den första platsen, hemmet, och den andra platsen, arbetsplatsen, har även 

människor en tredje plats, en plats där man spenderar fritiden, vilken beskrivs av Ray 

Oldenburg (1999, ss. 20-22), amerikansk professor i sociologi och antropologi, som 

en plats där människor kan fly från vardagen, slappna av och samtidigt slippa vara 

ensamma. Det blir en plats för att komma ifrån de närmsta en stund och få andrum, en 

plats där ingen behöver agera värd och där människor kan komma och gå som de vill.  

 

Oldenburg (1999, s. 230, 232-234, 261) skriver att den tredje platsen historiskt sett 

har funnits till främst för män, eftersom kvinnor har uteslutits på grund av 

barnuppfostran och hushållssysslor. Då kvinnor har begett sig ut från hemmet på 

fritiden har de nästan alltid haft med sig sina barn, medan männen har kunnat bege sig 

utan familjen. Oldenburg menar att det inte är konstigt att den tredje platsen "tillfallit" 

männen eftersom i princip alla samhällen har dominerats av män. Han påstår dock att 

många kvinnor genom historien har bejakat detta eftersom att de då istället haft 
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"herravälde" över huset. Oldenburg poängterar att eftersom männen, nuförtiden, tar 

alltmer ansvar för barnen och hemmet är det inte konstigt att den tredje platsen får allt 

mindre utrymme i samhället. Jag vill även tillägga, som ovan sagts, att Internets 

inträde har bidragit till en ytterligare minskning av den fysiska tredje platsen, medan 

den digitala tredje platsen som exempelvis dataspelande i interaktion med andra har 

ökat. 

 

Marylaine Block (2007, s. 29) berättar att biblioteket har fått en annan betydelse 

sedan webbens tillkomst. Från att ha varit ett "information place" med tyngdpunkt på 

information menar hon att tyngdpunkten numera snarare ligger på själva platsen. 

Biblioteken strävar alltmer efter att vara ett kulturhus där allmänheten kan samlas. 

Detta är något som Phil Myrick (2003, s. 72-74) håller med om då han menar att 

människor kanske inte kommer att besöka det framtida biblioteket främst för att få 

information, utan i så fall för att det är en åtråvärd plats. Om bibliotekets omgivning 

dessutom är tilltalande och behaglig, som exempelvis en park, kan det attrahera nya 

besökare. Därför, menar Myrick, att det är viktigt att inte underminera betydelsen av 

ett fysiskt bibliotek i framtiden och istället utveckla och förbättra platsen för att locka 

användare. 

Kunskapsorganisation och rummet 
Enligt Geoffrey C. Bowker och Susan Leigh Star (1999, ss. 1-3, 137) klassificerar och 

ordnar vi ständigt omgivningen kring oss. Att organisera olika saker, som kläder, 

bestick eller böcker är något som hjälper till och förenklar vardagen. Dessa vardagliga 

klassificeringssystem är osynliga och uttalas i regel inte medan andra system är 

synliga, som SAB- eller periodiska systemet. Det är svårt att ignorera klassificeringar 

eftersom det är en stor del av människans existens.  

 

Jenny Samuelsson (2008, s. 64) berättar att det egentligen inte finns något universellt 

kunskapsorganisationssystem eftersom ”de är konstruerade utifrån en viss 

verklighetsuppfattning och en viss kunskapssyn”. Detta är även något som Hope A. 

Olson (2010, ss. 4806, 4809, 4811) tar upp då hon menar att klassificering är influerat 

av samhället och vice versa samt att det blir tydligt vilka fördomar som råder i ett 

visst samhälle. Till exempel kan synen på kvinnor eller homosexualitet framträda i ett 

bibliotekssystems uppbyggnad då dessa underordnas specifika kategorier och 

ämnesord. Bowker och Star (1999, ss. 3, 151) beskriver detta vidare då de menar att 

även om kunskapsorganisation är något som hela mänskligheten utövar kan det vara 

stor skillnad i olika nationers val av organisering, kategorisering och klassificering. 

Länder ser olika ut, har olika geografiska utgångspunkter och olika förutsättningar, 

vilket innebär att standardiserade kunskapsorganisationssystem (t. ex SAB, Dewey) 

inte alltid passar. Studier av kunskapsorganisation kan användas för att undersöka och 

öka förståelsen av andra kulturer, då kategorisering av olika ting ofta kan spegla ett 

samhälles uppbyggnad eller dess historiska bakgrund. 

 

I uppsatsen nämns två olika nivåer av kunskapsorganisation; fysisk organisering samt 

i viss utsträckning standardiserade klassifikationssystem. Tyngdpunkten ligger främst 

på ämnesindelning i själva biblioteksrummet och mangans fysiska placering, eftersom 
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jag vill undersöka den kunskapsorganisation som utgör det fysiska rummet i 

Mangabiblioteket.  

Centrala begrepp och förklaringar 
De olika definitionerna är hämtade från två webbplatser; Seriewikin och Wikipedia, 

samt Serier på biblioteket (2010) av Daniel Gustavsson, bibliotekarie och 

seriespecialist.  

 

Ordet serier innebär att ett antal bilder (oftast minst två) visas i en sekvens. Bilderna 

kan visas både med eller utan text. Meningen är att texten inte ska kunna läsas 

fristående utan endast komplettera bilden (Seriewikin, 2010-03-30). När jag nämner 

serier i uppsatsen menar jag vanligtvis alla serier, både manga och västerländska 

serier. 

 

Det japanska ordet manga betyder tecknad serie. I västerlandet förknippas dock 

manga enbart med japanska serier, vilket troligtvis beror på den distinkta skillnaden i 

tecknarstil mellan västerländska serier och manga samt att manga läses baklänges 

(Gustavsson 2010, s. 22). För många står även begreppet manga för en specifik 

teckningsstil och den stilen används inte uteslutande av japaner, utan även av till 

exempel svenskar (Strömberg 2007, s. 59). Med andra ord är egentligen den korrekta 

svenska översättningen av まんが図書館 - Mangatoshokan: 

Serieteket/Seriebiblioteket, men för enkelhetens skull (och för att undvika 

missförstånd) har jag valt att använda mig av namnet Mangabiblioteket. Det finns 

även skillnader i berättarstil då manga ofta fokuserar på karaktärerna medan 

exempelvis västerländska serier tenderar att fokusera på handlingen, vilket även kan 

vara en anledning till japanernas svala intresse för västerländska serier (Gustavsson 

2010, ss. 22-23). Då jag skriver om manga i uppsatsen syftar jag främst på japanska 

serier men även själva teckningsstilen. 

 

Det finns olika uppfattningar om exakt vilka länder västerlandet innefattar, men när 

jag nämner västerländska serier i uppsatsen syftar jag främst på serier från Europa 

och USA (Wikipedia 2012-01-25). Anledningen till att jag jämför med just 

västerlandet är att jag är svensk och därför omedvetet eller medvetet jämför med 

Sverige och väst. Det är även ett vanligt förekommande fenomen att jämföra Japan 

och manga med västerlandet, åtminstone när det gäller den litteratur som jag har 

använt i uppsatsen. 

 

Anime - アニメ är ett japanskt uttryck som betyder tecknade serier i rörlig form - 

animerad film. I västerlandet är dock betydelsen japansk tecknad film (Seriewikin 

2010-07-26). 

 

Jag använder mig av besökare/användare/låntagare när jag beskriver 

Mangabibliotekets målgrupper. Besökare, för att biblioteket även fungerar som ett 

slags museum (med äldre värdefulla samlingar i glasskåp). Användare, eftersom det 

är många som läser på plats eller använder datorerna utan att händelsevis låna. 
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Låntagare - de som faktiskt utför lånen. Begreppen används varierat och utan specifik 

innebörd. 

Disposition 
I uppsatsen behandlas först folkbibliotek i japan, manga på japanska bibliotek, 

mangans historia i Japan och manga som kulturellt fenomen, för att ge en bakgrund 

och förståelse för de ämnen som diskuteras i uppsatsen. Därefter presenteras mitt 

etnografiska perspektiv, materialinsamlingen via observationer, intervjuer och 

fotografering samt etiska aspekter och analysens genomförande. Sedan presenterar jag 

mitt resultat av de observationer och intervjuer jag utförde på Mangabiblioteket samt 

min analys. Uppsatsen avslutas med en diskussion om Mangabiblioteket som plats 

samt en återkoppling till forskningsfrågorna.  
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Bakgrund: Japanska folkbibliotek och manga 

Folkbibliotek i Japan 
Enligt Haruki Nagata (2007, ss. 1-3), forskare inom biblioteks- och 

informationsvetenskap i Japan, började kommersiell publicering av böcker under 

tidigt 1600-tal i Japan. För att trygga bokmarknadens tillväxt uppstod butiker som 

lånade ut böcker, vilket gjorde att även den fattiga arbetarklassen fick tillgång till 

böcker. Det fanns cirka 650 utlåningsbutiker i Tokyo 1808, som senare steg till 800 

stycken 1832. I början av 1700-talet fanns även böcker till utlåning från privata 

samlingar och i början av 1900-talet lånade en del tempel ut sina boksamlingar till 

allmänheten. Då moderniseringen av Japan pågick under Meiji-perioden2 (1868-1912) 

grundade regeringen moderna västinfluerade folkbibliotek. Bibliotekens främsta 

uppdrag var då att bilda befolkningen. Nagata berättar vidare att alla ekonomiska 

resurser var riktade mot militären under andra världskriget, vilket innebar mörka tider 

för de japanska folkbiblioteken. Trots att bibliotekslagen kom till efter krigets slut, 

1950, stod utvecklingen av biblioteken still tills senare halvan av 1960-talet, vilket 

inte var konstigt med tanke på all den förstörelse som behövde åtgärdas i landet. Ett 

skäl till att folkbiblioteken återigen kunde blomstra var att The Japan Library 

Association (JLA) skrev en rapport om att folkbiblioteken inte tillgodosåg låntagarens 

behov eller önskemål, eftersom de böcker som fanns tillgängliga vanligtvis hade med 

utbildning att göra. JLA kunde visa på att ju mer material som riktades till 

allmänhetens önskemål desto populärare skulle biblioteken bli, vilket de också blev. 

Ett annat skäl framgången var att Japans ekonomi var på uppgång och därför kunde 

avsätta resurser till biblioteken. (Nagata, 2007). 

 

Regeringssystemet i Japan är sedan Meiji-perioden uppdelat i två nivåer; län samt 

mindre delar av en storstad, mindre stad och by. Detta gör att även bibliotekssystemet 

är uppdelat i två delar, vilket Kimio Hosono (2006, s. 126) kallar för "forefront 

libraries", som innebär att folkbiblioteket ger service direkt till storstäder, mindre 

städer och byar, samt "backup libraries" som stöttar forefront libraries och finns 

tillgängliga i områden som saknar ”vanliga” folkbibliotek. Backup libraries fungerar 

även som samordnare för regionens bibliotek. Båda nivåer av folkbibliotek är dock 

självständiga och kan fungera som en egen organisation.  

 

                                                 
2 Meiji - "upplyst regerande" - regentnamn/regeringstid för Mutsuhito, Japans kejsare 1867-1912. Under Meiji-

peridoden skedde Japans förvandling från feodalstat till modern västerländskinfluerad stormakt. 

Nationalencyklopedin - http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/lang/meiji [2012-04-04] 
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Enligt Nagata (2007, s. 3-4) finns det cirka 2.31 folkbibliotek per 100 000 invånare i 

Japan, vilket är en låg siffra till exempel jämfört med 22.26 i Finland. Dock finns det 

så kallade Citizens Public Halls i Japan som ofta inhyser bibliotek, vilka inte har 

räknats med i biblioteksstatistiken. Folkbibliotekens framgång mäts i antal utlånade 

volymer, vilket gör att biblioteken ofta ser till att ha det låntagarna önskar, det vill 

säga de mest populära böckerna. Nagata berättar vidare att detta har lett till att 

regeringen inte anser att professionella bibliotekerier behövs längre eftersom 

cirkualationen av böckerna är det viktigaste, vilket blir särskilt tydligt genom 

statistiken från JLA3 där siffrorna visar att antalet behörig personal på japanska 

folkbibliotek har minskat successivt från 7,894 bibliotekarier 1998 till 6,541 stycken 

2008. Under samma tioårsperiod har antalet folkbibliotek dock ökat, nämligen från 

2,499 till 3,106. Nagata (ibid) poängterar att något behöver göras gällande 

folkbiblioteken i Japan, vilket blev särskilt tydligt i och med Internets intåg under 

slutet av 1990-talet. Många biblioteks samlingar är fortfarande inte digitaliserade och 

antalet databaser som erbjuds är få, vilket går rakt emot Japans övriga teknologiska 

utveckling. Dessutom utgår många bibliotek från att besökarna kommer till 

biblioteket endast för att låna böcker. (Nagata, 2007) 

Manga på japanska bibliotek 
Enligt David Hopkins (Hopkins 2010, ss. 21-23) gjordes det första seriösa försöket 

till att ge manga en plats på de japanska biblioteken redan 1959, då de som 

argumenterade för manga menade att serieformen tillhörde kulturhistorien och därför 

borde finnas på bibliotek, men eftersom manga ansågs som något lågkulturellt av de 

flesta (konservativa) bibliotekarier föll argumentet platt. Först på 1980-talet började 

biblioteken ha mangasamlingar, både folk- och skolbibliotek, det vill säga manga som 

ansågs ha ett pedagoiskt syfte eller som ansågs vara högkulturell. 1985 hade hälften 

av alla grund- och gymnasieskolor mangasamlingar, men även om skolbiblioteken 

accepterade manga gjorde inte universitetsbiblioteken det. Dock fanns det en del 

pedagogisk manga på universitetsbiblioteken. Hopkins (ibid) berättar vidare att JLA 

skrev en rapport 1994 om manga på bibliotek där de, trots den pågående debatten om 

mangans värde, rekommenderade att alla bibliotek skulle ha en mangasamling. 

Titlarna de föreslog var nästan uteslutande publicerade efter 1982, vilket visade på att 

JLA var villiga att behandla manga seriöst och att biblioteken inte endast skulle ha 

äldre verk. (Hopkins, 2010) 

 

Vad gäller manga på japanska folkbibliotek idag menar John E. Ingulsrud och Kate 

Allen (2009, ss. 3-4), professorer i internationella studier respektive globala japanska 

studier i Japan, att det endast finns ett begränsat utbud på grund av brist på plats och 

resurser och då främst de mest kända titlarna, vilket de baserar på en undersökning de 

gjorde av folkbibliotek i Tokyo. Den japanska befolkningen går istället till 

kommersiella Internet-mangacaféer, ofta kallade manga kissa (förtkorning av kissaten 

- café), där det finns ett stort utbud av både ny och klassisk manga, för även om det 

kostar är det ändå billigare än att köpa en ny manga. Priset per timme är cirka 400 yen 

(ca 30kr). För det priset får kunden läsa obegränsat antal manga, gratis dricka, se 

DVD-filmer och spela TV-spel. Caféerna erbjuder även tilltugg till självkostnadspris 

                                                 
3 The Japan Library Association - http://www.jla.or.jp/portals/0/html/pub-statis-e.html. [2012-04-04] 
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(Wikipedia 2012-04-07). Att samlingarna finns i caféer är troligtvis tilltalande för 

kunderna. Förutom mangacaféerna blir det allt populärare att besöka 

andrahandsbokandlar som den stora kedjan Book Off, där manga upptar över häften av 

utrymmet (Ingulsrud & Allen 2009, ss. 3-4). 

 

Enligt Hopkins (Hopkins 2010, ss. 17-18) börjar dock en del bibliotek med 

mangainriktning dyka upp i Japan. Till exempel ett forskningsbibliotek med 

mangainriktning i Tokyo och ett mangamuseum i Kyoto, där allmänheten även kan 

låna, men eftersom behovet växer bland studenter som studerar manga lär det 

säkerligen dyka upp fler. Japans nationalbibliotek, The National Diet Library, har 

som uppdrag att samla alla Japans publikationer och borde därmed ha den största 

mangasamlingen, i alla fall rent teoretiskt menar Hopkins. Han uttrycker även att det 

är underligt att Japan har så pass få och så senkomna faciliteter för manga (han 

nämner anmärkningsvärt nog inte Japans enda serietek - Mangabiblioteket). 

Mangans historia i Japan 
Gustavsson (2010, ss. 51-54) skriver att serieskapandet i Japan började redan år 781. 

Buddhistmunkar och nunnor ville nämligen att även analfabeter skulle kunna ta del av 

deras lärdomar och spred därför informationen via bildberättande. Den första 

egentliga serien i Japan samt själva ordet manga skapades dock av Katsushika 

Hokusai år 1814. Hans samling av provteckningar benämnde han nämligen som 

Hokusai Manga. Gustavsson berättar vidare att manga fick en annan betydelse under 

1890-talet; humorteckningar i japanska dagstidningar, vilka sedan blev hela tecknade 

serier. Dessa serier, då oftast riktade till barn, blev mycket populära under 1920-talet. 

Samtidigt hade en annan berättarform, kamishibai, sin storhetstid, vilket innebar att 

en aktör visade bilder och samtidigt berättade en historia. Den här typen av "serier" 

blev en populär nöjesform även för vuxna. Gustavsson menar att även om andra 

världskriget innebar pappersbrist för landet blomstrade manga igen under 

efterkrigsåren (1945-), då det var en möjlighet för den japanska befolkningen att fly 

den hårda vardagen en stund. Under de åren fick Osamu Tezuka, även kallad Japans 

Disney, sitt genombrott. Hans mest kända verk är Tesuwan Atomu (1952, Astro Boy), 

vilken även omvandlades till anime. Paul Gravett (2004, s. 24, 30), seriejournalist och 

seriepublikatör, går ännu djupare in i fenomenet Tezuka och instämmer i japanernas 

uppfattning om att han är "mangans gud" och bidrog till mangans utveckling från 

barn- till vuxenlitteratur. Det var även Tezuka som skapade de karaktärer med stora 

ögon som har kommit att förknippas med manga. Influenserna till dessa 

karakteristiska ögon sägs han, enligt Gravett, ha fått från Disney's Bambi (1942). 

Under 1960-talet banade även Tezuka väg för mangans kompanjon - anime. Anime 

och manga kompletterar varandra då anime vanligtvis har en manga som förlaga eller 

vice versa. Vanligast är dock att mangan är förlagan. 

 

Ingulsrud och Allen (2009, ss. 35-36, 50) hävdar att det egentligen finns två 

perspektiv på mangans historia, dels det kulturhistoriska perspektivet där den 

moderna mangan (dvs. 1945-) kan spåras tillbaks ända till 1100-talet och dels det 

socioekonomiska perspektivet där mangan anses vara resultatet av förändringar i 

landet under andra världskrigets slut. Enligt författarna tillhör Paul Gravett den grupp 
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av forskare som anser att manga har en tidig historia. De poängterar dock att andra 

världskrigets slut anses som en viktig katalysator för manga i Japan i båda 

perspektiven samt att Tezukas verk var oerhört viktiga för mangans utveckling. 

Skillnaden mellan perspektiven är därmed huruvida den tidiga kulturhistorien 

påverkat den moderna mangan eller ej. Ingulsrud och Allen tar dock ställning när de 

menar att mangaforskare som inte har någon erfarenhet av att själva teckna manga 

gärna minimerar betydelsen av Japans kulturhistoria medan professionella 

mangatecknare, som Tezuka, eller forskare som har erfarenhet av att teckna manga 

ofta anser att kulturhistorien haft en stor betydelse för mangans framväxt. (Ingulsrud 

& Allen, 2009). 

 

Ingulsrud och Allen (2009, ss. 26, 60) berättar att kritiker som lyfter fram manga som 

en del av den japanska kulturhistorien tycks vara de som anser att manga är konst och 

arbetar för att höja dess status. Många japaner anser dock att manga har ett litet 

kulturellt kapital och låg social status, vilket kan härledas till att den läses av många, 

är billig och därmed är en kortvarig produkt som enkelt kan kastas bort. Det finns till 

och med dem som menar att Osamu Tezukas verk inte kan kallas manga, eftersom 

hans verk tillhör japansk högkultur, vilket då innebär att lågkulturell manga inte bör 

relateras till Tezuka. Dessa uppfattningar håller dock på att ändras i och med att 

manga får allt högre status internationellt. (Ingulsrud & Allen, 2009). 

Manga som kulturellt fenomen 
Varför har då manga blivit så stort i Japan? Även om manga härstammar från Japans 

tidiga kulturhistoria, är det inte säkert att den hade utvecklats och blivit ett kulturellt 

fenomen om inte andra världskriget ägt rum (och tagit slut). Som påtalats tidigare 

genomgick landet stora förändringar efter 1945. Förändringar som utan tvekan hade 

en stor påverkan på mangans utveckling. Ingulsrud och Allen (2009, ss. 41, 43) 

berättar att även om den amerikanska ockupationen av landet medförde mediacensur 

fick japanerna tillgång till amerikansk populärkultur, vilket influerade 

mangaskapandet. Att läsa serier var nämligen ett vanligt nöje bland amerikanska 

soldater. Befolkningen var fattig under efterkrigstiden men i och med Japans 

ekonomiska tillväxt, vars höjdpunkt kom under 1960-talet, fick även barn råd att köpa 

manga själva, vilket ökade omsättningen. De utlåningsbutiker som varit särskilt 

populära under efterkrigsåren behövdes inte längre då befolkningen var rik nog att 

köpa mangan. Robert S. Petersen (2011, s. 132) menar även att den ovan nämnda 

berättarformen kamishibai försvann i och med landets ekonomiska framgångar och 

inträdet av TV-apparater i de japanska hushållen under 1950- och 60-talen. 

 

Ingulsrud och Allen (2009, ss. 46, 115, 147) berättar vidare att mangans framgångar 

ledde till att stora seriekonvent upprättades från och med 1975, kallade för Comiket, 

där amatörtecknare visar upp, säljer eller ger bort sina verk gratis. Mangautbudet 

består således av fanzine - egenpublicerade serier, kallat doujinshi på japanska. 

Seriekonventet hålls numera under tre dagar två gånger per år och har över 35 000 

deltagare, varav besökarna inte är inräknade. Under 2009 uppgick besökarantalet till 

cirka 560 000 under de tre dagarna. Medelåldern bland besökarna är 28 år och bland 
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deltagarna 30 år (Comiket 2008).4 Ingulsrud och Allen (ibid) berättar vidare att 

presentation av mangaverken kan göras individuellt eller som en del av en 

mangaklubb. Klubbmedlemmarna står för cirka 96 procent av konventets deltagare, 

varav hela 71 procent av dem är kvinnor, vilket beror på att kvinnorna tenderar att 

vara mer aktiva i mangasammanhang och därför är mer synliga på konventen. Dock 

har en ökning av både manliga deltagare och besökare skett under de senaste åren 

(Comiket 2009).5 Att delta i någon sorts klubbaktivitet under skolgången i Japan är 

mycket vanligt och uppmuntras. Det är ett enkelt sätt för ungdomarna att hitta 

likasinnade och utveckla vänskapsband.  

 

Klubbaktiviteter skildras även i otaliga manga och animeproduktioner, exempelvis i 

K-On! (manga skapad 2007) av Reiko Yoshida där en grupp tjejer bildar ett band i 

skolans musikklubb. K-On! är för övrigt i skrivande stund (2012) en av Japans mest 

populära produktioner, där mängder av relaterat material säljs i japanska 

anime/mangabutiker, alltifrån koppar och figurer till soundtrack. Typen av manga 

som utspelar sig i skolmiljö är vanlig och igenkänningsfaktorn är ofta hög, vilket kan 

vara en orsak till dess popularitet. Ett annat exempel är Genshiken (manga skapad 

2002) av Shimoku Kio, då en grupp killar och tjejer är med i skolans mangaklubb där 

de läser manga, ser på anime, spelar animerelaterade TV-spel samt besöker Comiket. 

Karaktärerna är därmed så kallade otakus, vilket Ingulsrud och Allen (2009, s. 47) 

menar är en pojke eller man (oftast) som är besatt av manga och anime samt har svårt 

för att vara social med andra människor, främst kvinnor. Det finns även ett liknande 

begrepp för flickor och kvinnor, fujoshi, där de är besatta av mangagenren yaoi - 

kärlek män emellan med erotisk ton, skapad av och för kvinnor. Både K-On! och 

Genshiken var manga från början som sedan adapterades till anime.  

 

Gravett (2004, ss. 60, 80-81) menar att det är ett mysterium för forskare (framförallt i 

väst) att det är så pass populärt bland japanska kvinnor att läsa shounen-ai - manlig 

kärlek, och den mer erotiska subgenren yaoi samt att de dessutom skapas av kvinnor. 

Gravett påpekar att det finns många spekulationer i varför kvinnor gärna läser (och 

skapar) just den genren, varav en är att japanska kvinnor är uttråkade av kvinnlig-

manlig kärlek, där kvinnan oftast visas som den svagare i förhållandet och vill läsa en 

romantisk berättelse där det är mer lika villkor. En annan spekulation, menar Gravett, 

är att japanska kvinnor ofta har en pojkaktig figur och därför läser shounen-ai som en 

protest mot många japanska mäns fantasi om den västerländska timglasformade 

kvinnan. Med andra ord, menar Gravett, behöver nödvändigtvis inte genrens 

popularitet bland kvinnor innebära att läsarna och skaparna är mer positiva till 

homosexualitet än andra, dessutom är shounen-ai och yaoi oftast inte realistiskt 

skildrade. Det kan tilläggas att i princip hälften av alla läsare och skapare av serier i 

Japan är kvinnor, vilken är en stor skillnad jämfört med västvärlden där 

seriebranschen är mansdominerad (Strömberg 2007, s. 63). 

 

                                                 
4  Comiket (2008) - http://www.comiket.co.jp/info-a/WhatIsEng080528.pdf [2012-04-18] 
5 Comiket (2009) - http://www.comiket.co.jp/info-a/C77/C77CMKSymposiumPresentationEnglish.pdf [2012-04-

18] 
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Ingulsrud och Allen (2009, ss. 4, 33, 113, 115-116) berättar att även om försäljningen 

av manga har minskat på senare år publiceras det fortfarande mycket, bland annat på 

grund av att manga fungerar som ett komplement till andra former av media, som 

anime och TV-spel. Även om dessa kan ses som rivaler kan de ge mangan "en skjuts" 

när det gäller marknadsföring och vice versa. Som nämnts tidigare är manga ofta 

basen som sedan kan omvandlas till och kompletteras med anime beroende på 

mangans popularitet. Dessutom är det inte bara mangans försäljningssiffror som har 

minskat utan även böcker och tidningar. Ingulsrud och Allen (ibid) menar att skälen 

till detta, förutom konkurrensen med andra medier, är bland annat tillväxten av 

Internet-mangacaféer, andrahandsbokhandlar och tillgång till digital manga via 

Internet/mobilen. Även om manga i mobilformat till en början främst riktades till 

salary men - "japanese white-collar businessmen" (Wikipedia 2012-04-11), pendlande 

till och från jobbet, blev den största läsekretsen istället kvinnor. Det formatet tycks 

tilltala kvinnor eftersom läsandet blir mer privat då de kanske inte vill skylta med att 

de läser manga. Ingulsrud och Allen (ibid) berättar vidare att något som inte är särskilt 

privat, och utövas främst av män, är tachiyomi, en hopslagning av orden tachimasu 

立ちます, som betyder står och yomimasu 読みます som betyder läser (egen 

översättning), vilket går ut på att stå och läsa i bokaffärer. Svårigheten för butikerna 

är att få kunderna att sedan köpa mangan. Därför har många stora bokaffärer plastat in 

eller slagit ett snöre runt mangan, vilket har lett till att många istället vänder sig till 

konbini コンビニ, japanska förkortningen för convenience store, eftersom de inte 

plastar in mangan. Men tachiyomi innebär även att kunden lättare kan hitta rätt typ av 

manga som de sedan vill köpa.  
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Metod och material 

Ett etnografiskt perspektiv 
Undersökningen av biblioteket är en etnografisk studie. Visserligen skedde studien 

under en kortare tid, men enligt Ulrica Nylén (2005, ss. 28-29), ekonomie doktor på 

Handelshögskolan vid Umeå universitet, behöver inte en etnografisk studie innebära 

en långvarig och ingående undersökning av en kultur, utan kan bestå av 

ostrukturerade intervjuer, anteckningar eller inspelningar som sker under en kortare 

tid. Philip Lalander (2011, ss. 83-84, 86), professor i socialpsykologi vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö, skriver att etnografi innebär att forskaren gör ett 

försök till att se något ur en annans perspektiv genom att undersöka och observera de 

miljöer där exempelvis en intervjuperson bor eller arbetar. Öppna frågeställningar är 

vanliga för den typen av undersökningar, eftersom det kan vara bra att inte vara alltför 

låst till ett visst ämne i början av studien. Det är viktigt att lägga moraliska 

värderingar och fördomar vid sidan för att inte bli influerad av det under studiens 

gång, vilket kan vara lättare sagt än gjort då många tankesätt är invanda. 

 

När det gäller etnografisk forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 

skriver Nancy P. Thomas och James M. Nyce, redan 1998 (s. 112), att den typen av 

forskning bäddar för djupare frågeställningar om informationssökning och 

biblioteksverksamhet. De berättar att eftersom forskare inom det biblioteks- och 

informationsvetenskapliga fältet då började ställa allt mer komplicerade frågor 

krävdes det mer djupgående metoder, som etnografi, för att få ett önskat resultat. 

Etnografin kan nämligen binda samman det som pågår i biblioteket till vad som pågår 

i kultur, samhälle och historia. Etnografiska metoder har sedan kommit att tillämpas 

inom användarstudier (Hartel & Thomson 2011, s. 2214). 

 

I uppsatsen presenteras resultatet av min empiriska undersökning genom ett 

mellanting av "den sammanhållna fallbeskrivningen", vilket Nylén (2005, s. 29, 70-

73) menar innebär att informationen från observationerna och intervjuerna visas som 

en logiskt strukturerad sammanhållen enhet, och "den självbiografiska berättelsen", 

vilken kännetecknas av personliga erfarenheter, forskarens närvaro och ärlighet. 

Mellantinget, menar Nylén (ibid), kallas för "reflexiv etnografi", som innebär en 

blandning av "bekännelseberättelser" - forskarens erfarenheter och reflektioner kring 

kulturen samt "realistiska berättelser" - detaljrika redogörelser för bland annat 

beteenden hos en främmande kultur. Beskrivningen är tänkt att ge en helhetsbild av 

Mangabiblioteket samt även ge en viss inblick i den japanska kulturen. I resultatet och 
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analysen av studien är berättelsen i centrum. Observationerna och intervjuerna har 

sammanförts så att berättelsen blir enklare att följa.  

Kontakt med fältet 
Innan resan behövde jag, som Lalander (2011, s. 91) uttrycker det, "få tillträde till 

fältet", vilket är en viktig fråga inom etnografisk forskning. För att uppnå det hade jag 

mail-korrespondens med bibliotekarie 1 på Mangabiblioteket. Jag skrev mailen både 

på japanska och engelska för att inga missförstånd skulle uppstå. Enligt Lalander 

(2011, s. 94) är det viktigt att försöka sätta sig in i de studerades värld genom att 

exempelvis lära sig deras språk och på så sätt öka möjligheterna att bli accepterad och 

därmed få tillträde till fältet. Det underlättade att jag tidigare studerat japanska och 

har ett stort intresse för deras seder och bruk. Till exempel är det av stor vikt att 

använda sig av keigo när man talar med (eller skriver till) äldre människor eller de 

med större auktoritet, vilket innebär ett artigare tilltal. Att jag läser manga och tittar 

på anime gjorde även att det blev enklare att föra ett samtal. Dessa samtal kring deras 

(och mina) intressen öppnade upp för andra frågor samt gjorde intervjun mer 

"levande". 

 

Tid för kringvisning i biblioteket sattes till den 8 mars. Eftersom jag anlände tidigare 

än så till Hiroshima, den 2 mars 2012, besökte jag biblioteket på egen hand innan dess 

för att studera biblioteksrummet och förbereda frågor. Den 3 mars var första dagen i 

biblioteket då jag presenterade mig kort för bibliotekarierna (varav en av dem var 

bibliotekarie 3) och började observera. Min tanke med vistelsen på Mangabiblioteket 

var att jag skulle observera, fotografera och, om möjligt, intervjua en av 

bibliotekarierna. Två veckor innan resan klargjorde dock bibliotekarie 1 att jag 

behövde en tolk ifall jag ville göra en muntlig intervju. Jag var förberedd sedan 

tidigare på eventuella språkliga barriärer och hade därför planerat att skriva 

intervjufrågorna på japanska som kunde besvaras skriftligt. Bibliotekarien ville att jag 

skulle skicka ett mail med frågorna innan besöket, vilket jag gjorde. Jag förklarade att 

det gick bra att svara på japanska om denne översatte kanji-tecknen (kinesiska tecken 

som används i Japan) till hiragana, vilket är det ena japanska alfabetet som till stor 

del används till ändelser, men även egna ord. Det andra alfabetet kallas katakana och 

används vid "japanifierade" engelska ord. 

 

Materialet till uppsatsen samlades in genom observationer av biblioteket samt 

intervjuer och fotografering. Det insamlade materialet består därmed av anteckningar 

som sedan renskrevs och foton av bibliotekets ut- och insida. Jag "antecknade" även 

en del i huvudet som jag sedan skrev ner. Innan biblioteksbesöket fördjupade jag mig 

i litteratur och dylikt för att få en bra bakgrund. På Mangabibliotekets hemsida står all 

information på japanska vilket medförde att jag var tvungen att använda Google 

Translate för att översätta till engelska. Att översätta direkt till svenska gav ett sämre 

resultat eftersom ordvalen ofta blev felaktiga. Det fanns dock en del information som 

inte översattes eller översattes till svårförståelig engelska, vilket gjorde det 

problematiskt gällande informationshämtningen, eftersom jag (efter ett års studier) 

inte behärskar det japanska språket i den mån som krävs. Det fanns dock mer 
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information att hämta i den fysiska broschyren om Mangabiblioteket, vilken jag erhöll 

på biblioteket, eftersom den fanns tillgänglig på engelska.  

Observationer 
Enligt Gummesson (2004, ss. 129-130) används observationer vid etnografiska 

studier mer sällan än intervjuer, vilket är beklagligt eftersom beteende, kroppsspråk 

och föremål ofta innehåller en hel del information. Metoden sker vanligtvis i samband 

med intervjuer. Vid en så kallad direkt observation observerar och registrerar man 

endast det som sker, medan man deltar i det som sker (infiltrerar) vid en deltagande 

observation. Det kan även vara bra att fotografera eller videofilma under det 

empiriska arbetet. Lalander (2011, s. 89) förklarar att deltagande observationer 

antingen kan göras öppna, då forskaren är öppen mot studieobjekten och informerar 

dem om forskningsstudien, eller dolda då forskaren hemlighåller informationen. Rent 

etiskt sett är den öppna observationen ofta att föredra framför den dolda. 

 

Henry Olsson och Stefan Sörensen (2001, s. 84) menar att observationer kan, liksom 

intervjuer, vara strukturerade då man arbetar utefter en specifik plan eller 

ostrukturerade där det går ut på att samla så mycket information som möjligt om 

problemområdet. Forskaren bör ställa sig tre frågor innan observationen (gällande alla 

typer av observationer); vad som ska observeras, hur observationerna ska noteras och 

hur forskaren ska förhålla sig vid observationen. Som Mats Alvesson och Kaj 

Sköldberg (2008, ss. 358-360) påtalar är det även viktigt att vara medveten om att 

observationer innebär att forskaren gör ett aktivt urval och tolkar situationen ur sin 

personliga synvinkel och att värderingar spelar en stor roll, vilket betyder att forskaren 

bör reflektera kring sina känslor. När det gäller kvalitativ forskning är sådana 

reflektioner och självanalyser särskilt viktiga.  

 

Jag har använt mig av både direkt och deltagande observation på biblioteket eftersom 

jag dels observerade omgivningen och dels "deltog" genom att låna manga och läsa 

bland besökarna. Observationerna var dolda för besökarna men öppna för personalen 

eftersom jag informerade dem om studien och fick deras samtycke. Mitt syfte med 

observationerna var att undersöka biblioteksrummet och den kunskapsorganisation 

och de användare som utgör rummet. Eftersom jag inte hade någon tidigare erfarenhet 

av observationer, förbereddes besöken genom att utforma en observationsmall (se bil. 

1) som jag kunde följa under studien. Jag använde mig både av den ostrukturerade 

och strukturerade metoden. Det första besöket på biblioteket var delvis ostrukturerat 

eftersom det var svårt att veta exakt vilken information som var viktig att inhämta. De 

efterföljande besöken var däremot mer strukturerade då jag antecknade vad jag ville ta 

reda på inför nästkommande besök.  

 

Observationerna på biblioteket utförde jag alltså genom att bland annat hämta en 

manga i den engelska hyllan och sätta mig och läsa samt iaktta besökarnas beteenden 

och omgivningen. Jag hade ett anteckningsblock med mig som jag antecknade i när 

jag såg något av intresse. Besökarna tittade lite extra när jag satt och skrev eftersom 

alla andra läste, men annars var det inga problem eftersom jag skrev på svenska, 

vilket innebar att ingen annan kunde läsa min text. Jag varvade läsandet och 
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skrivandet så att besökarna ändå skulle uppfatta mig som en ”vanlig” besökare, som 

kanske bara skrev ner citat från mangan eller dylikt. Jag satte mig på olika platser i 

biblioteket för att få en så heltäckande studie som möjligt. Jag gick även runt bland 

hyllorna och låtsades leta efter manga när jag i själva verket försökte reda ut 

klassifikationskoderna och kategoriseringen samt studera besökarnas beteenden och 

omgivningen. Det var nyttigt att skriva rent anteckningarna, eftersom fler frågor och 

undersökningsmöjligheter uppstod i takt med skrivandet. Jag skrev ner frågorna och 

undersökte därefter biblioteket igen för att leta reda på svaren. 

Intervjuer 
Intervjuer är en metod som används i etnografisk forskning. Beroende på 

intervjusituationen kan dessa vara strukturerade eller öppna, formella eller informella 

samt djupgående eller grunda. Det kan även vara fördelaktigt att spela in intervjun, 

det vill säga om informanten tillåter, dock bör man anteckna under tiden (Gummesson 

2004, ss. 128, 130).  

 

På Mangabiblioteket finns det sju bibliotekarier; fyra kvinnor och tre män. Jag gjorde 

inte urvalet av informanter själv utan två bibliotekarier blev utsedda som lämpliga att 

ta hand om mitt besök, dels min kontaktbibliotekarie, bibliotekarie 1, och en 

bibliotekarie med engelskakunskaper som fungerade som en slags tolk, bibliotekarie 

3. Dessutom tillkom en tredje bibliotekarie, bibliotekarie 2, under samtalens gång. 

Numreringen baseras på ordningen jag träffade dem under intervjun. Jag spelade inte 

in intervjun på Mangabiblioteket på grund av att jag inte ville göra bibliotekarierna 

obekväma gällande det engelska språket. Eftersom största delen av samtalet pågick 

till fots hade det även varit svårt att spela in och anteckna samtidigt. Vi kunde 

kommunicera på japanska varvat med engelska, vilket fungerade väl. I den 

kommande texten om resultatet och själva intervjun särskiljer jag inte alltid 

bibliotekariernas utsagor eftersom en tolkade. Bibliotekariernas egna specifika 

uttalanden särskiljs dock. Jag använde intervjuguiden till viss del (bil. 2) men hade 

mestadels ett medvetet ostrukturerat tillvägagångssätt. Vid några få tillfällen i texten 

har jag med citat från bibliotekarierna, vilka jag bygger på de anteckningar jag skrev 

under besöken. 

 

Intervjun började på deras kontor där vi först samtalade och drack te samt tittade i 

deras bokmagasin. Sedan blev jag visad runt i biblioteket och kunde ställa de frågor 

jag hade samlat på mig under mina egna tidigare observationer av biblioteket. De 

anteckningar jag förde under tiden renskrevs sedan dagen därpå. Jag fick även tillbaks 

pappret med de skriftliga intervjufrågorna (bil. 2), vilka bibliotekarie 1 hade svarat på 

med japanska varvat med engelska. Dessa strukturerade frågor fungerade sämre än 

den ostrukturerade intervjun på grund av de språkliga barriärerna. Vid intervjutillfället 

kunde nämligen jag eller bibliotekarierna fråga en extra gång om det var några 

oklarheter gällande språket. Intervjun blev över förväntan då jag tidigare haft farhågor 

om att vi inte skulle förstå varandra.  

 

Att ha skriftliga intervjufrågor fungerade förhållandevis dåligt på grund av de 

språkliga barriärerna. Det skriftliga formuläret var därmed överflödligt, men jag 
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använde ändå en del av de språkligt enklare frågorna under intervjutillfället. 

Bibliotekarie 1 svarade på frågorna på engelska blandat med japanska, skriftligt i 

blyerts, vilket försvårade läsningen av vissa tecken (kanji). Bibliotekarien svarade på 

det mesta med hjälp av engelska, men mycket kortfattat. Av detta har jag lärt mig att 

språkliga barriärer är mycket lättare att överkomma muntligt än skriftligt eftersom det 

är lättare att förklara oklarheter samt att båda parterna kan använda sig av 

"teckenspråk" om inte språkkunskaperna räcker till. 

Fotografering 
Första dagen på Mangabiblioteket frågade jag bibliotekarierna om jag fick lov att ta 

foton inne i biblioteket. De försäkrade sig om att jag endast skulle ta kort på mangan 

och utelämna besökare, men var ändå osäkra på om de skulle låta mig fotografera. De 

kom fram till att jag fick vänta till den 8:e mars då mötet med bibliotekarie 1 skulle 

äga rum. Jag fick då samtycke till fotografering under villkoret att jag bara tog 

överblickande bilder och inga närbilder på böcker, eller bilder som visade besökarnas 

ansikten. Jag var därmed noga med att det inte skulle gå att identifiera personerna 

som syns på de foton som publicerats i uppsatsen. Sarah Pink (2007, ss. 21, 65, 67), 

lektor i sociologi, skriver att fotografering är en viktig del av etnografisk forskning då 

det är ett hjälpmedel för att få en helhetsbild av en viss kultur eller ett visst samhälle. 

Det finns inga regler för vad som är etnografiska foton eller ej, vilket foto som helst 

kan egentligen vara etnografiskt, det beror helt enkelt på vem det är som tittar på 

bilden. Huvudsaken är att etnografen kan hitta meningsfull och användbar visuell 

information. Jag hade vissa svårigheter med att välja ut vilka foton som skulle vara 

med i uppsatsen eftersom det är precis som Pink (2007) påtalar, att det är svårt att 

bestämma vad som är etnografiskt eller inte. Det urval av foton som finns med i 

uppsatsen, i resultat- och analysdelen, visar Mangabibliotekets utseende fysiskt och 

digitalt och är tänkta att fungera som ett komplement till den beskrivande texten. En 

beskrivning kan ge en bra bild av hur något ser ut, men det går inte att frånkomma att 

människor tolkar den textbaserade informationen på olika sätt. Därför ville jag även 

ha med foton, eftersom de visar exakt hur biblioteket såg ut under min vistelse där. 

 

Jag fick även digitala foton av bibliotekarie 1 men har valt att inte använda dem, utan 

endast mina egna på grund av att jag har fulla rättigheter till dem, vilket förebygger 

eventuella framtida upphovsrättsfrågor. Mina foton täcker dessutom den information 

jag vill framhäva och är därmed tillräckliga. Jag fick dock tillstånd av bibliotekarien 

att använda deras bilder om jag ville. 

Etiska aspekter 
Etik är alltid en svår fråga när det gäller forskning. Med hjälp av sunt förnuft kan man 

komma långt när det gäller att handla etiskt i en intervjusituation eller under en 

observation. Dock finns det vissa riktlinjer som bör följas. 

 

Enligt Steinar Kvale (1997, ss. 107, 109-110) finns det tre saker man ska tänka på i en 

intervjusituation: informerat samtycke, då informanten får ta del av studiens syfte, hur 

den är upplagd generellt och risker och fördelar med deltagandet, konfidentialitet, det 
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vill säga informanten försäkras om skyddad identitet och till sist konsekvenser, som 

innebär att följderna av undersökningen - fördelar och nackdelar diskuteras av 

forskaren. Om forskaren är medveten om och tar de tre etiska riktlinjerna på allvar 

kan framtida olägenheter förhoppningsvis förebyggas. Per-Gunnar Svensson och 

Bengt Starrin (1996, ss. 34-35, 41-42) skriver att vissa forskare anser att den dolda 

observationsmetoden är oetisk och kan vara kränkande för de inblandade 

människorna. Forskaren måste alltid ta ställning till huruvida en dold observation kan 

skada studieobjekten eller inte och att dessa i så fall förblir anonyma i studien. Det 

kan därmed vara svårt att veta vad som är acceptabelt när det handlar om etiska 

överväganden.  

 

Observationerna på biblioteket var öppna för personalen men dolda för besökarna. 

Det vill säga, jag hade informerat och fått personalens samtycke till att studera deras 

bibliotek och ställa frågor. Eftersom jag inte skriver på engelska utan svenska 

kommer inte bibliotekarierna att kunna ta del av informationen jag delar och det är 

därför extra viktigt att jag värnar om de inblandade personernas integritet genom att 

utelämna deras namn och kön och istället använda bibliotekarie 1, 2 och 3.  

 

Även om jag hade planerat att ställa frågor till besökarna, bestämde jag, efter att ha 

"känt in" miljön under första dagen på biblioteket, att jag skulle utelämna dem. Att 

fråga besökarna skulle nämligen kunna leda till att de skulle ”tappa ansiktet” eftersom 

engelska med största sannolikhet skulle behövas. Även om jag hade kunnat ställa en 

del frågor på japanska är det inte säkert att jag skulle förstå svaren och att spela in 

deras svar tror jag inte skulle uppskattas. Jag spelade heller inte in mötet med 

bibliotekarierna av samma anledning. Dessutom kändes det inte rätt att störa 

besökarna när de satt och läste, eftersom jag inte bara skulle störa en person utan alla 

personerna i rummet. Jag ville helt enkelt inte att de skulle känna sig obekväma under 

mitt besök. Om det däremot hade varit ett större bibliotek med mer utrymme hade det 

varit något enklare att ställa frågor. Trots detta fanns det dock en hel del information 

att hämta från mina observationer av besökarna, som diskuteras nedan i resultat- och 

analysdelen. 

Närhet och distans 
Enligt Alvesson och Sköldberg (2008, ss. 358-360) innebär etnografiska 

undersökningar, som observationer, att forskaren gör urval och egna tolkningar ofta 

baserade på personliga värderingar, vilket medför att det är viktigt att vara självkritisk 

och reflektera över de val man gör. Vikten av självreflektion är även något som Pål 

Repstad (2007, s. 76) betonar då han menar man antingen måste förtränga eller 

kontrollera sina känslor under kvalitativa studier för att arbetet ska bli så bra som 

möjligt. Jag sökte stipendiet och reste till Mangabiblioteket i Hiroshima, det enda 

serieteket i Japan, för att kunna utföra min undersökning om biblioteket som plats.  

 

Det är dock inte utan svårigheter att undersöka något som ligger så nära ens stora 

intresse, eftersom det finns en risk att man blir partisk. Naturligtvis finns det även 

något positivt i att vara så pass intresserad av ett ämne. Jag tror nämligen att det 

underlättade vid kontakten med bibliotekarierna eftersom det blev lättare att föra ett 

ostrukturerat samtal. I etnografin talas det ofta om vikten av att sätta sig in i den 
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studerade kulturen för att man ska kunna interagera med informanterna och på så sätt 

visa att man respekterar dem (Lalander 2011). Respekt och artighet är något som är 

särskilt viktigt för japanerna och det är bra om man i alla fall har någorlunda 

kunskaper om deras seder och bruk. Då jag tidigare studerade japanska lärde jag mig 

en del om hur man ska uppföra sig i olika situationer samt att jag frekvent ser på 

anime, japansk film och japanska serier, vilket inte ska underskattas då det finns en 

hel del att hämta gällande olika mänskliga beteenden och språkbruk. Jag är dock 

medveten om att det finns mycket att lära om både kulturen och språket. Att jag till 

viss del kunde använda mig av det japanska språket och keigo (artighetsspråk) var till 

stor hjälp eftersom jag på så sätt kunde visa att jag respekterade bibliotekarierna. Tack 

vare språket kunde jag även kommunicera bättre med dem och de "vågade" prata med 

mig. De flesta hade inga problem med att lägga sig på min språknivå samt att använda 

engelska ord till hjälp när jag inte förstod. Det var dock tydligt att de helst ville 

använda japanska. När inget av språken räckte till gick vi över till "teckenspråk", 

vilket fungerade bättre i vissa situationer och sämre i andra.  

Analysens genomförande 
Gällande inringningen av forskningsproblemet och mina frågeställningar, fanns det 

vissa svårigheter då jag inte visste vilken information jag skulle få reda på under mina 

observationer och intervjuer. Som påtalats ovan av Lalander (2011) är öppna 

frågeställningar vanliga för den här typen av undersökningar, på grund av att det kan 

vara bra att inte vara för låst till ett visst ämne från början. Resultat och analys 

integreras med varandra på grund av mitt etnografiska perspektiv. Enligt Patrik 

Aspers (2011, s. 230) är det vanligt och ofta mer effektivt att varva resultat och analys 

eftersom det vanligtvis är enklare att göra tolkningen direkt i resultatet. De områden 

jag behandlar i resultatet och analysen är främst Mangabiblioteket som plats och den 

kunskapsorganisation och de användare som utgör rummet. Jag analyserade mitt 

material genom att först gå igenom mina observations- och intervjuanteckningar och 

renskrev dem därefter. De viktigaste bitarna delade jag upp efter område, det vill säga 

det som handlade om kunskapsorganisationen hamnade på samma ställe och så 

vidare. Jag utgick från mitt etnografiska perspektiv genom att bland annat ha 

detaljerade beskrivningar av biblioteksrummet och analyserade dessa beskrivningar 

med hjälp av teorier om den tredje platsen, biblioteket som plats och manga- och 

biblioteksrelaterad litteratur. Min förhoppning är att analysen visar både på positiva 

och negativa aspekter. 
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Resultat och analys 

Mangabiblioteket ligger beläget på en höjd i en park – Hijiyama koen. Det tar cirka en 

kvart att gå dit från Hiroshimas innerstad. Det är därmed inte ett bibliotek som är 

tillgängligt för människor som besöker stadskärnan. Det kan tänkas att en del turister 

hittar dit om de besöker parken eller det närliggande konstmuseet – Hiroshima City 

Museum of Contemporary Art eller om de sökt fram informationen på Internet. I 

museet finns ett café vilket kan tänkas bevistas även av bibliotekets besökare. 

Hiroshima stadsbibliotek ligger däremot centralt i staden men har ingen 

mangasamling, utan de hänvisar till Mangabiblioteket. Även om Mangabiblioteket 

främst är till för stadens mangaälskande invånare välkomnar de även turister. Enligt 

bibliotekarie 1 och 3 kommer det cirka en till två västerländska besökare till 

Mangabiblioteket varje dag. I parken finns ett flertal skyltar till Mangabiblioteket 

vilket gör det enkelt för turisterna att hitta dit. Dessutom har museet banderoller ute i 

staden och eftersom biblioteket ligger så pass nära museet kan det tänkas att 

människor tar en tur till biblioteket när de ändå är på plats. Utanför parken är det 

däremot dåligt med information om biblioteket. Det mesta i biblioteket står dock på 

japanska, vilket gör det krångligt för turister utan kunskaper i språket. Deras broschyr 

om biblioteket finns dock bland annat på engelska. Som turist kan man även låna 

manga om man lämnar adressen till hotellet, något jag utnyttjade. Lånetiden är två 

veckor. Öppettiderna är tisdag till söndag 10-17, med andra ord har de endast stängt 

på måndagar.  

 

Biblioteket har som sagt en engelskspråkig broschyr (広島市まんが図書館 - 
Hiroshima City Manga Library 2012) vilken beskriver deras verksamhet på följande 

vis. 1983 öppnades minibiblioteket Hijiyama Park Aozora, men stängdes för 

renovering och utvidgning 1996. Aozora betyder blå himmel och tanken var att 

besökarna skulle sitta ute och läsa i det fria. 1997 öppnades biblioteket igen men bytte 

då namn till Mangabiblioteket. Bibliotekets mål är att samla och bevara manga och 

annat relaterat material, organisera olika aktiviteter och erbjuda en läsvänlig miljö och 

på så sätt förbättra mangakulturen. Under varmare årstider och särskilt under våren då 

körsbärsblomningen pågår finns det möjlighet att förflytta sig utomhus och läsa under 

träden. Körsbärsblomningen är en mycket viktig del av den japanska kulturen och 

visas gärna och ofta i manga och anime. Denna marknadsföring av biblioteket, att 

inbjuda till läsning utanför biblioteket i parken, förstärker tanken om 

Mangabiblioteket som plats och för tankarna tillbaks till Myrick (2003) och hans 

åsikter om omgivningens betydelse för platsen. Även om det inte finns något café i 

biblioteket, som ytterligare skulle kunna attrahera besökare, är det trots allt inte långt 

till konstmuseets café.  
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Hemsidans utseende 
På Mangabibliotekets hemsida (広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga 

Library 2012) visas all information på japanska, men det går att utföra sökningar av 

manga med latinska bokstäver. Till viss del kan sidans information översättas med 

hjälp av Google Translate. 

 

 
Bild 1 - Hemsidan. 

 

Mangabibliotekets hemsida är färgglad och luftig. På startsidan syns deras egen 

maskot Mappy som hälsar välkommen till Mangabiblioteket. Det står att Mappy har 

skapats av en lokal tecknare och valdes ut av allmänheten 1998. Namnet är en 

sammanslagning av orden Manga och Happy. Det finns även en text bredvid 

pratbubblan: "Will contribute to the development of cartoon culture from Hiroshima". 

Det ger inget utrymme för interaktivitet mellan användare och bibliotekarie på 

hemsidan men det går att ställa frågor via ett frågeformulär på Hiroshimas 

stadsbiblioteks hemsida.  

 

På startsidans vänstersida finns ett antal länkar, varav den första går till The 

International Animation Festival i Hiroshima samt till bibliotekets egen mangatävling 

(som även nämns nedan). Vinnarnas namn och ålder finns med på sidan, vilket är 

intressant information på grund av det stora åldersspannet. De är indelade i General 

där åldrarna är 48, 53, 56, 67, 71 och 75 och Junior där åldrarna är 11, 13, 13, 13 och 

14. I general-gruppen är deltagarna övervägande män medan det är ungefär hälften 

flickor hälften pojkar i junior-gruppen. Endast det vinnande bidraget, som illustrerar 

och kritiserar Japans ständiga byten av premiärministrar, syns på sidan. Det går även 

att se vinnande bidrag från tidigare års mangatävlingar. 

 

Nästföljande länk leder till Mangabibliotekets historia. Det står bland annat att 

biblioteket specialiserar sig på manga från Hiroshima. Det står även att bibliotekets 

samling bestod av 98 700 böcker 2009 samt att hela byggnaden är cirka 655 

kvadratmeter medan själva biblioteket är cirka 300 kvadratmeter.  

 

På nästa sida finns foton, en karta över biblioteket samt vägvisningar och 

beskrivningar. Det står bland annat att Hijiyama är ett litet berg där den högsta 

punkten är cirka 70 meter över staden och att parken är särskilt populär under våren 

då körsbärsträden blommar. Det finns även en länk till foton och information kring 
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andra byggnader och monument i parken. En annan länk, Corner of rare books, leder 

till en beskrivning av och tidslinje över mangans historia. Det står till exempel att 

manga har utvecklats under influenser från andra kulturer och är numera, under 2000-

talet, erkänt som ett kulturellt fenomen. Det finns även beskrivningar av 

mangaförfattare från Hiroshima. 

 

Efterföljande sidor leder bland annat till information om låneregler, öppettider och 

hur man enklast tar sig till biblioteket. Här uppmanar även biblioteket besökarna att 

läsa lugnt ute i naturen under skuggan av ett träd. Det finns även beskrivningar av 

olika event och utställningar som finns på biblioteket.  

 

Kommande resultat och analys behandlar mina observationer på Mangabiblioteket 

som skedde under tre dagar; lördag och söndag 3-4 mars samt tisdag 6 mars, (med 

vissa kompletteringar) och mina intervjuer som skedde under två dagar; torsdag 8 

mars cirka kl 10.00–12.30 och onsdag 14 mars kl 11.00–13.00. Bibliotekarie 1 och 2 

intervjuades två gånger och bibliotekarie 3 en gång. Observationerna och intervjuerna 

har integrerats med varandra. 

Mangabiblioteket 
Byggnaden är formad som en halvmåne och "omfamnar" på så sätt besökaren vid 

inträdet. Att arkitekturen har betydelse för besökarens upplevelse, både utanpå och 

inuti ett bibliotek, diskuterar Hvenegard, Jochumsen och Skot-Hansen (2011) bland 

annat i sin bok om biblioteket som plats för upplevelse, kreativitet och innovation. I 

"skyltfönstret" finns äldre manga samt samlarobjekt, till exempel en Doraemon-

manga och en Doraemon-klocka. Doraemon är en känd japansk seriekaraktär, 

nämligen en blå robotkatt från framtiden. Entrédörrarna är prydda med deras figur 

Mappy vilket kan återkopplas till "entrén" på hemsidan. Innanför ingången finns två 

ställ på golvet med broschyrer om bibliotekets verksamheter och andra 

kulturarrangemang i staden samt en vägg fylld med tavlor. 

 

 
Bild 2 - Entrén. 
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Kontoret och bibliotekarierna 
Jag presenterar mig (vid första intervjutillfället) för bibliotekarie 1 och bjuds sedan in 

på kontoret, vilket är ett mindre rum med öppet kontorslandskap som ligger på 

nedervåningen. Jag väntar en stund medan bibliotekarien tar hand om 

tidningsleveransen, som sker två till tre gånger per dag, samt öppnar upp biblioteket. 

Jag samtalar sedan dels med bibliotekarie 1 och dels med bibliotekarie 2. Jag får deras 

visitkort varpå de frågar efter mitt, vilket jag inte har. Utbyte av visitkort är en viktig 

del av den japanska kulturen. Alla bibliotekarierna har pastellfärgade förkläden med 

bibliotekets symbol Mappy. Det är mycket vanligt att ha någon sorts arbetskläder eller 

uniform i Japan, vilket gör att andra enkelt kan urskilja dem samt att det kan ge en 

viss pondus till bäraren av uniformen.  

 

Både bibliotekarie 1 och 2 är mycket intresserade av Sveriges mangakultur och om 

och i så fall varför svenskar läser japanska serier. De vill även veta vilka titlar som är 

mest populära samt vilka åldersgrupper som läser manga. Jag berättar att det främst är 

barn och unga vuxna som läser manga i Sverige, medan de berättar att manga läses av 

alla i Japan, från barn upp till 60-70 åringar. De vill också veta varför äldre människor 

i Sverige inte läser manga och undrar om det är på grund av att de inte respekterar 

manga som konst eller som något värt att läsa. Jag svarar dem att äldre människor inte 

är uppvuxna med manga och ser det som något för barn- och ungdom. Bibliotekarie 1 

ger mig även pappret med svaren på de skriftliga intervjufrågorna (vilket har 

diskuterats ovan). Bibliotekarie 1 berättar att det finns sju anställda bibliotekarier, 

varav sex stycken har bibliotekarielicens. Tre arbetar heltid medan fyra arbetar deltid. 

De deltidsanställda bibliotekarierna arbetar mest i lånedisken medan de 

heltidsanställda ofta arbetar internt i kontoret på nedervåningen. Som kulturarbetare i 

Japan byter man, enligt bibliotekarie 1, ofta arbetsplats efter tre till fem år. 

Bibliotekarie 1 har bland annat arbetat på Hiroshimas kulturhall och Filmbiblioteket 

innan denne började på Mangabiblioteket. Bibliotekarien har arbetat där i cirka fem år 

men har inga som helst planer på att byta på grund av kärleken till manga och sitt 

jobb. 

Magasinet och samlingarna 
Enligt Mangabibliotekets broschyr (広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga 

Library 2012) består deras samlingar av manga som av biblioteket anses vara 

värdefull och av hög kvalitet. Beståndet är uppbyggt av manga från olika tidsperioder, 

de mest kända mangatidningarna, böcker/manga om hur man ritar manga samt 

faninriktade böcker/manga om eller av (självbiografier) mangaförfattare. Biblioteket 

har även en samling forskningsrelaterad manga, det vill säga böcker som handlar om 

mangakultur och mangans historia samt antika böcker och Emakimono - illustrerade 

skriftrullar. De har även populära serier som Naruto, One Piece, Bleach och Sailor 

Moon. Detta grundas säkerligen bland annat i, som Nagata (2007) tidigare påtalat, att 

de japanska folkbibliotekens framgångar mäts i antal utlånade volymer och därför tar 

in de mest populära böckerna.  

 

Jag visas in i deras magasin som ligger i ett litet rum bredvid kontoret. Förutom 

bibliotekarie 1 tillkommer även bibliotekarie 3 som har engelskkunskaper och kan 

förklara vid språkliga oklarheter. Magasinet består av manga som har sexuellt eller 
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våldsamt innehåll samt omoraliskt språk. Den typen av manga har 15-årsgräns och är 

märkt med antingen en röd prick - våldsamheter/sex, eller en brun prick - äldre 

japansk manga med omoraliskt språk. Som Nagata (2007) tidigare berättat var de 

japanska folkbibliotekens främsta uppdrag i början av 1900-talet att bilda 

befolkningen och enligt Hopkins (2010) var det först på 1980-talet som biblioteken 

började ha mangasamlingar, och då endast manga med pedagogiskt syfte eller manga 

som ansågs vara högkulturell. Det är möjligt att Mangabiblioteket "hänger kvar" i 

dessa tankegångar och därför är restriktiva mot visst provocerande material. Även om 

Mangabiblioteket är ett specialbibliotek så är det fortfarande ett folkbibliotek med 

specifika riktlinjer. 

 

Enligt bibliotekarie 1 köper biblioteket ny manga en gång i veckan på fredagar, vilket 

blir 500-600 böcker i månaden. I ett mail berättar även bibliotekarie 1 att det totala 

antalet volymer som lånats ut under året är cirka 423 000 böcker och det totala antalet 

nyinköpt manga är cirka 7200 stycken. När de behöver gallra för att få mer plats 

kastar de böckerna eller ger en del (de som anses vara av högre kvalitet) till andra 

folkbibliotek eller till mangamuseet i Kyoto. I Japans mangamuseer kan besökarna 

även läsa mangan på plats. Vidare poängterar bibliotekarie 1 att Mangabiblioteket i 

Hiroshima är unikt eftersom att det är det enda folkbiblioteket med serieinriktning i 

Japan. Besökarna tror ofta att de måste betala när de kommer dit eftersom de tror att 

det är ett mangacafé. Eftersom många tror att Mangabiblioteket är ett mangacafé 

kanske vissa beter sig på samma sätt som i ett sådant, det vill säga att läsa mangan på 

plats. I Japan finns det, som ovan nämnts, Internet-mangacaféer som ger tillgång till 

datorer, har stora mangasamlingar samt erbjuder tilltugg. Kunderna/låntagarna betalar 

då för att sitta och läsa på plats. Dessa caféer är ett japanskt koncept som känns både 

traditionellt och nytt. Trots att försäljningen av manga har minskat, som Ingulsrud och 

Allen (2009) tidigare påtalat, är ändå fysisk manga stort i Japan, bland annat med 

tanke på Comiket och besöksmassorna som flödar dit varje år för att inhandla just 

fysisk manga. Dock har de endast tre datorer och ingen försäljning av mat. Att de 

endast har tre stycken datorer och mest fokus på den fysiska samlingen för tankarna 

tillbaks till Nagatas (2007) uttalanden om problemet med den begränsade tekniska 

utvecklingen på japanska folkbibliotek.  

 

Bibliotekarie 1 och 3 berättar även att de har dubbletter om det är över tio personer 

som vill ha en specifik manga. Serien One Piece är extra populär så de har många 

exemplar av den. De uttrycker att antalet manga till utlån på deras bibliotek är endast 

fem böcker per person. För familjemedlemmar går det dock att skaffa ett familje-

lånekort då man kan låna tio böcker. Gränsen för antal lån på folkbibliotek i övriga 

Japan brukar ligga på 10-15 volymer per person. När det gäller urval av manga 

berättar bibliotekarie 1 att de tar hjälp 14 olika tidsskrifter. Besökarna kan även lämna 

inköpsförslag, vilket lönar sig då biblioteket köper in nästan allt de önskar. 

Bibliotekarierna ler och konstaterar att de har mycket nöjda låntagare på grund av 

detta. Dock köper de inte in förslag på manga med alltför sexuellt eller våldsamt 

innehåll, vilket är intressant eftersom de har, som jag förklarat ovan, samlingar med 

sådan manga i magasinet. Frågan är vad som anses vara alltför våldsamt eller 

sexuellt. När det gäller inköpsförslag får låntagaren även förvänta sig att väntetiden 

ibland kan bli lång.  
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På uppdrag av bibliotekarie 1 visar även bibliotekarie 3 hur man gör i ordning 

nyinkomna mangaböcker. Mangan behandlas på följande vis. Först häftas bokens 

rygg ihop varpå stiften slås ner med hammare så att de ska sitta ordentligt, eftersom 

mangan är ömtålig och lätt går sönder. Sedan limmas bokhäftet mot bokens pärm. Till 

sist plastas den in och förses med en streckkod med chip, som även fungerar som 

larm. 

 

 
Bild 3 - Mangatävlingen. 

 

Efter samtalet inne i magasinet går jag och bibliotekarie 1 och 3 (hädanefter benämns 

dessa som "bibliotekarierna" förutom vid egna uttalanden då de benämns som 

bibliotekarie 1 och 3) ut i entrégången där de visar tavlorna som hänger på väggen, 

resultatet av den årliga mangatävlingen (Manga Contest) då bidrag från hela Japan 

strömmar in. Bibliotekets mangatävling kan relateras till Hvenegaard Rasmussens, 

Jochumsens och Skot-Hansens (2011) tankar om att ett bibliotek även kan fungera 

som en plats för kulturella aktiviteter - ett kulturhus. Det här året fick 

Mangabiblioteket in 340 bidrag, varav elva stycken hamnade på väggen. Barn under 

15 år tävlar separat. Bidragen får bestå av mellan en till fyra serierutor. En tavla visar 

till exempel miljöförstöringen i Japan då alla japaner slänger sina gamla tjock-TV-

apparater, medan några andra visar förra årets tsunamikatastrof i Japan, både själva 

flodvågen och dess efterverkningar som brist på elektricitet och den dalande 

ekonomin. När bibliotekarie 1 visar en tsunami-tavla som ett barn ritat, vilken visar 

mängder med vatten som strömmar in över husen, säger denne allvarsamt att det är en 

mycket viktig tavla. Bibliotekarie 1 blir rörd och säger: ”No words, only pictures.”  

Biblioteksrummet och kunskapsorganisationen 
En trappa leder upp till övervåningen och in i själva biblioteksrummet. Trappan och 

golven är prydda med heltäckande mattor, vilket gör att ljudnivån hålls låg. I 

trappuppgången finns även en anslagstavla med aktivitetsinformation samt en stor 

lamparmatur. Väl inne i biblioteket är det ljust med många fönster och högt i tak. 

Inredningen består bland annat av ljusa trähyllor med seriemjukdjur och andra 

seriefigurer ovanpå samt några skyltar som hänger i taket. Det är stor skillnad mellan 

Hiroshima stadsbiblioteks något kliniska och spartanska inredning och 

Mangabibliotekets atmosfär. Det är därmed tydligt att Mangabiblioteket är uppbyggt 

som ett traditionellt folkbibliotek, en plats för läsning och lugn och ro. 
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Biblioteket består av två rum, ett stort och ett litet, som är avdelade med en glasvägg. 

Lånedisken, lånemaskinen och återlämningshyllan ligger mitt i biblioteket och 

fungerar som ytterligare avgränsare mellan de två rummen. Det finns även ett litet 

bord med lappar där låntagaren kan sitta och fylla i sina låneuppgifter till lånekortet.  

 

 
Bild 4 - Stora rummet.  

 

I det stora rummet finns den största delen av mangasamlingen som står i hyllor 

placerade mitt i rummet och i hyllor utefter väggarna. I rummet finns ett bord med 

stolar och en mjuk rundel där man kan sitta, samt stolar och pallar utmed väggarna 

och hyllornas ändar. I början av rummet finns ett par hyllor med populär manga som 

består av många volymer såsom Bleach, Naruto, One Piece och Sailor moon. Dessa 

är indelade efter titel och står separat. Bibliotekarie 3 poängterar att de böckerna är 

populära både bland kvinnor och män. Barn, flickor som pojkar, är även mycket 

förtjusta i dem, särskilt pojkar älskar dem. Att de har en utbrytning av de populära 

serierna och har sorterat dem efter titel beror på, som bibliotekarie 3 själv påtalar, att 

de serierna består av så pass många volymer att de tar upp en egen hylla. Det finns 

även hyllor med mangatidningar, både tunnare och tjocka som telefonkataloger, vilka 

skiljer sig från den övriga samlingen som är i pocketformat. Mangatidningarnas 

innehåll består inte endast av en serie utan av fler. Tidningarnas titlar står på 

paperslappar som är ditsatta på hyllorna. Dessa tidningar får endast läsas på 

biblioteket. Det finns även en hylla med manga som har rosa bokryggar, så kallade 

Harlequin-manga vilka är, som namnet antyder, av romantisk börd. Mitt emot de två 

hyllorna är de tre datorer placerade, som enligt bibliotekarie 1 används flitigt av 

besökarna. 

 

Bibliotekarierna visar även hur lånemaskinen fungerar. De säger att lånemaskiner 

främst används till serier i Japan och att de inte är vanligt förekommande på japanska 

folkbibliotek, vilket jag även fick bekräftat på Hiroshima stadsbibliotek där det 

saknades lånemaskiner. Detta kan återigen relateras till Nagatas (2007) artikel om 

problematiken med japanska folkbibliotek. Bibliotekarierna berättar vidare att manga 
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som köpts in via inköpsförslag från låntagare måste dock lånas i disken. Medan de 

visar hur man använder lånemaskinen kommer de på att det inte finns någon knapp 

för att visa engelska instruktioner och ser lite bekymrade ut. De visar dock att det 

finns en knapp som barn (och de med måttliga kunskaper i japanska) kan använda då 

endast det enklare japanska alfabetet hiragana visas och de svårare kinesiska kanji-

tecknen utelämnas.  

 

Bibliotekarierna berättar att de har cirka 100 000 volymer som har organiserats på ett 

sätt som passar deras lilla bibliotek, nämligen att ställa volymerna efter författare. De 

förklarar även att de inte sätter titlarna i bokstavsordning inom en författarkategori, 

eftersom de anser att det inte behövs på Mangabiblioteket och att de är nöjda med den 

enkla organisering de har. Eftersom många besöker biblioteket och letar i hyllorna 

skulle det ändå snabbt bli oordning.  

 

Det övergripande klassifikationssystemet de använder är The Nippon Decimal 

Classification (NDC), där ett nummer representerar ett ämne, men eftersom alla 

böcker går under kategorin 726 - serier (karikatyrer, illustrationer), så kan de ha ett 

eget kunskapsorganisationssystem när det gäller den fysiska organiseringen av 

mangan. En anledning till att Mangabiblioteket valt författarindelning och inte 

ämnesindelning är att mangaförfattare har hög status i Japan och vetskapen om dessa 

är därför stor. Biblioteket har till och med två hyllor i biblioteket riktade till fans, med 

manga eller böcker om författarna och komiska självbiografier. Det är vanligt att 

författaren ger sig till känna i sin manga via förord eller genom att berätta om 

arbetsprocessen, därför blir även förhållandet mellan läsare och skapare mer 

personligt. Här är det skillnad mellan manga och västerländska serier där titeln är i 

fokus snarare än författaren. I Sverige är det vanligast att serier, både på bibliotek och 

i butiker, är indelade efter titel eller ämne. Manga särskiljs vanligen från 

västerländska serier. Exempelvis Science Fiction Bokhandeln i Malmö, som har ett 

stort seriebestånd, delar in de västerländska serierna efter förlag eller titel och manga 

efter titel. Båda står separerade från varandra. Enligt Gustavsson (2010, s. 15, 53) har 

de västerländska serierna ofta olika författare eftersom någon annan tar över efter 

författarens död, vilket gör verken svårplacerade på (svenska) bibliotek varför de 

vanligtvis ställs efter titel, som i sin tur gör att författaren blir "osynlig". På 

Mangabiblioteket står de västerländska titlarna som är översatta till japanska ute i det 

stora rummet bland den övriga mangan, indelade efter författare. 
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Bild 5 - Kunskapsorganisationen. 

 

Ovanför varje hylla finns en skylt med en japansk bokstav - hiragana. Som sagt är 

mangan mestadels indelad efter författare. Det är en indelning med en bokavgränsare 

per författare. Författarkategorierna står även på ett papper som är ditsatt på varje 

hyllas ände. Bibliotekarie 1 visar var den första bokstaven börjar och i vilken riktning 

man ska leta i hyllan. Alfabetet (hiragana) börjar precis som det svenska med A (あ), 

men fortsätter med I (い), U (う), E (え), O (お), KA (か), KI (き), KU (く) och så 

vidare. Deras andra alfabet, katakana, vars organiseringskod visas på bokryggarna, är 

uppbyggt på samma sätt som hiragana fast med enklare tecken, nämligen A (ア), I 

(イ), U (ウ), E (エ), O (オ), KA (カ), KI (キ), KU (ク). Därför kan de använda båda 

alfabeten i organiseringssystemet. Bibliotekarierna förklarar vidare att varje bok har 

en kategoriseringskod som består av författarens två första bokstäver i katakana samt 

volymens nummer, till exempel トリ-3 (Tori-3). Med romaji, japanska bokstaverat 

med romerska/latinska bokstäver, blir det fyra bokstäver eftersom bokstäverna i 

katakana (och hiragana) oftast är tvåstaviga.  

 

Vi går vidare i biblioteket medan bibliotekarierna förklarar att mangan i de låsta 

glasskåpen, som finns längst in i det stora rummet, är samlingar från och med andra 

världskrigets slut 1945 till nutid. En hel del av mangan från 1950-talet är låneböcker. 

Bibliotekarie 1 poängterar att det var populärt att låna manga under efterkrigstiden då 

Japan hade pappersbrist och befolkningen var fattig, vilket även Gustavsson (2010) 

påtalat tidigare. I hyllan finns även serietidningar från 1960- till 70-talet. Låntagarna 

får lov att läsa mangan och tidningarna på biblioteket. I skåpen finns även äldre 

samlarfigurer och dockor, bland annat ett Totoro- och ett Doraemon-mjukdjur och en 

Atom Boy-figur. 

 

I hyllan mitt emot glasskåpen finns läroböcker i hur man tecknar manga samt så 

kallade Essay manga, där författaren berättar om händelser ur livet, till exempel om 

arbetslivet eller en resa. Essay manga är ofta tecknade på ett humoristiskt sätt och är 
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enligt bibliotekarie 1 mycket populära i Japan. Vid ena väggen intill skåpen finns två 

hyllor med kritikböcker om manga samt manga och böcker riktade till fans (som 

nämnts ovan). Vid motsatta väggen finns en hylla med böcker med mer text än bilder, 

som kan benämnas som bilderböcker.  

 

Eftersom biblioteket har så mycket manga har de även ett flertal temporära hyllor, 

benämnda med karioki (temporary), där olika manga står huller om buller. De visar 

hyllorna och skjuter undan den första raden böcker för att visa att det finns en till rad 

bakom. De önskar även att de hade mer sittplatser men det går inte eftersom böckerna 

tar så pass mycket plats. Bibliotekarie 1 ler och säger: ”Many books, no place. Many 

books, no money.”  

 

 
Bild 6 - Lilla rummet - "kommunikationsrummet". 

 

Det lilla rummet har mer specialiserad manga, det vill säga deras ”Hiroshima-

samling” och manga på andra språk än japanska. I rummet finns ett bord med stolar 

samt fler stolar utefter väggarna. Även om rummet kallas för 

”kommunikationsrummet”, vilket den japanska texten på glasväggen antyder, är det 

ingen som kommunicerar därinne utan alla sitter och läser. I rummet finns endast ett 

fåtal västerländska titlar på originalspråk, närmare bestämt en hyllmeter, såsom 

Tintin, Snobben, Kalle och Hobbe och Gustaf. Dessa titlar finns även översatta till 

japanska ute i det stora rummet (som nämnts ovan). Jag frågar bibliotekarierna om 

dessa är populära bland låntagarna. Svaret är nej, vilket antagligen är anledningen till 

varför de har en så pass liten samling. Något fler är mangatitlarna som är översatta till 

engelska eller är tvåspråkiga (bilingual) med engelska och japanska, vilka kan vara 

lämpliga för låntagare som vill lära sig engelska eller japanska. Det finns även några 

få manga på koreanska, franska, thailändska och ryska men desto fler på kinesiska. 

Mangan är kategoriserad efter varje land, vilket står både på japanska och respektive 

språk. Bibliotekarierna visar även hyllan med matlagnings- (gurume manga) fiske- 

och företagsmanga, som handlar om hur man klättrar på karriärstegen inom ett 

företag, och berättar att de är mycket populära bland äldre, samt Hiroshimasamlingen 

som bland annat innehåller berättelser om atombomben, fred och att växa upp i 

Hiroshima. Hiroshimasamlingen är skapad av lokala serietecknare, till exempel 

Hadashi no Gen - Barefoot Gen av Keiji Nakazawa, och är indelad efter författare. I 

rummet finns även en hylla med telefonkatalogstjocka serietidningar, vilka gallras ut 

en gång om året. I rummet finns även en glasmonter med äldre serier och seriefigurer. 
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Bibliotekets föremål bakom glas för tankarna till museum och museiföremål och 

befäster Mangabiblioteket ytterligare som fysisk plats. Utanför rummet finns ett ställ 

med dagstidningar. De fäller upp en lucka bakom tidningarna för att visa att det ligger 

tidningar där också. Ovanpå stället finns en låda där besökarna kan lägga sina 

inköpsförslag. 

Användarnas aktivitet och passivitet 
Enligt bibliotekarierna finns fyra till fem bibliotekarier tillgängliga under helgdagar. 

De anställda är ofta upptagna med besökare som vill låna eller har frågor samt att de 

har andra bestyr som bokuppsättning och dylikt. På vardagarna när besöksantalet är 

mindre finns det, enligt bibliotekarierna, istället en till två bibliotekarier tillgängliga i 

lånedisken. I ett mail från bibliotekarie 1 fick jag även reda på att biblioteket har varit 

öppet under 289 dagar under det senaste året med det ungefärliga totala besöksantalet 

190 000. Denne förklarar även att Mangabiblioteket har cirka 16 000 besökare per 

månad. På veckodagar är det 300-400 besökare och på helgdagar 800-1000.  

 

Besökarna består av män, kvinnor, ungdomar och barn, men det är ändå tydligt att den 

största besökarskaran är män, åtminstone under mina observationsdagar. Dock tycks 

det vara ungefär hälften flickor hälften pojkar. Folk kommer både i familjer och 

ensamma. Barn kommer oftast i följe med föräldrarna och då främst på helgerna. 

Enligt bibliotekarie 3 kan oftast inte barn gå till biblioteket ensamma eftersom det 

ligger högt uppe på ett berg. Bibliotekarien konstaterar dock att om biblioteket istället 

hade funnits nere i staden skulle mer barn antagligen kommit dit även på vardagar. 

Mangabiblioteket som fysisk plats på ett berg utesluter därmed vissa användare. Jag 

upplever (vid mina observationstillfällen) att det är fler män som besöker biblioteket 

ensamma än kvinnor, och då oftast medelålders män. Det är få kvinnor/män i 15-20 

årsåldern, vilket troligtvis kan förklaras med att de är upptagna med skolarbete. De 

flesta sitter och läser i biblioteket för att sedan låna hem manga. För den som vill låna 

många manga finns kundkorgar, vilka tenderar att användas främst av kvinnor. 

Anledningen är att männen gärna sitter och läser på plats medan kvinnor sällan verkar 

göra det. Om sittplatserna är upptagna står folk upp och läser. Det finns cirka 50 

sittplatser och alla dessa är upptagna under de helgdagar jag observerade (det varierar 

hur många som kan få plats på sittplatserna). Män tycks oftare sitta vid borden, 

troligtvis för att det är lite lugnare där och att det är lättare att till exempel läsa en 

dagstidning som kan läggas på bordet. Bibliotekarie 3 bekräftar att fler män än 

kvinnor besöker biblioteket och berättar att männen stannar längre och läser medan 

kvinnorna ofta bara kommer dit och lånar, eftersom de alltid är upptagna med annat 

och har kort om tid. Dessutom är biblioteket litet och har få sittplatser. Bibliotekarien 

antyder att kvinnorna inte vill sitta och trängas. 

 

Den japanska seriemarknaden delar vanligtvis in manga efter genus och har tydliga 

målgrupper, såsom shoujo - flickmanga och shounen - pojkmanga (Strömberg 2008, 

s. 24). Detta är dock inget som har avspeglats på Mangabiblioteket då bibliotekarie 3 

förklarar att män och kvinnor läser samma sorts manga, vilket har medfört att 

Mangabiblioteket inte har någon könsindelning av serierna. Både män och kvinnor 

tycker om att läsa de actionbaserade shounen-serierna Naruto, Bleach och One Piece. 

One Piece verkar vara omåttligt populär åtminstone i Hiroshima då seriefigurer och 
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dylikt från serien syns överallt i stadens butiker. Bibliotekarie 3 är särskilt förtjust i 

One Piece. Skräck läses av båda könen men främst av kvinnor. Att fler män än 

kvinnor besöker biblioteket kan relateras till Oldenburgs (1999) tankar kring den 

tredje platsen och män, som diskuterats tidigare. Enligt Petersen (2011, ss. 181, 183) 

var början till denna gränsöverskridande läsning då Tezuka introducerade starka 

kvinnliga karaktärer i sin shoujomanga. Tidigare hade shoujo endast förknippats med 

söta, oskyldiga och känslosamma kvinnliga karaktärer och dynamiska och aktiva män. 

Genren skapades då endast av män för en kvinnlig publik. Det ändrades dock kring 

1970, cirka tio år efter att Tezuka hade utvecklat den nya typen av shoujomanga, då 

en kvinnlig tecknargrupp kallad Magnificent Forty-Niners började skapa shoujo. 

Namnet fick de efter året 1949, då de alla föddes (ungefär). Det ledde till att de 

kvinnliga seriekaraktärerna blev alltmer aktiva och dynamiska. Senare, på 1980-talet, 

kom deras shoujomanga även att influera manga riktad till pojkar/män, shounen, 

genom att aktiva söta kvinnliga karaktärer introducerades i berättelserna. Det fanns 

först ett visst motstånd bland män som hade växt upp med "maskulin" shounenmanga, 

vilket ändrades allteftersom hela Japan blev influerat av dessa söta karaktärer, som 

ofta fick och får marknadsföra olika produkter. Gravett (2004, s. 74) menar även att 

gruppen Magnificent Forty-Niners medförde att serier blev ett slags forum för 

kommunikation kvinnor emellan genom att de "samtalade" med läsarna i mangan. 

Deras nytänkande berättande gjorde att kvinnor inte längre var de enda läsarna av 

shoujomanga och spräckte därmed gränserna mellan vad som anses vara kvinnligt och 

manligt. Detta kan i sin tur relateras till Harriet Strandell (2000, ss. 126-127), 

kvinnoforskare, som anser att det är viktigt att tänka på olika innebörder av kön och 

om det är något individen är, har, gör eller använder. Hon påpekar att kön kan variera 

från en situation till en annan och förändras i takt med förändringar i samhället.  

 

Det finns dock en hylla i biblioteket som är uttalat riktad till kvinnor - Harlequin-

hyllan. Även om män läser romantik håller de sig borta ifrån den hyllan. En anledning 

till det är möjligtvis att romantisk manga ofta kan innehålla en hel del komik medan 

Harlequin-manga är snäppet "seriösare". En annan anledning kan vara att de står för 

sig själva i en egen hylla och blir därmed inte lika lättillgängliga för eventuella män 

som skulle vilja läsa den genren, eftersom det kan följas av en viss olägenhetskänsla 

att stå vid den hyllan. Av bibliotekariernas påståenden kunde jag ändå utläsa att det 

tycks vara vanligare att kvinnor läser manga som vanligtvis anses vara riktade mot 

män än vice versa, vilket jag även får bekräftat av Ingulsrud och Allen (2009, s. 160). 

 

Om sittplatserna är upptagna står låntagarna upp och läser, vilket tycks vara en vanlig 

företeelse i Japan, vilket Ingulsrud och Allen (2009) tidigare beskrivit som tachiyomi. 

Tachiyomi är vanligast bland män eftersom kvinnor möjligen vill ha en mer privat 

tillvaro under läsandet, vilket även kan vara därför flest kvinnor läser manga i 

mobilformat. Att de väljer den formen av läsande framför fysisk manga, i alla fall 

bland andra människor, kan vara ett ytterligare skäl till varför färre kvinnliga 

låntagare finns på Mangabiblioteket. Paulette Rothbauer (2007, s. 106), professor i 

informationsvetenskap, talar bland annat om anonymitet på bibliotek och hur läsning 

av viss litteratur kan göra att användaren känner sig obekväm om den läses på plats. 

Ingulsrud och Allen (2009, s. 115) skriver att tachiyomi är populärt bland flickor på 

högstadiet medan det skiftar under gymnasietiden då de blir mer medvetna om sociala 

normer. Intresset för manga falnar och de läser hellre mer socialt accepterade 
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tidningar. Trots detta läser ändå många kvinnor manga under gymnasiet, vilket 

Ingulsruds och Allens undersökning, utförd 2007, av gymnasieelever visar på, då 59 

procent av kvinnorna aktivt lånade och lånade ut manga i skolan. Männen var färre 

med 43 procent. Det behöver dock inte betyda att färre män läser manga på gymnasiet 

utan kanske att de är mindre aktiva. Ingulsrud och Allen menar att vara aktiv och vara 

med i olika mangarelaterade grupper på gymnasiet tycks vara viktigare för kvinnor. 

Manga blir ett sätt att kommunicera och hitta vänner. Gravett (2004, s. 81) berättar att 

kvinnor ofta har närmre kontakt med mangaförfattare än män, då tecknare av 

shoujomanga, skapad av och för kvinnor, framträder frekvent genom att skriva om sig 

själva exempelvis i bokens marginaler. Läsarna kan därmed få mycket information 

om och fästa sig vid en specifik mangaförfattare. De uppmuntras även att skicka 

frågor som sedan besvaras i nästa manga eller i ett brev. Enligt Gravett sker även 

detta i shounenmanga, men inte i lika hög utsträckning som i shoujo. Kanske är det så 

att män inte tilltalas lika mycket av ett personligt förhållande mellan författare och 

läsare? Dock upplever jag att fler män är aktiva i bibliotekssammanhang på 

Mangabiblioteket och med aktiv menar jag då att frekvent låna och sitta och läsa på 

biblioteket samt skicka in bidrag till Mangatävlingen, för trots att flest kvinnor i Japan 

tecknar manga är det övervägande män i general-gruppen i bibliotekets mangatävling, 

vilket även här kan bero på att kvinnor har, som bibliotekarierna sa, ont om tid. I 

junior-gruppen är det däremot ungefär hälften flickor hälften pojkar, vilket även 

avspeglas på det fysiska biblioteket där fördelningen mellan pojkar och flickor är 

ungefär hälften/hälften. 

 

Gamla som unga främlingar sitter bredvid varandra och läser i lugn och ro. Som 

Oldenburg (1999, s. 33) uttrycker det "The third place is just so much space unless the 

right people are there to make it come alive [...]". En pappa hämtar en manga åt sin 

son som sitter bredvid mig, djupt försjunken i en bok knappt kontaktbar. En glad liten 

flicka tappar alla sina samlarkort med mangamotiv på golvet. En stund senare 

protesterar samma flicka högljutt när hennes mamma säger till att det är dags att 

återvända hem. I kommunikationsrummet sitter någon och sover i ett hörn. Tystnaden 

bryts i tid och otid av fnissande och skratt då någon läser något roligt. Vidare hörs 

ljudet av bibliotekariernas lågmälda artiga röster när de hjälper låntagarna. Cirka en 

kvart innan stängning spelas ett musikstycke samt ett meddelande som informerar 

besökarna om att det snart är dags för stängning. Det är dock i princip ingen som reser 

sig utan de sitter fortfarande lugnt och läser. När det är fem minuter kvar börjar folk 

röra på sig. 

Avslutningsvis 
Till sist berättar bibliotekarierna om en dekal de har i trappuppgången - Live Library, 

som är en symbol för gemensamma event där representanter från landets folkbibliotek 

samlas för att utveckla sina biblioteksverksamheter. Detta sker två gånger per år i och 

med Library festival och Children's festival. Syftet med dessa event är bland annat 

hur folkbiblioteken ska arbeta för att öka antalet besökare. Symbolen syns även på 

Hiroshima stadsbiblioteks entrédörrar. Mangabiblioteket har även aktiviteter för 

besökare som till exempel How to manga för barn, då de får lära sig hur man tecknar 

manga, eller andra aktiviteter som ovan nämnda Manga Contest. Vid aktiviteter som 

kräver större utrymme än biblioteket, har de möjlighet att låna en sal i konstmuseet. 
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Mangabiblioteket erbjuder därmed, förutom böcker till utlån, kulturella aktiviteter och 

kan därför liknas vid ett kulturhus. Intervjun avslutas med grönt te och 

presentöppning, att ge present är en viktig del av den japanska kulturen. Dagen innan 

avresa går jag till Mangabiblioteket för att komplettera det sista samt säga adjö och 

tacka personalen. Som tur är har bibliotekarie 1 och 2 tid över och jag kan ställa 

ytterligare frågor. Bibliotekarie 1 ber mig även att hjälpa till med att lägga in den 

Bamse-tidning jag gav dem i present i deras bibliotekskatalog. Bibliotekarien berättar 

att de har satt min andra present, ett Bamse-mjukdjur, i deras glasskåp. Bibliotekarie 1 

lägger även över bilder från biblioteket och från vår gemensamma fotostund på mitt 

USB-minne. Jag tackar och bugar för presenterna jag fick, för maten de bjöd på och 

för deras hjälpsamhet. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Biblioteket som plats 
Genom studien på Mangabiblioteket samt observationer i staden Hiroshima insåg jag 

att det är vanligt med gemensamt läsande, åtminstone bland män, både genom 

tachiyomi och genom att läsa på plats på Mangabiblioteket. Jag upplever därför 

biblioteket som ett traditionellt folkbibliotek, eftersom att använda biblioteket som 

plats för läsande av fysiska böcker numera, på 2000-talet, ibland anses vara på utgång 

på grund av Internets intåg. Om låntagare ska lockas till biblioteken bör det alltså 

finnas mer att tillgå än bara böcker, till exempel som diverse kulturarrangemang. 

Detta kan kopplas till Osburns (2006) och Maks (2007) uttalanden om att ett bibliotek 

är mer än bara böcker och Blocks (2007) åsikter om att platsen är viktig och att det 

framtida biblioteket snarare bör fungera som ett kulturhus. 

 

Mangabibliotekets äldre värdefulla serier, som kan läsas på plats, samt de äldre 

samlarseriefigurerna för tankarna till att biblioteket även fungerar som ett slags 

museum och befäster därmed biblioteket ytterligare som fysisk plats. Biblioteket har, 

som tidigare nämnts, ett visst samarbete med Mangamuseet i Kyoto där besökarna 

kan läsa mangan på museet. Som Hopkins (2010) tidigare påtalat finns det alltför få 

mangabibliotek i Japan och det behövs fler på grund av den stegrande 

mangaforskningen. Kanske samarbetet mellan Mangabiblioteket och Mangamuseet 

kan utökas i framtiden och kanske ännu fler kan följa efter? 

 

När det gäller Mangabiblioteket som plats för bildning har de, som beskrivits i 

resultat- och analysdelen, ett magasin där de förvarar manga med 15-årsgräns som har 

alltför sexuellt eller våldsamt innehåll samt omoraliskt språk. Detta förvånade mig 

eftersom jag hade fått för mig att de skulle ha en mer liberal syn på sådan manga. 

Kanske lever en del av den konservatism kvar, som Hopkins (2010) tidigare 

diskuterat, gällande manga på folkbibliotek. Det ser dock annorlunda ut på 

exempelvis Internet-mangacaféer eftersom de är kommersiella och inte är ute efter att 

fostra befolkningen. 

 

Närheten till naturen gör att Mangabiblioteket som plats blir särskilt attraktivt under 

vår, sommar och tidig höst då besökarna kan läsa under träden. Byggnadens placering 

i en park bidrar till den "meditativa effekt" bland annat Demas (2005) talar om, då 

människor behöver en lugn tillvaro i en värld full av elektroniska (o)ljud. Att 

biblioteket ligger uppe på ett berg gör dock att platsen blir svår att besöka för vissa 

målgrupper, men dess position är å andra sidan speciell och bortom stadens alla ljud. 
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Med all stress som finns i dagens samhälle kan Mangabiblioteket och dess 

omgivningar fungera som en frizon. Att det är ett specialbibliotek med det populära 

fenomenet manga som inriktning gör att attraktionen blir större och att biblioteket har 

hög konkurrenskraft. Mangan där är dessutom gratis att läsa och låna till skillnad från 

mangacaféer. Om det skulle ligga ett café i Mangabiblioteket tror jag att det skulle bli 

ännu mer populärt, dock finns det troligtvis ingen plats (eller budget) för det i nuläget. 

Mangacaféerna kan däremot finansiera driften av sina caféer med hjälp av intäkterna 

från besökarna. Offentligt finansierade folkbibliotek och kommersiella aktörer verkar 

alltså med olika förutsättningar, vilket får konsekvenser för verksamheterna. 

Biblioteksrummets användare 
Att det är fler män än kvinnor som besöker Mangabiblioteket behöver, enligt min 

åsikt, inte bero på att färre kvinnor läser manga utan att de är mer "osynliga" i 

bibliotekssammanhang. Kanske är även kvinnor som läser genren yaoi (manlig kärlek 

med erotisk ton) mindre intresserade av att läsa mangan på ett litet bibliotek där folk 

sitter tätt inpå varandra och vill hellre läsa den privat, vilket kan återkopplas till 

Rothbauers (2007) uttalanden om anonymitet på biblioteket som plats. 

Mangabiblioteket är en öppen konstruktion utan skrymslen eller bås vilket gör att 

besökarna inte kan "gömma" sig och kan därmed tänkas "skrämma bort" vissa 

användare. Detta skiljer sig från mangacaféer där det oftast går att få ett eget bås (mot 

betalning) (Wikipedia 2012-04-07). Läget är dock annorlunda när det gäller eventet 

Comiket, där det är flest kvinnliga deltagare samt något fler kvinnor bland besökarna, 

som tidigare har beskrivits i Comikets statistikrapport (2009), vilket möjligtvis beror 

på att det är en aktiv tillställning samt att det går att få personlig kontakt med 

mangaförfattarna. På Mangabiblioteket är det även få besökare i åldersgruppen 15-20 

år, vilket inte är så konstigt eftersom de troligtvis har fullt upp med skolan under 

vardagarna och säkerligen mycket hemläxor under helgdagarna. Här spelar även 

bibliotekets läge roll då det tar för lång tid att gå från staden (och skolorna) upp till 

parken.  

 

Att det är fler män än kvinnor som besöker biblioteket samt sitter och läser på plats på 

biblioteket kan även kopplas till Oldenburgs (1999) teori om att den tredje platsen 

(historiskt sett) främst nyttjas av män på grund av att kvinnan har både barn och 

hushåll att ta hand om. Bibliotekarie 3 berättade till exempel att kvinnor ofta är för 

upptagna för att sitta och läsa på biblioteket. När det gäller manlig dominans i Japan 

menar Magnus Lennartsson Nakamitsu (2007), från Sveriges Ambassad i Tokyo, att 

synen på kvinnans roll i samhället fortfarande är konservativ, det vill säga kvinnan är 

hemmafru och mannen arbetar. En kvinna kan oftast inte både arbeta och ta hand om 

barn utan måste välja det ena eller andra på grund av den ekonomiska situationen, 

vilket har gjort att antalet kvinnor som väljer karriären framför giftermål och 

barnafödande ökar. Det blir dock mer vanligt att kvinnan kan göra både och, men 

problemet är då att kvinnan får dubbelt arbete. Jag vill inte påstå att det verkligen är 

så som Lennartsson skrivit i sin rapport, bland annat med tanke på att den skrevs för 

fem år sedan, men det är ändå tänkvärd information med tanke på Oldenburgs (1999) 

uttalanden om den manliga dominansens betydelse för den tredje platsen och den 

manliga dominans som faktiskt existerar på Mangabiblioteket. 
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Rummets kunskapsorganisation 
Bibliotekarierna påpekade, som ovan nämnts, att det är vanligt att barnen läser den 

populära mangan som står i egna hyllor i biblioteket. Visst, det är titlar som är mycket 

populära bland barn, som One Piece och Sailor Moon, men det är även de böckerna 

som är mest exponerade i biblioteket, precis innanför ingången och därmed mest 

lättillgängliga. Dessutom kanske barn inte alltid vet vad alla författarna heter och kan 

tycka att det är svårt att hitta de titlar och ämnen som kan tilltala dem. I den aspekten 

tror jag att det hade varit enklare, just för barnen, med indelning efter ämnen. Det 

starka i att ha författarkategorier är dock att det inte blir stereotypa könsindelningar.  

 

I och med ovan nämnda "Magnificent Forty-Niners" (Petersen 2011, Gravett 2004) 

och deras nydanande manga som spräckte genusgränserna, har könsindelningen av 

manga ändrats då serierna blivit mer neutrala och en och samma manga kan vända sig 

till båda könen. Därmed är det inte konstigt att Mangabiblioteket har valt att inte ha 

könsindelning. Det visar på att biblioteket har följt förändringarna i samhället och 

anpassat sig till låntagarna. Jag anser även att det kan vara bra att inte ha 

ämnesindelning eftersom det ofta kan förknippas med kön, exempelvis action och 

romantik.  

 

Kunskapsorganisationen utgör en del av biblioteksrummet och skapar den miljö som 

besökarna befinner sig i, vilka i sin tur ger liv till den fysiska platsen. Inga användare, 

ingen plats och vice versa. Därför är, enligt mig, space och place samma sak, eftersom 

de existerar på samma plats/i samma utrymme. Trots att Mangabiblioteket har en väl 

förankrad fysisk plats tror jag att biblioteket, såsom andra folkbibliotek, står inför 

framtida förändringar i och med att allt fler väljer att läsa manga via dator/mobil, men 

än så länge har den fysiska mangan fullt tillräckligt med status i Japan för att locka 

låntagare till en fysisk plats som Mangabiblioteket.  

Återkoppling till forskningsfrågorna 
I uppsatsen gör jag en etnografisk studie av Mangabiblioteket i Hiroshima för att öka 

kunskapen om folkbibliotek i andra kulturer samt fenomenet manga i biblioteksmiljö. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Mangabiblioteket fungerar som plats och 

de användare och den kunskapsorganisation som utgör rummet. Bibliotek som plats är 

något som diskuteras i takt med att Internet "tar över" den fysiska världen och är 

därför ett aktuellt och viktigt ämne. Att lyfta fram just Mangabiblioteket är särskilt 

intressant dels eftersom det är unikt med tanke på att det är det enda folkbiblioteket 

med serieinriktning i Japan. Till min hjälp har jag tre frågor för att studera biblioteket.  

 

Den första frågan; Hur fungerar biblioteket som plats? behandlar jag genom att 

beskriva forskares samt mina tankegångar, med utgångspunkt från det empiriska 

materialet, kring biblioteket som plats och dess fysiska placering. En av mina 

slutsatser är att Mangabiblioteket är uppbyggt som en plats för läsning och lugn och 

ro. Byggnadens "omslutande" karaktär och dess fysiska placering i en park samt 

biblioteksrummets fönster och heltäckande mattor tilltalar användaren och befäster 

ytterligare Mangabiblioteket som plats.  
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Den andra frågan; Hur rör sig användarna i biblioteksrummet? behandlar jag genom 

att beskriva målgruppernas beteende, särskilt med beaktande av mäns och kvinnors 

skilda beteenden. Jag kom fram till att även om biblioteket har "alla" som målgrupp 

är det främst medelålders män som besöker biblioteket och då främst genom att läsa 

på biblioteket, vilket förstärker tanken om Mangabiblioteket som plats. Detta kan 

relateras till Ray Oldenburg och hans teorier om den tredje platsen och män. Kvinnor 

besöker främst biblioteket för att låna hem böcker. Enligt bibliotekariernas utsagor 

beror detta på att kvinnorna har mycket att göra och inte har tid att läsa på biblioteket 

samt att de vill ha en mer privat tillvaro under läsningen. 

 

Den tredje frågan; Vilket kunskapsorganisationssystem utgör biblioteksrummet? 

besvarar jag genom att beskriva vilket kunskapsorganisatoriskt system, klassificering 

och organisering av samlingen, de använder i biblioteket. Även om biblioteket 

officiellt använder bibliotekssystemet NDC kan de organisera mangan som de själva 

vill, eftersom alla serier går under en sifferkombination, 726. De delar in mangan 

efter författare, vilket kan relateras till att serieförfattare har en hög status i Japan och 

att läsarna ofta har ett nära förhållande till författarna. 

Efterord 
Genom studien på Mangabiblioteket i Hiroshima kunde jag sammanföra tre 

ämnesområden - folkbibliotek, manga och japansk kultur. Den viktigaste delen av 

mitt besök på biblioteket var de personliga möten jag hade med bibliotekarierna, 

eftersom jag då kunde få insikt i deras verksamhet på ett annat sätt än om jag endast 

skulle ha observerat miljön och omgivningen. Genom samtalen med dem kom jag 

även ett steg närmre den japanska kulturen. Besöket där fick mig att inse att det 

fortfarande finns mycket att lära och mitt informationsbehov är inte mättat. Jag ser 

fram emot att få nya lärdomar om dessa tre spännande ämnesområden i framtiden. 
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Källförteckning 

Empiriskt material 
 

Bilder 

Bilderna är tagna av mig under perioden 2012-03-03 - 2012-03-14, Hiroshima. 

 

Bild 1 - Hemsidan. 

Bild 2 - Entrén. 

Bild 3 - Mangatävlingen. 

Bild 4 - Stora rummet. 

Bild 5 - Kunskapsorganisationen. 

Bild 6 - Lilla rummet - "kommunikationsrummet". 

 

Broschyr 

広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga Library (2012). 

 

E-mail 

Bibliotekarie 1, 広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga Library, e-post den 

15 februari 2012. 

Bibliotekarie 1, 広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga Library, e-post den 

9 juni 2012. 

 

Hemsidan 

広島市まんが図書館 - Hiroshima City Manga Library (2012). Tillgänglig: 

http://www.library.city.hiroshima.jp/manga/index.html [2012-03-26] 

 

Intervjuer 

Intervju 1 - bibliotekarie 1, 2 och 3. Torsdagen den 8:e mars kl 10.00–12.30. 

Intervju 2 - bibliotekarie 1 och 2. Onsdagen den 14 mars kl 11-13. 

 

Observationer 

Observationer - lördag och söndag 3-4 mars samt tisdagen den 6:e mars. 

Kompletteringar av uppgifter gjordes även vid senare tillfällen. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsmall 
 

Biblioteket ska studeras utifrån följande punkter: 

 

 Lokalens uppbyggnad/utseende.  

 Antal besökare. 

 Antal volymer och aktiviteter. 

 Kunskapsorganisationen i biblioteket: ämnesord, köns- och åldersindelning, 

placering. 

 Placering och köns-, ålders och ämnesindelning av specifika titlar.  

 Klassifikationssystemet. 

 Könsindelning av serier. 

 Kunskapsorganisation av västerländska kontra japanska serier. 

 Urval av serier riktade till kvinnor/män. 

 

Det ska anges vilket datum observationerna pågick. 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Jag har översatt följande intervjuguide från svenska till engelska och japanska (i den 

mån som är möjligt med mina förkunskaper). Mina hjälpmedel till översättningen var 

Kodansha's Furigana Japanese Dictionary (1999) samt det Internetbaserade 

uppslagsverket Babylon6 (2011). Mitt hjälpmedel för att kunna skriva japanska på 

datorn var JWPce - Japanese Text Editor and Dictionary, en programvara skapad av 

Glenn Rosenthal 2005. Den japanska texten (hiragana) inom parantes är en 

utskrivelse av kanji-tecknen (mest för min egen skull). 

 

Questionnaire 質問表 

(しつもんひょう) 

 

1. Vilken ställning har manga på folkbibliotek i Japan? 

Which position does manga have in Japanese public libraries? 

どちらが日本の公立図書館で漫画の地位ですか。 

  (こうりつ としょかん まんが ちい) 

 

2. Vilken roll/funktion har Mangabiblioteket i Japan?  

What is the Manga library’s role in Japan? 

どちらがあなたの漫画図書館の役ですか。  

(まんが としょかん やく) 

 

3. Har ni samarbeten med andra bibliotek? I så fall vilka och varför? 

Do you cooperate with other libraries? If so, which and why? 

はかに図書館協力がありますか。もしそうなら、どのとどしてですか

。  (としょかん きょうりょく) 

 

4. Hur många bibliotekarier arbetar på biblioteket? 

How many librarians work at your library? 

図書館に図書館いんは何人働いていますか。    

(としょかん なんにん はたらいて) 
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5. Hur många aktiviteter har biblioteket och vilka? 

How many activities does the library have? And which? 

図書館に活動はなんですか。どちらがありますか。 

としょかん かつどう  

 

6. Vilka är era målgrupper? 

Who are your target groups? 

どちらがあなたのたいしょうしですか。 

 

7. Vilket är ert kunskapsorganisatoriska system? Fungerar det väl? Varför/Varför 

inte? 

Which is your system for organization of the collection? Is it working well? 

Why/Why not? 

どちらがあなたの収集の組織ですか。うまく行きますか。どうしてで

すか。 (しゅしゅ そしき    いきますか) 

 

8. Hur utarbetade ni ert kunskapsorganisatoriska system? 

How did you develop the organization system of your collection? 

収集の組織を発展しましたか。 

(しゅしゅ そしき はってん) 

 

9. Vilket klassifikationssystem använder ni? 

Which classification system do you use? 

どちらが分類ほうですか。 

    (ぶんるい) 

 

10. Hur ser fördelningen ut gällande serier riktade till tjejer/killar, kvinnor/män? 

Are there an equal amount of comics aimed at women versus men? 

 
6 http://translation.babylon.com/ [2012-04-04] 
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漫画に男と女たいしょうしのぶんばいしますか。 

(まんが おとこ おんな) 

11. Skiljer sig ämnesindelning och placering åt gällande västerländska kontra 

japanska serier? Varför/Varför inte? 

Do the categorization of subjects and placement of the Japanese versus 

Western comics differ from eachother? Why/Why not? 

日本の漫画と西欧の漫画のカテゴリー化の科目といちつけはちがうで

すか。どうしてですか。(にほん まんが せいおう まんが か 

かもく) 

 

12. Hur arbetar ni med inköp och urval av serier? Skiljer det sig mellan 

västerländska kontra japanska serier samt mellan serier riktade till 

män/kvinnor? Varför/Varför inte? 

How do you manage purchase and selection of comics? Is there any 

divergence between Western and Japanese comics and comics aimed at 

women versus men? Why/Why not? 

漫画の購入と選集を取り扱いますか。日本の漫画と西欧の漫画と漫画

に男と女たいしょうしはちがうですか。どうしてですか。 

(まんが こうにゅう せんしゅう とりつかいますか) 

 

13. Har ni könsindelning av serierna? Varför/Varför inte? 

Have you divided the comics by gender? Why/Why not? 

漫画にせいやくわりの科目がありますか。どうしてですか。 

(まんが かもく) 

 


