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Abstract: 

The purpose of this master’s thesis is to find out if public libraries provide new 
age materials or not. My research is done using the point of view of the library 
users. Do they think libraries hold a sufficient amount of new age literature and 
do the users find this literature of good quality? To find an answer to this 
question, interviews have been made with a number of library users interested in 
new age related issues. Interviews have also been made with librarians, to get 
their point of view on this rather controversial subject.  
 
The theoretical part of this master’s thesis consists of literature concerning 
quality, the tasks of public libraries when it comes to buying materials on 
demand, and the new age movement and its supporters.  
 
The results show that new age supporters in this study are mainly quite satisfied 
with the new age literature which is provided by the public libraries in a city in 
Sweden, where this study has been made. Although librarians in some ways are 
hesitant to buy new age literature, the supply of this kind of books has largely 
increased in the last few years.  
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1. Inledning 
 
Många ifrågasätter den västerländska livsstilen, som man menar inte ger någon andlig och 
hälsomässig tillfredsställelse och leder till ekologisk katastrof. Motkulturer uppstår och 
försvinner, men en av dessa motkulturer verkar fortfarande frodas efter flera decennier: new 
age-rörelsen. Många av dess anhängare är övertygade att vattumannens tidsålder, en ny 
upplyst tidsålder med global fred och harmoni står för dörren, något som kan illustreras med 
ett utdrag ur stycket Aquarius från sextiotalsmusikalen Hair: 
 
When the moon is in the Seventh House 
and Jupiter aligns with Mars 
Then peace will guide the planets 
And love will steer the stars 
 
This is the dawning of the age of Aquarius 
The age of Aquarius 
Aquarius! Aquarius! 
 
Harmony and understanding 
Sympathy and trust abounding 
No more falsehoods or derisions 
Golden living dreams of visions 
Mystic crystal revelation 
And the mind's true liberation 
Aquarius! Aquarius! 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
New age är ett begrepp man relativt ofta stöter på i ute i samhället. Men vad står det 
egentligen för? Är det en folkrörelse, en ny religion eller bara en benämning på en samling 
underliga kufar som försöker avskärma sig från etablerade religioner och etablerad vetenskap? 
I new ages kölvatten följer en rad kurser, terapier, mässor och inte minst litteratur där 
konsumenten erbjuds personlig utveckling, helande, frigörande av mentala blockeringar och 
insikt i livets mål och mening. Litteraturen ifråga täcker ett vitt spektrum av exempelvis 
kanaliserade budskap från andevärlden, österländska och fornnordiska religioner, jungiansk 
psykologi, spådomsmetoder och alternativ medicin. Men hur ställer sig egentligen 
folkbiblioteken till denna litteratur? Finns det över huvud taget någon new age- litteratur på 
biblioteken och vilka kriterier finns för inköp av denna? Är god kvalitet på litteratur för 
läsarna av new age-böcker det detsamma som god kvalitet enligt bibliotekarierna? Det är 
dessa frågor jag tänkt få svar på genom att intervjua personer som läser sådan litteratur och 
dessutom lånar sådana böcker på folkbibliotek och genom intervjuer med bibliotekarier som 
ansvarar för inköp av new age-relaterat material, samt genom att undersöka vilken new age-
litteratur som ingår i vissa biblioteks bestånd. Då jag kommer att skydda intervjupersonernas 
identitet kommer jag hädanefter att kalla den stad där jag ämnar utföra min studie för 
Hobsala. 
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1.2 Val av ämne 
 
Det finns idag en enorm efterfrågan på litteratur som kan klassas inom new age-facket. 
Ifrågasättandet av hela eller stora delar av new age-fenomenet är dock ständigt aktuellt, och 
kritiken haglar tätt från olika håll. Samtidigt pågår inom biblioteksvärlden ständiga 
diskussioner om biblioteken ska köpa det folk frågar efter eller om inköpen ska göras i ett mer 
bildande syfte. Eftersom jag intresserar mig för denna debatt, som jag antar aldrig kommer att 
få något slutgiltigt svar, samtidigt som jag ser new age som ett intressant och viktigt 
samtidsfenomen på grund av dess stora spridning och för att det innefattar ett så vitt spektrum 
av olika områden har jag valt att studera huruvida biblioteksanvändarnas behov av litteratur 
inom denna genre och kvalitetsbedömningen av densamma stämmer överens med den new 
age- litteratur som finns på biblioteken och med bibliotekariernas syn på kvalitet. Jag anser att 
denna studie bör vara relevant för Bibliotekshögskolans kollegium 3, ”individers och gruppers 
interaktion med bibliotek och informationssystem”, eftersom jag kommer att belysa problemet 
ur biblioteksanvändarnas perspektiv. Jag ser det också som viktigt att samtliga grupper i 
samhället får sitt litteraturintresse tillgodosett av folkbiblioteken.  
 
 
1.3 Hypoteser och antaganden 
 
Min grundläggande hypotes är att folkbiblioteken köper in new age-litteratur beroende av 
efterfrågan men att det är svårt för bibliotekarier att avgöra vad som är god kvalitet på den 
litteratur som faller inom denna genre. Jag antar därför att den new age-litteratur som finns på 
folkbiblioteken är av varierande kvalitet och därför inte nödvändigtvis stämmer överens med 
vad inbitna new age- läsare vill ha. 
  
 
1.4 Problemformulering och syfte 
 
En central uppgift är att belysa folkbibliotekens och dess bibliotekariers syn på new age-
litteratur. Ett konkret formulerat problem för uppsatsen blir då följande: Hur betraktas new 
age- litteratur på folkbibliotek? 
 
 Syftet med uppsatsen är att ge en bild av vad new age-läsarna anser om folkbibliotekens 
urval av new age- litteratur, undersöka biblioteksanvändarnas syn på vad som är god new age-
litteratur och om denna användargrupp ser det som viktigt att folkbiblioteken köper in sådant 
material. Då detta är en användargrupp som verkar vara relativt stor och new age täcker ett 
vitt spektrum av delområden ser jag det som viktigt att lyssna till denna användargrupps 
synpunkter för att lättare kunna tillgodose deras önskemål. Min avsikt är att ta reda på vad de 
new age-anhängare som också är biblioteksanvändare anser är god kvalitet på sådan litteratur 
och jämföra med vad bibliotekarierna anser om kvaliteten på new age- litteraturen och vad 
som bör köpas in. Jag ämnar inta en neutral hållning och vill varken förlöjliga eller försköna 
new age-rörelsen eller kritisera bibliotekariernas förhållningssätt gentemot new age-
litteraturen, vilken den än är.  
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1.5  Frågeställningar 
 

• Vad är new-agelitteratur enligt new age- läsarna respektive enligt bibliotekarierna? 
• Vilka biblioteksanvändare är det som läser new age- litteratur? 
• Tycker new age- läsarna det är viktigt att biblioteken tillhandahåller new age- litteratur? 
• Finns på folkbiblioteken den litteratur inom genren som new age- intresserade 

efterfrågar? 
• Hur bedömer användarna respektive bibliotekarierna vad som är god kvalitet på new 

age- litteratur?  
• Vilka kriterier har biblioteken vid inköp av denna? Styr efterfrågan eller intar 

biblioteken en bildande, uppfostrande attityd? 
• Hur hanteras ett kontroversiellt fenomen som new age inom folkbiblioteksvärlden? 

 
 

1.6 Informationssökningsprocessen 
 
I detta avsnitt redogör jag i korthet för hur jag kommit över den litteratur jag använt i denna 
uppsats. Jag började med att söka i Borås högskolebiblioteks katalog med sökorden new age 
AND bibliotek, och fann i den träfflista jag fick fram att orden new och age i ett dokuments 
titel inte nödvändigtvis hade med new age-rörelsen att göra, utan snarare med olika 
förändringar och nytt tänkande inom exempelvis en organisation eller institution. Faktum är 
att jag där bara fick fram ett relevant dokument: Marie Lundbäcks BHS-uppsats om new age 
på Stockholms stadsbibliotek. Jag försökte med att bara söka på termen new age och fick fram 
en lång lista med litteratur, det mesta helt irrelevant, men där jag fann ett antal böcker som 
handlade om new age-rörelsen som jag sedan använt. Exempel på dessa är Tomas Frankells 
Sökare i en ny tid och Jenny-Ann Brodins sociologiska studie Religion till salu?. Efter detta 
sökte jag i databasen LISA med termerna new age AND libraries och fann där Atherley och 
Hannabuss artikel publicerad i tidskriften New Library World 1997. Artikeln i fråga finns 
tillgänglig som elektronisk resurs. Stanislav Kruks artikel ur Australian Library Journal fanns 
däremot inte att få tag på via högskolebiblioteket så jag fick söka mig till nämnda tidskrifts 
sida på Internet och fann där artikeln i deras egen databas. Sökande i andra databaser som 
exempelvis Artikelsök gav inget resultat. Ahlins avhandling om new age valde jag ut från 
litteraturlistan i Brodin, eftersom det i titeln framgår att Ahlin utgår från Bourdieus teorier 
vilket intresserade mig för att få en eventuell inblick i vilka new age-anhängarna är. I stora 
drag kan nämnas att det inte verkar finnas mycket material som berör folkbibliotekens och 
bibliotekariernas inställning till new age-material, mer än ett fåtal artiklar i 
bibliotekstidskrifter och Lundbäcks uppsats. Den forskning som bedrivits om new age faller 
inte helt oväntat oftast under ämnen som sociologi och teologi.  
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2. New Age 
 
 
2.1 Vad är new age? 
 
New age är ett mycket vitt begrepp och det är också svårt att dra gränserna för vad som ska 
innefattas där. Somliga menar att det är en religion, andra inte. För vissa, som skulle kunna 
definieras som new age-anhängare, har begreppet en negativ klang, för andra är det en 
självklarhet att ingå i en större gemenskap som kan definieras som new age-rörelsen. För att 
ge en någorlunda nyanserad bild har jag valt att ge ordet till båda sidorna, och har som källor 
använt dels material författat av personer inom new agerörelsen, dels av personer som 
studerat rörelsen utifrån. Jag har valt att skriva en relativt lång beskrivning av fenomenet då 
jag anser det vara viktigt att man bör vara insatt i vad new age står för och vilken betydelse 
rörelsen har för den sociala och kulturella utvecklingen för att kunna föra vidare diskussioner 
om folkbibliotekens förhållningssätt till new age-material.  
 
Sven Magnusson (2000), redaktör för tidskriften Sökaren skriver att man i den nya tidsåldern 
uppfattar universum som en sammanhängande helhet där allt och alla är sammanflätat och 
påverkar varandra. Världen är inte ett slumpens verk utan ett intelligent och skapande 
medvetande. Inom new age menas att mystik och teoretisk fysik smälter ihop och fysiker som 
Fritjof Capra, som skrivit den inom new age-kretsar bästsäljande Fysikens Tao, hävdar att 
fysiken idag bekräftar vissa religionsmystiska föreställningar om tillvarons innersta natur. I 
detta universum är människan en skapande varelse med enorm potential som hittills inte 
utnyttjas till fullo (s. 97 ff). På det sociala planet vill man inom new age-rörelsen arbeta för 
fred och en bättre miljö, och för en solidarisk livsstil (s. 104). Ovanstående är enligt 
Magnusson delar av de kärntankar som karaktäriserar new age, och det som han kallar ”klok-
new age”. I detta ”klok-new ages” kölvatten har en populariserad och kommersialiserad gren 
av new age med delvis annat idéinnehåll tagit form (s. 20). Ytterligare något som är av 
betydelse för new age-rörelsen är tanken om ett pågående paradigmskifte. Termen har hämtats 
från vetenskapsteoretikern Thomas Kuhn, som menar att det vetenskapliga vetandet inte 
nödvändigtvis ökar genom att ny kunskap läggs till gammal, utan att det inom vetenskapen 
samlas så många fakta som inte stämmer med gamla grundsanningar att dessa måste överges 
och ersättas med nya sanningar som ofta motsäger tidigare sanningar (s. 106).  
 
Tomas Frankell (2000), en av den svenska new age-rörelsens centralgestalter, yogalärare och 
drivkraft bakom flera av Sveriges new age-centra, skriver i sin bok Sökare i en ny tid att det 
finns ett växande intresse för mystik och andlighet i olika former, och olika begrepp som 
exempelvis healing, nära-dödenupplevelser, auror, och parapsykologiska fenomen nämns ofta 
i pressen, etermedia, böcker och filmer, och många rockartister speglar genom sin musik vår 
tids sökande. Det är också slående hur ofta existentiella frågor avhandlas i media (s. 251).  
Det vaknande intresset för andlighet förklaras av vissa som att människan söker trygghet i en 
värld och en tid som inte tycks ge någon. Där new age-anhängarna tycks se framväxandet av 
nya, moderna religioner talar kritikerna däremot om ren kommersialism. Enligt Frankell ska 
man inte stirra sig blind på de olika uttryck sökandet tar sig, utan snarare lyssna djupare för att 
finna en gemensam längtan efter ett närmande till Gud, en Gud som kommit att kännas mer 
och mer avlägsen. Behov av nya andliga uttryck har kommit fram och en viktig roll har enligt 
Frankell spelats av just new age-rörelsen och olika hälsocenter. Hälsocenter och andra 
alternativa centrer har fungerat som experimentverkstäder där gamla kulturers andliga uttryck 
och redskap praktiserats sida vid sida med nya alternativa behandlingsformer. Med tiden har 
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de tekniker som visat sig ha tillräcklig substans integrerats i exempelvis andligt utövande och 
i olika former av friskvård (s. 252).  
 
I början av 90-talet började vissa riktningar inom alternativrörelsen att utkristallisera sig. Det 
som tidigare ansetts som suspekt, såsom yoga, zonterapi, akupunktur, rosenmetoden och 
qigong gjorde sitt definitiva inträde i folkhemmet. Andra företeelser som exempelvis 
domedagsteorier om fientliga ufoflottor som skulle slå ut världens elektronik framstod 
däremot som alltmer verklighetsfrämmande. Mer och mer tappade new age-begreppet sin 
ursprungliga innebörd av helhetstänkande och började istället att sammankopplas med andligt 
krimskrams. Terapeuter och förespråkare för andliga riktningar som ville verka seriösa ville 
inte sammankopplas med det i media förlöjligade begreppet new age (s. 176 ff). I och med att 
detta begrepp blivit så belastat har många valt att hellre tala om andligt sökande, helande eller 
transpersonell psykologi (Wikström, 1998, s25). 
 
System som är mindre allmänt erkända, dit fenomenet new age kan räknas, förlöjligas ofta av 
de två dominerande verklighetskonstruktörerna – religionen och vetenskapen, men det vore 
enligt Owe Wikström, professor i religionspsykologi, förenklat att uppfatta nya, alternativa 
terapier och trosuppfattningar som vulgära och felaktiga. Om man ser bakåt i tiden har 
alternativa behandlingar alltid ingivit nytt hopp när skolmedicinen tömt sina resurser, även om 
vetenskapen ansett att dessa behandlingar snarare har placeboeffekter. Det finns därför 
flytande gränser mellan new age- löften om hälsa och helhet, urgamla föreställningar om 
naturläkemedel och moderna tankar om en ekologisk livsstil. Fokus inom new age-tänkandet 
ligger på att omforma sitt inre liv i enlighet med en dold metafysisk verklighet. New age är 
dels en idéströmning med religiösa övertoner, dels ett löst sammansatt nätverk av personer 
intresserade av andlighet och psykisk och fysisk hälsa, dels en stor mängd olika andliga, 
psykologiska och fysiska tekniker som erbjuds som hjälp att utveckla sin personlighet och nå 
ett högre medvetande (Wikström, s. 7ff). 
  
Inom new age bygger man upp alternativa föreställningar om gudar och andar utan att bry sig 
om ifall dessa tankar överensstämmer med etablerade religioner och läror. Man kan utan 
problem blanda samman hinduism med asatro, kristendom och jungiansk psykologi och få 
dessa att ingå i en större helhet. Huvudsaken är att man som individ känner att det fungerar 
och känns bra. I dessa kretsar är således den interna känslomässiga legitimeringen av 
andligheten viktigare än den externa institutionens bekräftelse. Om det finns ett idémässigt 
innehåll i denna rörelse så har den gemensamma drag såsom att den är tillåtande, holistisk,  
inriktad på mänsklig utveckling och helande, och synkretisk, d.v.s. den blandar skilda 
religioner. Ofta genomgående uppfattningar är att tanken har kraft och makt över livet och att 
allt strävar uppåt och framåt (Ibid). 
  
New age kan ses om en naturlig fortsättning på 1800-talets popularisering av ockultismen, där 
spiritism, alkemi och astrologi stod högt i kurs. Dessa fenomen diskuterades då av personer 
som ansågs som seriösa forskare, och bland annat blev  C.G. Jung doktor i medicin på en 
avhandling behandlande ett spiritistiskt medium. Man ansåg då att om man fick kontakt med 
andliga energifält kunde man själv styra sitt öde, och dessa tankar går enligt Wikström väl 
ihop med det sena 1900-talets individualism och narcissistiska kultur (Ibid).  
 
Man kan se new age-strömningen som en slags motkultur, men också som en funktion av 
generella värderingsförskjutningar. New age är inte på något sätt något nytt, utan där plockas 
element upp ur mycket gamla esoteriska och ockulta traditioner. Detta görs dock på ett sätt 
som kombinerar ovanstående med det sena 1900-talets fokus på inre förvandling, psykologi, 
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helhet och ekologiskt tänkande. Inom new age finns en stark betoning på psykologiska 
faktorer, och man idealiserar den enskilda människans potential och andliga förmåga att 
påverka sitt öde. En romantisering av människans inneboende godhet märks också tydligt 
(Ibid).  
 
Olav Hammer (1997), religionshistoriker vid Lunds universitet, menar att man, som redan 
nämnts, kan spåra new age-rörelsens rötter till 1800-talet, där spiritism, teosofi och andra 
nyreligiösa läror verkade som motkultur mot den tidens tilltagande sekularisering, samtidigt 
som anhängarna till dessa läror inte accepterade kristendomens dogmatism (s. 29). 
Fortsättningsvis, i början av 1900-talet, vaknade i västvärlden ett intresse för österländsk 
mystik och ett flertal indiska och japanska förespråkare för hinduism och buddhism reste runt 
och missionerade. En vilja att omforma österländsk mystik och anpassa denna till 
västerländskt tänkande märktes tydligt bland anhängarna. Intresset för buddhism kulminerade 
på 30-talet, då många intellektuella från främst Tyskland, Frankrike och Storbritannien, 
anammade detta österländska tänkande. Bland dessa märktes författarna Aldous Huxley och 
Herman Hesse. Utbrottet av andra världskriget tvingade många av dessa intellektuella i 
landsflykt, och USA, och där främst Kalifornien, ett Mecka för originella och fritänkande, 
blev samlingsplatsen för dessa (s. 68ff). På 60-talet tog motkulturen, som då förutom att vara 
andlig också var en utbredd protest mot hela det politiska och vetenskapliga etablissemanget, 
rejäl fart. En av anledningarna till detta var att kända personer, som exempelvis popgruppen 
The Beatles som förespråkade meditation och ofta sågs tillsammans med indiska gurus, 
hjälpte till att sprida intresset för alternativ kultur. Man kan säga att det är från och med 60-
talets mitt med dess flora av terapier och meditationsformer som dagens new age tagit form 
(s. 79). 
 
 
2.2 New age-litteraturen 
 
Jenny-Ann Brodin (2001) vid sociologiska institutionen vid Stockholms universitet menar att 
litteraturen spelar en viktig roll inom new age-kretsar, men att litteraturen endast utgör en del 
av en uppsjö av varor och tjänster inom olika delområden. Bland dessa varor och tjänster 
märks kanske främst ett stort utbud av tjänster i form av kurser och utbildningar, där tanken 
ofta är att kursdeltagaren ska kunna föra kunskapen vidare. Andra vanliga tjänster är 
konsultationer och behandlingar inom diverse terapier. Bland varorna märks förutom de 
många böckerna också stenar och kristaller som sägs ha helande krafter, tarotkortlekar och 
spådomsrunor och cd-skivor med meditativ och avslappnande musik (s. 60).  
 
New age-relaterad litteratur hittas idag i de allra flesta bokhandlar, men kanske främst i 
bokhandlar som specialiserat sig på sådan litteratur, som Vattumannens bokhandel i 
Stockholm, Näckrosen i Göteborg och Planetstadens Böcker i Malmö. Böcker inom new age 
säljs också på olika kurscentrer där man erbjuder kurser och terapier som hamnar inom new 
age-facket. 
 
Det är naturligtvis svårt att göra en exakt bedömning av vad som kan kallas new age- litteratur 
och inte, eftersom gränserna för vad som kan ingå är flytande och diffusa. Jag har nedan 
skrivit en lista över ämnen som kan passa in i en definition av vad new age-litteratur är. Listan 
har jag sedan använt vid intervjuerna med användare och bibliotekarier då vi diskuterat vad de 
klassar som new age. För att skriva denna lista har jag använt mig av den lista som 
förekommer i Lundbäcks (1998) magisteruppsats (s. 10), och då jag funnit denna alltför 
ofullständig har jag kompletterat med en lista över vilka områden som hör till new age som 
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finns i Tomas Frankells Sökare i en ny tid – min väg genom nyandlighetens Sverige (s. 258). 
Följande områden kan definieras höra till kategorin new age: 
 
Affirmation 
Akupunktur  
Alternativa energikällor  
Alternativmedicin/psykologiska, religiösa 
och energigivande behandlingsformer 
Andliga guider, andemakt 
Aromaterapi 
Astrologi  
Aura 
Ayurveda 
Chakra 
Den judiska kabbalan 
Den nya biologin och fysiken 
Diet och näringslära  
Ekofeminism 
Ekologi utifrån en andlig grundsyn  
Gaiahypotesen, jorden som organism 
Gudinnekraften 
Healing och tankekraft 
Heliga danser 
Holistiska utbildningar 
Holistiskt inriktad affärsverksamhet 
Humanistisk psykologi  
Högre medvetande 
Internationella alternativsamhällen  
Kampsporter 
Kanalisering, medium 
Kaosteorin 
Keltisk och kristen mystik 
Kiropraktik 
Kristaller och andlig utveckling 
Kundalini 
Kvinnors och mäns mystik 
Magi 
Medicinalväxter – örtkunskap 
Meditation 
Medvetandeutvidgande upplevelser  
Nyhedendom och wicca (modern häxkult) 
Nära-dödenupplevelser 
Paranormala förmågor 
Parapsykologi 
Psykokinesi, psykometri 
Qigong 
Reinkarnation 
Schamanism 
Spådomsmetoder (Tarot, I ching m.m.) 
Teosofi 

Transpersonell psykologi 
Ufo, rymdvarelser 
Ut ur kroppenupplevelser 
Ursprungsbefolkningarnas andlighet 
Yoga 
Zonterapi 



Att vissa av ovanstående ämnesområden hamnar inom new age-facket kan säkert förvåna, och 
i viss mån även förarga, läsaren. Man kan exempelvis tänka sig att utövare av olika 
kampsporter inte tänkt sig att de skulle passa in här, och anhängare av den judiska religionen 
kanske inte uppskattar att deras kabbala, judiska mysterieskrifter, förekommer inom new age-
genren. Man kan också av listan utläsa att terapier som inom sjukvården kommit att mer och 
mer accepteras, som akupunktur och kiropraktik, finns med tillsammans med sådant som av 
etablissemanget anses vara vidskepelser och humbug. 
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3. Tidigare litteratur om new age inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
 
3.1 Tidigare uppsats på BHS 
 
Jag har under mitt förberedande arbete för denna uppsats hittat mycket lite material som 
berört new age- litteratur på bibliotek, och någon forskning i ordets rätta bemärkelse verkar 
inte ha förekommit om detta ämne. Det enda svenska dokument jag kom över om ämnet är en 
magisteruppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap skriven av Marie Lundbäck 
1998. Lundbäck har i sitt uppsatsarbete undersökt om det över huvud taget fanns någon new 
age- litteratur på Stockholms bibliotek, och även undersökt hur urval sker vid inköpsbeslut när 
det gäller sådant material. Som metod har Lundbäck använt sig av 131 utvalda titlar ur 1997 
års katalog från Vattumannens bokhandel, en specialbokhandel inom new age, och även lagt 
till nio titlar på new age-böcker hon funnit i Olav Hammers På spaning efter helheten, 
eftersom Lundbäck funnit dessa titlar vara av betydelse för new age-rörelsen. Lundbäck har 
sedan undersökt om dessa titlar fanns att tillgå på något eller några av de 38 lokala bibliotek 
som ingår i Stockholms stadsbibliotek. Vidare har Lundbäck intervjuat sex bibliotekarier som 
arbetar med medieinköp inom ovannämnda bibliotek. Lundbäck kom fram till att efterfrågan 
enligt intervjuad personal ofta var avgörande vid inköpsbeslut av new age-material, men att 
undersökningen av frekvensen på den undersökta litteraturen pekade på motsatsen.  
 
I mitt uppsatsarbete har jag lagt tyngdpunkten på låntagarna av new age- litteratur och på deras 
upplevelser av hur folkbiblioteken förhåller sig till new age-litteratur och om de anser att 
biblioteken tillgodoser deras intressen. Således skiljer sig mitt arbete från Lundbäcks då hon 
undersökt frekvensen på new age- litteraur genom att utgå ifrån hur bibliotekarierna ser på 
ämnet, studera bibliotekens bestånd av denna litteratur och jämföra det med de böcker som 
förekom i Vattumannens bokhandels katalog. Lundbäck har i sin studie inte utfört några 
användarstudier för att ta reda på dessas önskemål och åsikter.  
 
Åsikterna går isär om huruvida folkbiblioteken ska tillhandahålla new age- litteratur eller inte. 
Några av argumenten är, som vi ska se nedan, å ena sidan att new age- material är oerhört 
efterfrågat av biblioteksanvändarna, och att inköp av sådant leder till andlig och kulturell 
förmån för samhället genom att det erbjuder en holistisk syn på mänsklig potential (Atherley 
& Hannabuss, 1996, s. 4). Å andra sidan menas att sådana irrationella tankegångar och 
vidskepelser som detta handlar om inte ska finnas i biblioteken om målet för biblioteken är att 
bilda allmänheten (Kruk, 2001). 
 
3.2 New age på folkbibliotek? Ja tack! 
 
Rosemary Atherley och Stuart Hannabuss är studerande respektive lektor vid School of 
Information and Media vid universitetet i Aberdeen, Skottland. De menar att folkbibliotekens 
mål är att tillhandahålla det material användarna tycker är användbart, och att 
bibliotekspersonal bör diskutera hur stor del av dess budget som bör användas på ett område 
som anses mycket tvivelaktigt av många, men som ihärdigt försvaras av andra. Atherley och 
Hannabuss har valt att belysa problemet ur New Age-kulturens synvinkel (s. 4). Enligt  
Atherley och Hannabuss finns mycket positivt med new age-rörelsen som bör lyftas fram. 
Rörelsen har utvecklat och influerat en ekologisk teologi och har arbetat med att återskapa 
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balansen mellan människan och dess omgivning, där argument hämtats från animistiska 
religioner och från druidismens arbete med naturens dolda inre världar (s. 5f). James 
Lovelocks Gaiahypotes - att Jorden är en levande organism - spelar också en viktig roll i 
detta. Ytterligare argument Atherley och Hannabus poängterar är new age-rörelsens bidrag till 
synen på människans hälsa och orsaker till ohälsa. Terapier där man vill lyfta fram 
individernas vilja till att bli friska och tron på att olika behandlingar verkligen hjälper 
(placeboeffekten) ses som oumbärliga i en värld där folk stressas till ohälsa och 
sjukskrivningstalen skjuter i höjden. Populariteten för de idéer new age-rörelsen står för går 
inte att ta miste på, tidningar och tidskrifter världen över skriver alltfler reportage som är 
relaterade till new age-filosofin och bokhandlare rapporterar om ständigt stigande 
försäljningssiffror vad gäller sådan litteratur.  
 
Eftersom bibliotekens uppgift är att anskaffa, i mån av ekonomiska möjligheter, det material 
som efterfrågas är en uppgift för bibliotekarien att kontrollera om materialet inte är olagligt (s. 
7 ff). Är det inte det, ska man heller inte utesluta att det kan komma att ingå i bibliotekets 
bestånd. Ska då det inköpta materialet vara fackmässigt eller populärt? New age-materialet 
röner stor popularitet, då det ofta lär läsaren hur man kan leva i harmoni med sig själv eller 
tänka sig till framgång. Bibliotekarien ska då väga efterfrågan för sådan litteratur mot sin egen 
uppfattning av vad som är kvalitet. Ett ytterligare problem är det material som handlar om 
ockult vetenskap såsom numerologi, astrologi, spådom och stenars helande kraft. Dessa 
ämnen är fullt betrodda av vissa personer men helt förkastade av andra. Att inte svara på 
efterfrågan inom detta område orsakar problem. Därför måste urvalspolicyn fastställa 
bestämmelser avseende kvalitet och trovärdighet av material som inte alltid accepteras av alla 
biblioteksanvändare. Ännu ett problem gäller auktoriteten och anseendet av vissa verk. Med 
så många nya författare och så många nya och ifrågasatta livsåskådningar är det svårt att få en 
uppfattning av vad som bör väljas ut till bibliotekets bestånd. En lösning på detta vore att ta 
hjälp av ämnesspecialister, vilka inte nödvändigtvis måste vara bibliotekarier. Bibliotekarien 
bör också vara medveten om att bildningsbehov kan tillfredsställas av i stort sett vad som 
helst så länge det bidrar till personlig utveckling. Som exempel på detta nämns läsning av 
böcker om olika hantverk och gör-det-själv-böcker och deras betydelse för avkoppling och 
fritid, vilket inom new-agefacket kan representeras av litteratur om olika spådomskonster, 
något många läsare intresserar sig för.  
 
Atherley och Hannabuss drar som slutsats att folkbiblioteken bör ta fasta på den stigande 
efterfrågan för new age- litteratur och att det på ett djupare plan är viktigt för samhället att new 
age-filosofin och dess idéer diskuteras och debatteras. Bibliotekarierna måste ta ansvar för att 
användarna via biblioteken åtminstone får tillgång till det mest grundläggande materialet 
inom ämnet.  
 
3.3 New age på folkbibliotek? Nej tack! 
 
Om Atherley och Hannabuss ställer sig positivt till att det ska finnas new age-material på 
folkbiblioteken så är Kruk desto mer negativ till detta. Miroslaw Kruk arbetar som 
informationsanalytiker på ett företag som sysslar med affärsinformation, och har bakom sig 
studier i biblioteks- och informationsvetenskap vid Monashuniversitetet i Australien. Läsaren 
bör här veta att Kruk istället för termen new age- litteratur har valt att kalla det 
vidskepelselitteratur. Det råder inga tvivel om att det verkligen är new age-litteratur han syftar 
på då de böcker han tar upp i artikeln handlar om bland annat feng shui, aromaterapi, 
astrologi, drömtydning, ayurveda och wicca, alltså områden som väl passar in i new age-
facket. Man kan ana när man läser artikeln att Kruk gjort detta för att medvetet nedvärdera 
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new age. Jag har nedan ändrat termen vidskepelse till new age då jag tycker det blir mer 
konsekvent i denna uppsats. Att det nedan inte förekommer några noter angående sidor beror 
på att detta material finns på Internet och detta presenteras där som ett enda långt dokument 
utan siduppdelning.  
 
Kruk förfasar sig över new age-litteraturens närvaro på folkbiblioteken och menar att detta 
tyder på att bibliotekens vision om att vara bildande institutioner har övergivits. Vidare menar 
Kruk att om så är fallet så har folkbiblioteken föga chans att ses som en fortsättning av 1800-
talets institution med dess ambitioner till sociala förbättringar via självutbildning. Användarna 
får nu inga garantier för att bibliotekets böcker kommer att göra dem klokare, och användare 
som hyser respekt för folkbiblioteken och ser dessa som kunskapens tempel riskerar att 
chockas när de ser new age-böcker som propagerar för de mest bisarra idéer. Bibliotekarier 
saknar idag en tydlig etisk ställning, är påverkade av populistiska argument och är motvilliga 
att bedöma böcker. Bedömningen görs istället av användarna, och det accepteras att man inte 
kan vägra användarna någon form av litteratur även om den är trivial och vulgär. Detta, menar 
Kruk, skulle leda till total anarki i biblioteksvärlden: att tillfredsställa varje användares 
önskningar skulle medföra en invasion av böcker innehållande alltmer underliga åsikter, ofta 
publicerade av förlag vars enda motivation är att tjäna snabba pengar. Närvaron av new age-
litteratur på biblioteken är något som oroar Kruk, då detta kan leda till att biblioteken, bredvid 
hyllorna med böcker om vetenskap kommer att ha hyllor med böcker om pseudovetenskap 
och att det på hyllorna med böcker om medicinsk vetenskap också kommer att finnas böcker 
om alternativ medicin. Om man på detta sätt ska tillmötesgå varje individs önskan kan det lika 
gärna leda till att det på avdelningen för andra världskrigets historia kommer att finnas 
litteratur med nazisternas version av kriget. Kruk menar att man från bibliotekshåll är skyldig 
användarna en förklaring: Vilken är bibliotekens roll i det moderna samhället? Finns det några 
kriterier för hur man bedömer det material som köps in? Ska beståndspolicyn reflektera 
åsikter och behov från alla grupper i samhället? Ska biblioteken bilda användarna eller bara 
följa användarnas skiftande behov och intressen? Ska folkbibliotekens ursprungliga syfte som 
civiliserande kraft ersättas av institutioner som är enbart demokratiska?   
 
Det framkommer inte av artikeln hur Kruk ställer sig till om folkbiblioteken ska köpa in 
litteratur om etablerade religioner som kristendom, hinduism och islam då sådana religioner 
av vissa, inte minst inom vetenskapen, också kan ses som vidskepelse.  
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4. Teori 
 
 
4.1 Vilka är new age-anhängarna? 
 
Jag har fått uppfattningen att new age-anhängarna inte utgör någon homogen grupp, utan att 
man kan finna dessa inom olika grupper i samhället, både inom olika social- och 
yrkesgrupper. Dock finns inom litteraturen i ämnet uppfattningen att det finns gemensamma 
drag hos new age-intresserade, och att man mestadels finner dessa inom en välutbildad 
medelklass, och att dessa mestadels är av kvinnligt kön.  
  
Enligt Wikström kan man tala om fyra olika typer av new age-anhängare. Dessa har delats in 
efter enskilda individers upplevelser av budskapen.  
 
1. Sökare, de som via olika möten, riter, meditationsmetoder eller seminarier upplever sig 

vara på väg mot en inre andlig förvandling. 
2. Konsumenter av det som kan ses som häftiga upplevelser som schamanistiska själsresor 

till andevärlden, kreativ visualisering eller medial kanalisering. Man kan enligt Wikström 
se dessa personer som ”en andlighetens motsvarighet till äventyrslystna resenärer”. 

3. De som söker underhållning och som när de lägger tarotkort, blir spådda i handen eller 
läser in sig på kabbalan finner en kittlande upplevelse och ser det hela mer som en 
sällskapslek. Dessa sällskapslekar förpliktigar dock sällan till något och påverkar knappt 
det egna livet. 

4. De troende som exempelvis upplever sig ha fått en rikare livshållning via Shirley 
MacLaines böcker, som lever och tolkar sina liv enligt Martinus kosmologi eller ivrigt 
studerar A Course in Miracles. Dessa personer är dock relativt få jämfört med de som bara 
tillfälligtvis söker sig till New Age. De som kan räknas som troende är ofta personer som 
befinner sig i olika livskriser, lider av ensamhet eller enträget söker efter livets mening 
och mål. Wikström medger att det på detta område skulle krävas mer omfattande 
sociologiska undersökningar (s. 25 ff). 

 
Finns det något som pekar på att new age-anhängarna skulle tillhöra någon eller några 
särskilda samhällsklasser, ha samma bakgrund eller likartade yrken? Lars Ahlin (2001) vid 
teologiska institutionen vid Lunds universitet menar att så är fallet, och använder sig bland 
annat av den franske sociologen Pierre Bourdieus teorier för att klargöra detta, då han menar 
att det Bourdieu avser som ”den nya medelklassen” är relevant i sammanhanget.  
 
Lars Ahlin har skrivit sin doktorsavhandling vid teologiska institutionen i Lund, och har i den 
jämfört det new age-material som flitigt förekommit i Hemmets Journal med new age-
relaterade artiklar på Svenska Dagbladets Idagsida. Han har där bland annat undersökt 
bakgrund och nuvarande social aktivitet hos de människor som läser ovanstående och kommit 
fram till att man tydligt kan urskilja två olika former av new age och att läsarna av dessa utgör 
två helt skilda grupper. En stor andel (77%) av Hemmets Journals läsekrets utgörs av 
låginkomsttagare jämfört med 38% av SvDs läsare. Den sistnämndas läsare har i allmänhet 
också en betydligt högre utbildningsnivå. Förvärvsfrekvensen är också högre bland SvDs 
läsare. Båda formerna av new age ger uttryck för synsätt som skiljer sig från den etablerade 
vetenskapen och de etablerade religionerna, men de båda tidningarnas syften med artiklarna 
skiljer sig från varandra. Syftet med Hemmets journals artiklar kan knappast sägas vara att 
utmana den etablerade vetenskapen, medan SvDs material behandlar frågor som står närmare 
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vetenskapens intressen, och man använder också erkända vetenskapsmän för att ge legitimitet 
åt åsikter och idéer som ifrågasätter etablerad vetenskap (s.104ff). 
  
Det som av Bourdieu (1989) definieras som ”den nya medelklassen” är en grupp som förfogar 
över ett större symboliskt kapital än ekonomiskt. De är dels individer som inte lyckats nå de 
mål inom samhället som de på grund av sitt sociala ursprung förväntats nå, dels individer som 
inte nått de positioner de förväntat sig utifrån vad som tidigare gällt med avseende på 
sambandet mellan utbildningskvalifikationer och arbete. När dessa individer väl hamnat i 
sådana situationer söker de sig till andra yrken där man värderar det symboliska kapitalet man 
tillägnat sig högre än i de traditionella yrken från vilka man blivit utestängd. I dessa yrken 
utgår man ofta från andra klassifikationer och definitioner av vad som är värdefullt än inom 
traditionella yrken. Det som attraherar mest inom dessa yrken är uppfattningen att man där 
kan få god förräntning på det egna symboliska kapitalet (s. 357ff).  
 
De som inte lyckats nå de mål inom samhället som de på grund av sitt sociala ursprung 
förväntats nå är enligt Ahlin av försumbar betydelse i ett svenskt sammanhang. Däremot har 
den andra gruppen, de som skaffat sig utbildningskapital som inte givit förväntad förräntning, 
en desto större betydelse i sammanhanget. Detta gäller främst de som med bakgrund i 
traditionell medelklass skaffat gedigna utbildningar inom främst humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och sociala områden. Dessa har ofta upptäckt att deras utbildning inte 
räckt till de fasta arbeten med gott socialt anseende de förväntat sig att få (Ahlin s. 86).  
 
Den form av new age som förekommer i Hemmets Journal och som kan betecknas som 
folktro, kan betraktas som konsumtionsvara det finns behov av och som efterfrågas av 
människor som lever i eller i närheten av maktlöshetens kontext. Den andra typen av new age, 
den som är mer frekvent i Svenska Dagbladet, kan också ses som konsumtionsvara. Denna 
vara har en allt större efterfrågan eftersom fler och fler av dess konsumenter lever närmare 
marknadens kontext. Denna form av new age är för många ett värde att kämpa för, då en 
framgångsrik kamp kan leda till förändrade sociala förhållanden som för denna grupp innebär 
större del av det symboliska kapital inom det fält man verkar (s.272 ff.). Det är också denna 
grupp som kan betecknas som ”den nya medelklassen”.  Man kan inom denna form av new 
age- litteratur dra paralleller med det som Sven Magnusson kallar klok-new age.  
 
Steve Bruce är (2000) sociolog vid universitetet i Oxford och skriver i sin Religion in the 
modern world att man tydligt kan se att olika element inom new age attraherar olika 
människor. Däremot är mycket få människor som skulle kunna betecknas som arbetarklass 
intresserade av new age. Han drar därför slutsatsen att de flesta new age-anhängare återfinns 
inom medelklassen och att flertalet av dessa har någon form av högskoleutbildning, gärna 
inom sociala yrken (s. 217f). Bruce ger sig inte in i den diskussion Ahlin bedriver där det 
menas att det finns två former av new age där den ena formen lockar till sig det som skulle 
kunna betecknas som arbetarklass.  
 
Ytterligare en sociolog, Paul Heelas (1996), är av åsikten att new age-anhängarna mestadels 
står att finna inom välutbildad medelklass och i viss mån även inom överklassen. Vidare 
menar han att det ofta handlar om individer som upplever att livet inte fungerar så som de 
förväntat sig och som förlorat tron på att konventionella metoder skulle kunna förändra deras 
liv till något mer acceptabelt. Det handlar inte om någon enhetlig grupp utan dessa kan delas 
in i två undergrupper: 
1. De som förlorat tron på det kapitalistiska systemets lockelser, som man menar leder till 

katastrof, och som i new age ser mer hållbara alternativ.  
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2. De som fortfarande har tilltro till moderniteten och som inom new age söker medel som 
kan leda till inträde till den etablerade kulturella huvudfårans erbjudanden, men som inte 
vill använda konventionella medel (s. 137). 

 
 
4.2 Kvalitetsbegreppet  
 
Jag har valt att i den här uppsatsen tillsammans med mina intervjupersoner, både användarna 
och bibliotekarierna, ta upp frågan om vad som är god kvalitet på new age-litteratur. Men hur 
definierar man egentligen vad som är god kvalitet på exempelvis en bok? Är inte detta något 
helt subjektivt som avgörs av brukaren, eller finns det verkligen några som helst fasta 
hållpunkter för vad som skulle kunna vara kvalitetslitteratur? Och vem eller vad är det i så fall 
som kan avgöra detta?  
 
I Nationalencyklopedin  kan man läsa att ordet kvalitet kommer av latinets qua´litas, som 
betyder ”beskaffenhet”, ”egenskap”, och som i sin tur är avlett av qua´lis, ”på något sätt 
beskaffad”. Man kan således utläsa att ordet är ett neutralt begrepp (Nationalencyklopedin).   
 
Enligt Carl Gustav Johannsen (1996) vid Royal School of Library and Information Science i 
Danmark har begreppet kvalitet en positiv klang, och ett kvalitetsbibliotek är något 
eftersträvansvärt. I bibliotekssammanhang har detta ord dock fått en snävare betydelse, såsom 
precision, pålitlighet och objektivitet. Däremot har egenskaper som allsidighet, aktualitet och 
fullständighet inte uppfattats som kvalitetsaspekter. Trots idogt arbete med att fastställa vad 
som egentligen menas med kvalitet har någon enighet ännu inte kunnat nås vare sig om vad 
kvalitet är eller om hur man i praktiken kvalitetsvärderar (s. 331). Johanssen utgår i sin artikel 
ifrån D.A. Garvins, professor i affärsadministration vid Harvard Business School, teori om 
kvalitet som absolut respektive relativt begrepp, och som han delar in i fem huvudgrupper för 
kvalitetsdefinitioner.  
 
Kvalitet som absolut begrepp: 
1. Transcendent 
2. Produktorienterad 
 
Kvalitet som relativt begrepp: 
3. Användar- eller brukarorienterad 
4. Standardorienterad 
5. Ekonomiorienterad 
 
I denna uppsats sammanhang blir de fyra första grupperna relevanta. Vid absoluta 
kvalitetsdefinitioner uppfattas kvalitet som en inneboende egenskap hos det som ska värderas, 
medan man vid relativa kvalitetsdefinitioner är beroende av relationen mellan föremålets 
egenskaper och exempelvis ett behov, förväntningar eller fastlagda normer.  
 
• Transcendent kvalitet bygger i detta fall mycket på intuition och förnimmelser. Här kan 

man inte i förväg ställa upp kriterier för god kvalitet eftersom man måste ha det föremål, i 
detta fall boken, i ens omedelbara närhet för att känna om detta är god kvalitet eller inte. 
Som exempel kan man nämna att när en låntagare frågar efter ”en god bok” så är detta en 
utsaga baserad på transcendent kvalitet. Man kan också säga att transcendent 
kvalitetsvärdering är något man finner i ett tidigt skede av en persons kvalitetsvärderande 
kompetens. Efterhand får personen mer erfarenhet inom ett ämne och utvecklar då en mer 
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analytisk värderingsgrund baserat på innehåll, vetenskaplig giltighet, aktualitet, korrekthet 
m.m. Johannsen menar att det inom den kulturpolitiska debatten förekommer inslag av en 
transcendent kvalitetssyn, där kvalitet uppfattas som något odefinierbart och inte 
tillgängligt för vetenskaplig analys. Endast inlevelse och intuition blir då avgörande för 
om något är av bra kvalitet eller inte. Transcendent kvalitetssyn används knappast för 
bedömning av facklitteratur, eftersom man i de flesta vetenskaper är mer beroende av 
bättre definierbara bedömningskriterier. Däremot kan man ofta uppleva att intuition och 
förnimmelser spelar en viktigare roll vid bedömningen av konst, skönlitteratur teater och 
film. Transcendent kvalitet är problematisk som kvalitetssäkring på grund av sin 
oförutsägbarhet, och används därför inte inom etablerad vetenskap. Däremot förekommer 
användande av denna inom pseudovetenskap och sekteristiska sammanhang utanför den 
institutionaliserade vetenskapen  

 
• Produktorienterad kvalitet är däremot vetenskapligt erkänd. För kvalitetsvärdering gäller 

här att verifiera något utifrån objektiva beskrivningar av definierbara variabler, men 
erfarenhet och expertis är ofta en förutsättning, exempelvis då det gäller begagnade bilar, 
antikviteter, vin eller äkta mattor. Produktorienterad kvalitet är utmärkt som 
styrningsmekanism eftersom kvalitet i detta fall blir något förutsägbart och därmed 
styrbart, och för att framsteg kan mätas. I samband med bibliografier, handböcker, 
fackböcker m.m. använder också bibliotekarierna sig av objektiv kvalitet men däremot 
mycket lite i samband med skönlitteratur och konst. Vetenskaplig metod och objektivitet 
utgör onekligen en styrka vid produktbaserad kvalitet men där finns enligt Johannsen 
också svagheter, och osäkerhet vid validitet är en av de väsentligaste. Johannsen menar att 
objektiv, eller produktorienterad kvalitet, är otillräcklig som enda grund för 
kvalitetsstyrning på grund av avsaknad av känsla för användarpreferenser. 

 
• Användar- eller brukarorienterad kvalitet utgör en av hörnstenarna inom modern 

kvalitetsledningsteori. I biblioteksdebatten däremot förekommer en utbredd skepsis mot 
brukarorienterad kvalitet, då man från bibliotekariehåll menar att brukarorienterad kvalitet 
leder till kulturellt förfall och underminering av den kulturpolitiska målsättningen. Vidare 
skulle brukarorienterad kvalitet vara oförenlig med aktiv kulturförmedling och skulle 
reducera bibliotekariernas roll till att vara ”boklangare”. Detta grundar sig enligt 
Johannsen på missförstånd och bristande insikt då grundpremissen för brukarorienterad 
kvalitet är att kunden är den främste kvalitetsbedömaren och att den produkt som mest 
överensstämmer med kundens behov, önskningar och förväntningar är det som per 
definition har högsta kvalitet. Brukarorienterad kvalitetsdefinition kan genom fokusering 
på användarupplevelsen också leda till ett ökat engagemang från bibliotekarierna. 
Objektiv kvalitet däremot kan innebära att kvaliteten uppfattas som ett värde eller mål i 
sig själv vilket leder till att bibliotekarien förhåller sig som en förmyndare gentemot 
användaren, och i så fall undervärderas den subjektiva användarupplevelsen. Viss 
problematik uppkommer dock vid brukarorienterad kvalitet, då det kan vara svårt att 
tillgodose de många olika användarpreferenserna. Johannsen ställer då frågan om man kan 
vara nöjd om 80% av användarna är tillfredsställda? Ett annat problem Johannsen tar upp 
handlar om att översätta en användares önskningar som uttrycks med dennes eget ordval 
till tekniska specifikationer och professionens egen terminologi.  

 
• Standardorienterad kvalitet är en kvalitetssyn som är mycket utbredd inom 

facklitteraturen där man menar att ett verk ska värderas på dess egna premisser. Som 
exempel skriver Johanssen att en populärvetenskaplig skrift inte ska liknas vid en 
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doktorsavhandling inom samma ämne utan ska värderas i förhållande till hur den lever 
upp till den populärvetenskapliga genrens egna normer för vad kvalitet är (s. 332f.f.).  

 
Johannsen drar slutsatsen att ingen kvalitetssyn är perfekt men att de olika kvalitetssynsätten 
kan kombineras med varandra. Vidare citerar han Garvin som menar att det inte är skadligt 
eller negativt att det i en verksamhet som bibliotekets existerar konkurrerande kvalitetssyn, 
utan detta kan tvärtom vara fördelaktigt för den samlade kvaliteten om den använda 
kvalitetssynen avspeglar den konkreta och funktionella kontexten. I den inledande fas då ett 
bibliotek fastlägger sin kvalitetsmålsättning skulle den mest naturliga utgångspunkten vara 
användarorienterad kvalitetssyn. Detta för att få insikt om inom vilka områden det finns ett 
behov av kvalitetsförbättring. I en senare fas, då användarbehoven framträder tydligare, 
kommer ett större behov av produktbaserad kvalitetssyn att uppstå. Inom den offentliga 
sektorn, där folkbiblioteken ingår, är det inte alltid så självklart att användarorienterad 
kvalitetssyn är speciellt framträdande. Synen på den professionelle som expert som har rätt att 
avgöra vad som är god kvalitet eller inte beroende på professionens måttstock är ofta det 
synsätt som väger tyngst. Johannsen efterlyser här ett brobygge från bibliotekariehåll mellan 
dessa båda synsätt (s. 344ff).  
 
 
4.3 Bibliotekens uppgift 
 
Något som är av vikt för denna uppsats är att ta reda på i vilken omfattning folkbiblioteken 
bör tillhandahålla material som motsvarar användarnas önskningar. Vilken är egentligen 
folkbibliotekens uppgift, och vilket synsätt gentemot biblioteksanvändarna är rådande? Av 
vikt är också att undersöka om det står något i lagen om biblioteken ska ha en användarstyrd 
inköpspolicy.  
 
Hur än biblioteken förhåller sig till ovanstående är det en självklarhet att ett bibliotek inte kan 
innehålla allt och att det därför måste ske någon form av urval, menar Bertil Quentzer (1995), 
tidigare lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. Quentzer tycker att användarnas behov och 
intressen är grundläggande för påverkan av medieurvalet, men att man inte får åsidosätta de 
kvalitetskrav man formulerat. Två saker är viktiga vid medieurval: 
 
1. Kunskap om användarna. 
2. Kunskap om vad som faktiskt används. 
 
Det ligger mycket arbete bakom ett förvärvsarbete, men syftet och belöningen med dessa 
mödor är att man får ett bättre utnyttjat bibliotek menar Quentzer.  Han menar vidare att det 
finns enighet om att användarnas behov bör vara styrande, men att det finns skillnader mellan 
å ena sidan universitets- och högskolebibliotek och å andra sidan folk- och skolbibliotek. 
Inom universitets- och högskolebiblioteken menar man att användarna är medvetna om sina 
behov, men att det inom folk- och skolbiblioteken förekommer användare som vet vad de är 
ute efter men att en ofta större grupp användare behöver vägledning och hjälp med att 
medvetandegöra sina behov. I och med detta känner sig ett antal bibliotekarier inom främst 
folkbibliotek ha ett ansvar för folkbildningsarbete. Detta kan leda till en både uppfostrande 
och opinionsbildande attityd, något som ligger bakom den ständigt pågående kvalitetsdebatten 
(s. 9ff).  
Att en omfattande kunskap om låntagarnas behov är viktigt är en åsikt som delas av Michael 
Kristiansson och Leif Kajberg (1996), lektor respektive konsulent vid Institut for 
Biblioteksudvikling, Danmarks Biblioteksskole. De menar att det inom kategorin de 
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benämner lekmän finns en grupp de kallar ”speciella intressegrupper”. Det som är typiskt med 
dessa grupper är att de har mycket bestämda mål när de skaffar sig information inom sina 
intresseområden. De ger exempel på dessa specialgrupper, och nämner bl.a. turister, 
utbildningssökande, religiösa grupper,  politiska aktionssgrupper och olika etniska grupper. 
Efterfrågan på litteratur hos dessa grupper är av utbildnings- bildnings- och debattkaraktär. 
Vanligt är också litteratur av gör-det-själv-karaktär, det vill säga handlingsorienterad 
litteratur, och identitetsorienterad litteratur riktad mot terapeutiska behov såsom medicinska 
lexikon, astrologi och näringslära. Denna målgrupps informationsbehov är knutet till 
verksamhetens drift och målsättning, alltså i första hand marknadsinformation. Således 
handlar medieurval om att välja media så att den beståndsutvecklingspolitiska målsättningen 
uppfylls, vilket enligt Kristiansson och Kajberg är det samma som att tillmötesgå användarnas 
informationsbehov. Därför gäller det att i största möjliga mån differentiera bland olika 
låntagare och låntagargrupper (s. 59). 
 
Att debatten om folkbibliotekens roll som folkbildare nu pågått under närmare ett sekel går 
inte att ta miste på. Böcker och artiklar från sjuttiotalet innehåller ett flertal inlägg i denna 
debatt. Under detta decennium började biblioteken att i allt större grad anpassa inköpen efter 
låntagarnas önskningar, något som hos många biblioteksanställda och biblioteksvänner  
väckte farhågor om att kvalitetslitteraturen skulle komma att begravas under ett berg av 
skräplitteratur. Exempelvis skrev författaren och kritikern Urban Andersson (1978) att 
biblioteken alltmer höll på att marknadsanpassas, inte kände något kulturansvar och stirrade 
sig blinda på höga utlåningssiffror, detta för att motivera sin existens och betydelse för de 
styrande som inte kände några kvalitetsgränser. Andersson tyckte sig märka att bokbeståndet 
alltmer hade förändrats till förmån för det han kallade ”lättgods”(s. 25). Andra var inte lika 
negativa till utvecklingen, utan såg mer att användandet av triviallitteratur på folkbiblioteken 
skulle komma att främja läsandet och knyta an till det läsintresse som redan fanns hos folk 
(Svensson, 1978). Gunnar Svensson, ledamot av Stockholms biblioteksnämnd och 
departementsråd i Utbildningsdepartementet poängterade att det gemensamma med 
folkbibliotekens olika roller som kulturcentrum, kommunalt informationscenter och social 
kontaktpunkt var strävan att nå ut till fler människor och få dessa att aktiveras, engageras och 
att delta i aktuella debatter. Detta var enligt Svensson olika folkbildningssträvanden, och en 
bra folkbildare ser inte ner på den som söker sig till det som kan kallas skräplitteratur, utan är 
optimistisk till att kunna bidra till att vidga människors intressesfär. Vidare menade Svensson 
att bildningsoptimismen liksom respekten för andra människor är en kärna i 
folkbildningsarbetet (s. 17).  
 
Inte heller bibliotekslagen ger någon tydlig bild av hur biblioteken ska hantera inköp på 
efterfrågan. I andra paragrafen står ”till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla 
medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek”, men detta kan tolkas på olika sätt 
(Bibliotekslagen).  
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5. Metod 
 
 
5.1 Metod efter syfte 
 
För att få ett relevant empiriskt underlag för min uppsats har jag intervjuat 
biblioteksanvändare på Hobsalas folkbibliotek som där lånar new age- litteratur, och intervjuer 
med berörda bibliotekarier. Jag har också undersökt om den new age-litteratur som 
förekommer på Vattumannens bokhandels lista över de femtio mest sålda böckerna 2002 
finns på biblioteken i Hobsala.  
 
Frågan var om jag skulle vä lja en kvalitativ fallundersökning eller något annat 
tillvägagångssätt. Detta beror i grunden på vad jag är ute efter och på vilka frågor jag vill ha 
svar på (Merriam s. 43). Enligt Bromley som citeras av Merriam kommer fallstudier så nära 
ens intresseområde som möjligt och dessa studier kommer också åt subjektiva faktorer som 
tankar, känslor och önskningar. Experiment och surveyundersökningar å andra sidan använder 
härledd information som till exempel från test och protokoll. Fallstudier ska också ha ”ett 
bredare nät för att fånga upp information, medan experiment och surveyundersökningar 
vanligtvis har ett snävare fokus” (ibid). Denna uppsats skulle gå under definitionen fallstudie, 
då en sådan studie är en undersökning av en speciell företeelse, exempelvis som i detta fall en 
användargrupp på folkbibliotek (Merriam s. 24). Till denna undersökning har jag använt mig 
av kvalitativa intervjuer. Valet att göra intervjuer beror på att jag anser att jag då skulle få mer 
utförliga svar än om jag använde mig av enkäter. Här kan jag dock missta mig, eventuellt 
skulle ett antal av dessa användare svara utförligare om de fick vara anonyma vid en 
enkätundersökning. En annan fördel med intervjuer är att jag som intervjuare har möjlighet att 
ställa följdfrågor och be den intervjuade att utveckla svaren vid behov.  
 
Fallstudien är inte en metod utan en strategi, och den studerar saker så som de uppträder 
naturligt. Att jag bestämt mig för att använda mig av en fallstudie är ett strategiskt beslut, och 
detta står i relation till undersökningens skala och omfattning. Det avgör således inte vilken 
metod jag ska använda mig av då fallstudien tillåter flera lika metoder beroende på situationen 
(s. 43.f). Det finns dock både för- och nackdelar med fallstudier enligt Martyn Denscombe 
(2000), professor i social forskning vid De Montfortuniversitetet i Leicester, England. Som 
främsta fördelar ser han att man som forskare vid fallstudier får möjlighet att ”ägna sig åt 
subtiliteter och vanskligheter i komplicerade sociala situationer”. Analysen blir då mer 
holistisk snarare än baserad på enstaka faktorer. En annan fördel är att eftersom forskaren 
undersöker företeelser så som de naturligt uppträder så behöver han inte känna sig pressad att 
kontrollera omständigheterna eller ändra på dem. Nackdelar med fallstudier är att dessa är 
känsliga för kritik vad beträffar trovärdigheten i de generaliseringar som man får göra utifrån 
resultaten. Mycket kritik riktas också mot fallstudien som strategi då somliga uppfattar det 
som att fallstudien fokuserar på processer mer än på mätbara resultat och att dessa bygger på 
förklarande metoder och kvalitativa data snarare än kvantitativa data och statistiska 
tillvägagångssätt (s. 52f).  
 
Jag har valt att intervjua ett mindre antal personer snarare än att skicka ut enkäter till ett större 
antal då jag anser att jag vid personliga intervjuer kunde få fram mer djupgående insikter i 
ämnet. Jag anser således att denna undersökning behöver den typ av mer detaljerad 
information som intervjuer ger. Ytterligare anledning till att välja personliga intervjuer är att 
jag för detta arbete behöver data som är baserade på informanternas emotioner, erfarenheter 
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och känslor (Denscombe, s. 132). Vid ett sådant tillvägagångssätt bör jag då vara medveten 
om att ett litet antal informanter eventuellt kan vara missvisande och kan göra det svårt att dra 
några generella slutsatser. Denna uppsats är helt beroende av informanterna då dessa är den 
viktigaste informationskällan för att få fram de data jag behöver. De frågor jag skrivit upp och 
som återfinns som bilaga längst bak i uppsatsen har tjänat som mall, och jag har ställt 
följdfrågor beroende på informanternas uttalanden då jag sett det som viktigt att 
informanterna fått delge sina synpunkter på ett naturligt sätt. Den form av intervjuer jag 
använt är alltså det som Denscombe kallar semistrukturerade intervjuer, det vill säga en form 
av intervjuer då intervjuaren har en färdig lista med frågor informanten ska svara på men då 
intervjuaren är flexibel och låter svaren vara öppna så att informanten får utveckla sina idéer 
och synpunkter (s. 135). Det finns olika saker att beakta vid valet av informanter, och detta 
val beror på undersökningens övergripande syfte. Ska man som intervjuare satsa på att 
producera resultat som går att generalisera ska man lägga tyngdpunkten på ett representativt 
urval människor att intervjua, men om man vill gå på djupet för att utforska det specifika bör 
man lägga tyngdpunkten på nyckelpersonerna på fältet (s. 142). 
 
Kvalitativa data är enligt Denscombe alltid produkten av en tolkningsprocess, och produceras 
under tiden som de tolkas och används av forskaren. Det är således viktigt att beakta att 
forskarens jag oundvikligen spelar en stor roll i produktionen och tolkningen av kvalitativa 
data, men att forskaren måste ha kontroll över sina attityder och kunna arbeta opartiskt. Om 
forskaren inte tänker på detta kan hela undersökningen präglas av egna förutfattade meningar 
och tolkningar av verkligheten.  
 
Forsman menar att konsekvenserna av kunskap ibland inte blir de man önskar sig om den 
hamnar på fel ställe eller hos fel person (s. 92).  Man skulle kunna tänka sig att 
offentliggörande av min uppsats skulle kunna få oönskade konsekvenser, detta till exempel 
om den kom i händerna på personer tillhörande någon fanatisk religiös organisation som inte 
ser new age-anhängarna med blida ögon. Som garanti för att forskningen inte skulle kunna 
misstolkas skulle ett sätt kunna vara att inte ta fram någon kunskap alls (Forsman s. 93). Detta 
skulle enligt Forsman dock inte vara någon realistisk lösning eftersom kunskap skulle kunna 
komma fram oavsiktligt, och dessutom kan man knappast sätta stopp för människans 
nyfikenhet. Ovanstående leder till tre generella frågor: 
 
1. Vem som bär ansvaret för hur kunskap används 
2. Vad forskaren i förväg kan veta om konsekvenserna av sin forskning 
3. Hur man ska kunna förhindra missbruk av kunskap (Ibid). 
 
På dessa frågor menar Forsman att meningarna om svaren går isär. Några anser att författaren 
inte är ansvarig för om det material den fått fram misstolkas. Att boken lever sitt eget liv när 
den publicerats är en annan åsikt. Nästan allting som skrivs kan dock missförstås, särskilt om 
man vill missförstå (s. 95).  
 
 
5.2 Val av informanter 
 
Eftersom denna uppsats främst syftar till att ge en bild av vad new age- läsarna anser om 
folkbibliotekens urval av new age- litteratur föll det sig naturligt för mig att intervjua personer 
som läser sådan litteratur och som har kännedom om folkbibliotekens utbud av densamma. 
Jag har valt att avgränsa min undersökning till att gälla folkbiblioteken i en stad som med 
svenska mått mätt bör klassas som medelstor och därför skulle kunna vara representativ för 
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landet. För att skydda intervjupersonernas identitet har jag valt att kalla staden Hobsala. De 
biblioteksanvändare jag intervjuat är då sådana personer som vanligtvis lånar böcker på denna 
stads folkbibliotek och är bekanta med det utbud av new age-litteratur som finns där. Jag har 
kommit i kontakt med denna grupp av biblioteksanvändare dels genom att kontakta en affär 
som säljer new age-relaterat material och där fått tips om personer jag kunde kontakta, dels 
har jag kommit i kontakt med dem genom bekantas bekanta. En av informanterna studerar på 
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap och har då hon hört talats om mitt 
projekt själv tagit kontakt med mig. Min önskan var att intervjua personer av olika ålder för 
att få olika generationers åsikter, vilket lyckades ganska bra, och att få en någorlunda jämn 
fördelning mellan könen, vilket visade sig vara svårt. Kvinnorna dominerar bland 
informanterna vilket kanske bekräftar den allmänna uppfattningen att new age-anhängarna 
huvudsakligen är kvinnor. Att på så sätt välja ut informanter är inte på något sätt problemfritt. 
Jag har medvetet försökt få en jämn fördelning bland åldrarna och mellan könen, vilket kan 
vara missvisande om man vill få en bild av den genomsnittlige new age-anhängaren. Hade jag 
valt informanter på måfå bland de personer som föreslogs till mig hade kvinnodominansen 
varit mer markant och genomsnittsåldern högre. Likaså har det inte varit problemfritt att 
avgöra om informanterna kunnat sägas vara new age-anhängare eftersom några av 
informanterna inte reflekterat över begreppet new age. Exempelvis vill den informant jag valt 
att kalla Galadriel inte se sig själv som anhängare av någon sådan rörelse, och jag har då 
utgått ifrån att den litteratur informanterna läser klassas som new age- litteratur och har därför 
ansett att dessa personer varit relevanta för denna uppsats.  
 
Under den tidsperiod jag tog kontakt med de personer som kunde tänkas ställa upp på 
intervjuer märkte jag att några av new age- läsarna redan tio till femton år tidigare tyckt att 
folkbiblioteken inte tillhandahöll önskad mängd sådan litteratur. De hade då, som de själva 
uttryckte det, gett upp tanken att få sådana läsbehov tillfredsställda den vägen och har sedan 
dess inte någon inblick i folkbibliotekens new age-bestånd. I stället för att låna på bibliotek 
hade de valt att köpa new age-böcker, några nämnde att de tillhörde en grupp på flera 
personer som köpte böcker gemensamt och sedan lät böckerna cirkulera inom gruppen. Min 
första tanke var att dessa personer inte kunde tillföra min uppsats något då de inte kunde 
räknas som biblioteksanvändare. När jag sedan kom underfund med att detta verkade vara en 
stor grupp av new age- läsarna (fem av tio personer jag var i kontakt med) bestämde jag mig 
för att låta en av dem ingå bland mina informanter. Detta för att ett eventuellt resultat av min 
undersökning skulle kunna tyda på att flertalet new age- läsare är nöjda med det 
biblioteksutbud inom genren som finns idag, och att det i så fall skulle ligga i folkbibliotekens 
intresse att locka tillbaka de läsare som ”gav upp” för ett tiotal år sedan.  
 
För att också få med bibliotekariers inställning till ämnet och få en inblick i bibliotekens 
inköpsrutiner beträffande new age har jag också intervjuat bibliotekarier i Hobsala som har 
hand om inköp av sådan litteratur. Jag har då via e-post kontaktat stadsbiblioteket och flera av 
stadsdelsbiblioteken. Tyvärr var det flera stadsdelsbibliotek som inte svarade på mitt brev, 
och flera svarade att de inte ansåg sig kunna ge mig intressant information då de inte köpte in 
så mycket inom genren. I ett e-brev jag fick från ett stadsdelsbibliotek nämndes att personalen 
på det biblioteket läste btj:s recensioner och köpte det inom genren som vänder sig mot en 
bred allmänhet, och att de köpte på efterfrågan från låntagarna. Jag har således intervjuat 
bibliotekarier på stadsbiblioteket och på två stadsdelsbibliotek.  
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6. Presentation av empiriskt material 
 
 
6.1 Presentation av informanterna 
 
Jag har för att skydda intervjupersonernas integritet valt att använda fingerade namn. 
 

• Aragorn är en 35-årig man som innehar en kommunal tjänst som friskvårdsplanerare, 
och driver dessutom ett eget företag inom friskvård. Han är utbildad 
friskvårdsterapeut, avspänningspedagog, reiki grandmaster och idrottsmassör.  

 
• Legolas, man, 54 år. Han arbetar med distribution på en reklamfirma. Tidigare 

arbetade Legolas som säljare men ansåg själv att det inte passade honom. Legolas har 
en 8-årig folkskoleutbildning, och skaffade sig efter folkskolan en lärlingsutbildning 
som elektromekaniker.  

 
• Arwen är en kvinna på 74 år som betecknar sig själv som ”yrkesverksam pensionär”. 

Arbetar numera med qigongundervisning och inom alternativmedicin (homeopati, 
massageterapi, m.m.).  Tidigare i livet har Arwen växlat mellan olika arbeten, den 
längsta anställningen hade hon på ett familjehem för narkomaner. Efter folkskolan 
började Arwen på gymnasiet men blev tvungen att hoppa av p.g.a. ett handikapp. 
Dock ser hon sig själv som ”ohyggligt beläst” då hon läst väldigt mycket i sitt liv, 
även ”djupare saker”. På senare år har Arwen studerat alternativmedicin.  

 
• Galadriel arbetar som musiklärare på den kommunala kulturskolan. Hon är 48 år och 

har utbildat sig på Musikhögskolan. Har tidigare arbetat som sjukvårdsbiträde. 
 

• Eowyn är en 18-årig kvinna som går på gymnasiets omvårdnadsprogram med 
inriktning räddningstjänst.  

 
• Rosa, kvinna, 35 år, har tidigare arbetat som undersköterska och inom 

restaurangbranschen men studerar nu på Bibliotekshögskolan i Borås. Arbetar på ett 
folkbibliotek vid sidan av studierna.  

 
• Tre bibliotekarier på Hobsala stadsbibliotek respektive två stadsdelsbibliotek som jag 

valt att kalla Frigg, Freija och Idun. 
 
 
6.2 Intervjuer med new age-läsarna. 
 
Intervjufrågorna med läsarna av new age- litteratur kan delas in i två grupper, de första 
frågorna rör informanternas definition av new age och deras förhållande till new age-rörelsen. 
Den andra kategorin av frågor handlar om informanternas läsvanor och deras syn på om 
folkbiblioteken tillhandahåller new age-material på ett för dem tillfredsställande sätt.  
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6.2.1 Begreppet new age. 
 
När jag ställer frågan om vilka ämnesområden informanterna tycker passar in under begreppet 
new age får dessa titta igenom listan över delområden som jag tidigare sammanställt, se punkt 
2.3. Detta för att vara säker på att vi pratar om samma saker när vi använder begreppet new 
age. Samtliga informanter tycker att listan täcker det mesta inom det som kan betecknas vara 
new age. Aragorn tycker att allting som jag har med på listan passar in, men att det beror på 
vad man har för definition av new age, att det låter som att det är något nytt, men egentligen 
är något som är väldigt gammalt. 
 
Legolas är däremot tveksam till om kampsporter verkligen hör till new age, och undrar vidare 
om inte Martinus kosmologi bör vara med, men att detta kanske mer hör till ämnet filosofi. 
Att qigong hamnar inom new age gör Arwen undrande: 
 
            Jag vet inte om man kan kalla qigong new age, det är 5000 år gammalt minst, men…  listan här 

täcker väl det mesta.   
 
Likaså tvekar Galadriel till om ämnen som akupunktur och ayurveda, som hon anser vara 
mycket gammal kunskap, verkligen hör till detta. Eowyn tycker att listan är en bra förteckning 
över new agerelaterade områden. Vidare gör Rosa mig uppmärksam på att fengshui, som hon 
själv intresserar sig mycket för, inte finns med på listan. Rosa säger också att man egentligen 
inte behöver ta ställning till om dessa ämnen passar in i begreppet new age eller inte eftersom 
man inom new age ”plockar på smörgåsbordet” det som passar och tilltalar en själv som 
individ.  
 
 
6.2.2 Tillhörighet till new age-rörelsen 
 
På frågan om de ser sig själva som new age-anhängare råder delade meningar bland 
informanterna. Aragorn anser att det helt beror på hur man definierar det:  
 

Definierar man det som att det är något nytt så är jag nog inte med. Jag kan se att allting hör ihop 
på olika sätt och att lika kunskaper eller liknande kunskaper finns i olika kulturer och genom olika 
tider och att dessa yttrar sig på lite olika sätt. Ser man new age som ett helhetsbegrepp så kan man 
säga att jag är anhängare. 

 
För Legolas och Arwen råder ingen tvekan, gillar man dessa ämnen och har detta som intresse 
kan man räknas som new age-anhängare.  
 
Däremot tycker inte Galadriel om att placeras i något sådant fack, hon ser sig själv som en typ 
av människa som är väldigt öppen och inte har någon religionstillhörighet. Eowyn vill gärna 
kalla sig new age-anhängare, men tycker att det inom new age finns mycket som kan 
betecknas som flummigt men att hon håller sig till det som verkar seriöst. Hon får då 
följdfrågan hur hon kan avgöra vad som är seriöst, och svarar att man ganska snabbt märker 
på folk inom new age om de är seriösa eller inte om det finns tillräcklig substans i det de säger 
eller skriver om. Rosa har liknande åsikter, det kan verka flummigt eftersom så många ämnen 
placeras in i detta fack. Enligt henne går hela new age-konceptet ut på att bejaka den andliga 
sidan, att den nya tidsålder hon menar vi nu går in i främjar det andliga, och vill i så fall gärna 
kalla sig new age-anhängare. 
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6.2.3 Varför new age? 
 
När informanterna får frågan varför de söker sig till new age blir sökande efter sig själv och 
efter mening dominerande svar. Aragorn ser sig själv som en nyfiken person och hans 
nyfikenhet på detta område väcktes av att han anser sig ha en del upplevelser bakom sig som 
inte är vetenskapligt förankrade. Han anser sig ha funnit en del svar på sina frågor både inom 
new age- litteraturen och genom personer han träffat på olika kurser.  
 
Det var genom musiken som Legolas kom i kontakt med new age, men; 
 

 sedan är det väl ett sökande efter svar på livets stora…… man söker sig själv kanske? Alla har de 
sin sanning så att säga.  
 

Arwen anser att new age är intressant för att det öppnar nya perspektiv, får en att tänka 
annorlunda och att bli mer gränslös. Det får individen att se helt annorlunda på saker och ting 
än det som man fostrades med och påverkades att tro. Hon tycker det är roligt, och skulle inte 
vilja gå tillbaka och leva ”ett vanligt liv”. 
 
För Galadriel är det sökandet inom sig själv som lockar:  
 

……vad går livet ut på……vem är jag …vart är jag på väg……vad är mitt syfte här på Jorden? 
 
Vidare tycker Galadriel det är närande att träffa likasinnade människor inom new age som 
hon kan diskutera dessa frågor med. Eowyn anser sig vara en sökare och söker inom new age 
en mening med livet, och Rosa vill främja sin egen själsliga utveckling och lära känna sig 
själv. Intresse för magi och mystiska händelser anser sig Rosa ha fått genom sin uppväxt ”som 
bonde” och ser inget underligt i att det kan finnas naturväsen omkring oss och tomtar i 
ladugården.  
 
 
6.2.4 Intresset för new age-litteratur. 
 
Ovanstående intervjufrågor handlar om informanternas förhållande till new age-rörelsen. 
Följande intervjufrågor har direkt koppling till litteraturvanor och folkbibliotek. Man kan av 
följande svar på frågan om hur stor andel av informanternas litteratur som utgörs av new age 
utläsa att denna utgör huvuddelen av informanternas litteraturintressen. Både Aragorn, Arwen 
och Eowyn säger att 95-100% av den litteratur de läser utgörs av new age, om man inom detta 
tar med alternativmedicin. Legolas uppger att new age-relaterat material utgör 75-80% av 
hans läsning, och Galadriel menar att 60% bör vara ett rimligt tal. Rosa läser för närvarande 
mycket kurslitteratur på grund av studierna, men läser new age-böcker som avkoppling innan 
sänggåendet. 
 
Som redan nämnts är new age ett mycket vitt begrepp, och en naturlig följdfråga på 
ovanstående var vilka delområden inom detta som attraherade mina informanter mest. 
 
Det senaste året har Aragorn inte läst så mycket böcker. Han läste mycket mer förut, inom 
olika områden, schamanism, numerologi, reiki och skönlitteratur som har inom de här 
områdena att göra också. Men nu på senare tid uppger Aragorn ha intresserat sig för så enkla 
och praktiska kunskaper som möjligt, eftersom han, som han säger,”har blivit mer av en Nalle 
Puh”. Så numera när Aragorn läser new age-böcker så får det inte vara för krångligt och 
flummigt, då detta tråkar ut honom. Vid tiden för intervjun håller Aragorn på att läsa Vinden 
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är min mor som handlar om en medicinman vilket han upplever vara en bok som ligger i tiden 
för honom. Det han menar med flummig new age- litteratur är böcker som innehåller teorier 
som inte är annat än hörsägen. Aragorn menar sig ha träffat folk inom new age-rörelsen som 
säger saker och ting som om det vore sanning, men att de egentligen inte integrerat detta utan 
bara citerar det andra sagt och upplevt. För honom är det en självklarhet att en författare inom 
genren ska kunna stå för det han skriver och att det ska vara grundat på egna erfarenheter.  
 
Legolas läser inom genren böcker som dels berör andligheten, dels den fysiska hälsan. Han 
har på senare tid läst om Plejadernas invånare, och har på biblioteket lånat ett antal böcker om 
och av medier, bland annat ett medium som heter Birgitta Klein. I övrigt läser Legolas gärna 
om kristaller och stenar och böcker om magi. 
 
Arwen har läst new age-relaterat material i ett tjugotal år, och fokus låg i början av 80-talet på 
böcker om andlighet, då hon säger sig ha upptäckt detta ämne. Numera läser Arwen mest 
saker som har med hennes alternativmedicinska yrke att göra, då där finns mycket nya 
terapier och aspekter att upptäcka. Också Galadriel har läst om olika ämnen vid olika 
tidsperioder. För ett tag sedan handlade det mycket om kost och livsföring, och under en 
period läste Galadriel en hel del om meditation, men har inte varit speciellt intresserad av att 
läsa om medier. 
 
När jag tog kontakt med Galadriel, alltså före intervjun, hade hon nämnt att hon läst mycket 
av en författare vid namn Paul Brunton. Jag passade här på att fråga vilken typ av new age-
litteratur detta hörde till: 

 
Han var en stor sökare också, tillbringade mycket av sin tid i Indien och Egypten och har delgivit 
väldigt mycket av sina egna upplevelser. Han sökte allt inom magin och meditation och 
tillbringade en tid i Himalaya och gjorde mycket inre resor. Det är mycket sådant jag läser. Mycket 
om andra kulturer ……jag läste Vinden är min mor skriven av en schaman och där känner man 
mycket……vad som är roligt och intressant när man läser det är att det är samma anda……dess 
essens oavsett om jag läser gammal vedisk kunskap eller indiankunskap eller något om aboriginals 
så……essensen är ju där, det är lite olika uttryckssätt bara. Det tycker jag är jättehärligt att läsa. 
Man känner hela tiden att allt hänger ihop.  

 
För Eowyn är det mest litteratur om new age-rörelsens grunder som lockar. Hon menar att det 
som betecknas vara new age idag har gamla rötter och läser därför gärna om olika 
healingmetoder, schamanism, andevärlden och om drömmar och drömtolkning. Den litteratur 
som handlar om fysisk hälsa läser hon inte så mycket av, men Eowyn poängterar att 
andligheten också påverkar hälsan eftersom allt hör ihop.  
 
Rosa har på senare tid mest intresserat sig för böcker om fengshui, men också om stenar, 
chakran och om hur färger påverkar människor. Dessutom läser hon gärna om ”stora män med 
stor livsvisdom”, alltså verk av människor som skriver om den visdom de införlivat under 
livets gång. 
 
 
6.2.5 Lånefrekvens  
 
Hur mycket av den new age- litteratur mina informanter läser lånar de på folkbibliotek? Här 
bör noteras att Arwen är den informant som hör till den kategori new age- läsare som sedan ett 
flertal år slutat söka sådan litteratur på folkbibliotek, då de ansett att dessa inte förmedlade 
tillräckligt inom genren. Samtliga informanter fick frågan hur ofta de lånar new ageböcker på 
folkbibliotek. 
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Det senaste året har Aragorn inte lånat så mycket men uppger att han tidigare år lånat fem till 
tio böcker per år på folkbibliotek, allihop böcker som kan klassas som new age. Legolas 
däremot uppger att han lånar flera sådana böcker varje månad, och vid intervjutillfället säger 
han sig ha ett tiotal biblioteksböcker hemma. Han lånar på stadsbiblioteket och på ett 
stadsdelsbibliotek, och ibland får dessa bibliotek beställa från andra stadsdelsbibliotek för att 
Legolas ska få det han söker efter, senast David Ickes Robotarnas uppror. Legolas köper 
också mycket böcker om new age, dels genom en bokklubb, dels i en affär i Hobsala som 
säljer new age-material och på Näckrosen i Göteborg.  
 
Arwen menar att hon inte hittat någon intressant new age- litteratur på något av stadens 
bibliotek, men säger sig inte ha sökt något sådant de senaste fem åren då hon gett upp hoppet 
om att finna något sådant där. För ett tiotal år sedan tittade hon ofta om där fanns något av 
intresse, men upplevde det som ”stor torka”. Det de hade var i regel utlånat, och det som stod 
kvar på hyllorna var inget som attraherade Arwen. Jag frågade Arwen om det hände att hon 
beställde böcker, vilket visade sig att hon inte hade gjort. Följdfrågan blev om hon visste att 
man kunde beställa böcker för inköp, vilket hon gjorde. Arwen vill dock helst kunna bläddra i 
böckerna för att se om det är något att ha, och skulle vilja att biblioteken hade ett urval av 
sådan litteratur, eftersom hon vet vilka ämnesområden hon vill läsa om men har inga 
bestämda verk som hon vet att hon skulle vilja läsa. Det är av denna anledning hon inte vill 
beställa något, eftersom hon inte vill att biblioteken ska behöva köpa böcker som hon sedan 
kanske inte vill ha.  
 
Varken Galadriel eller Eowyn har lånat mycket böcker på bibliotek det senaste halvåret. 
Galadriel har över huvud taget inte läst så mycket sista tiden, men innan dess lånade hon en 
del new age-böcker av goda vänner utöver det hon lånade på bibliotek. Dessutom har 
Galadriel genom åren köpt en hel del böcker, och säger att hon säkert har tre hyllmeter 
hemma med böcker av denna sort. Hon nämner en titel, Invigningen, som hon tyckte var för 
dyr, och därför lånade på biblioteket. Galadriel säger vidare att hon tycker att vissa böcker ska 
finnas hemma, och hon köper gärna böcker som hon redan haft tillgång till genom lån om de 
är tillräckligt bra. Eowyn lånade mycket på bibliotek förr, men förklarar att anledningen till 
att hon inte lånat så mycket sista tiden är att hon har köpt de böcker hon velat ha.   
 
En flitig biblioteksanvändare beträffande new age är Rosa, som ofta lånar flera titlar inom 
samma område för att jämföra om det som står i olika böcker stämmer överens. Hon tycker att 
mycket finns på biblioteket men att hon ibland måste söka på flera bibliotek för att få det hon 
vill ha. 
 
 
6.2.6 Hobsalabibliotekens befintliga utbud av new age-litteratur 
 
Nedan följer en rad frågor rörande huruvida informanterna i egenskap av new age-läsare är 
nöjda med det utbud av new age som finns på folkbiblioteken i Hobsala, om de tycker att det 
är långa väntetider på dessa böcker och om det finns något som de saknar inom genren. Jag 
inledde med att fråga om informanterna tyckte att biblioteken i Hobsala tillhandahåller 
tillräckligt med new age- litteratur och om de tyckte att där fanns tillräcklig bredd inom ämnet. 
Arwen berörs inte av dessa frågor då hon inte besökt något bibliotek på flera år. 
 
Aragorn lånar för det mesta på biblioteket i ett av Hobsalas ytterområden. Han är mycket nöjd 
med det utbud som finns och den service som går att få. Det som inte finns har skickats efter 
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från andra stadsdelar och även andra kommuner. Någon gång har Aragorn frågat efter lite 
udda new age-böcker som inte funnits i sortimentet, han nämner här böcker av Anna Berg, 
och upplever att personalen tittat ”lite snett” på honom. Legolas är relativt nöjd med det 
bestånd av sådan litteratur som finns i Hobsala. Han märker att det har köpts in mycket sådant 
den senaste tioårsperioden, även nyare böcker. Han minns att han när han började titta efter 
sådant för ett antal år sedan blev förvånad att det över huvud taget fanns sådant på bibliotek, 
även om det då inte var mycket. Legolas tycker att sortimentet skulle vara ännu bredare.  
 
En annan som är nöjd med bibliotekens new age-utbud är Galadriel, som upplever att hon 
alltid får tag på det hon vill ha och att sortimentet är brett.  Hon har lagt in önskemål om inköp 
av böcker som alltid beviljats, men det mesta hon vill läsa finns redan där. Galadriel nämner 
att där finns böcker av olika gurus som Krishnamurti och Sai Baba, och böcker av 
föregångare inom new age som Eileen Caddy och Martinus, och även av mindre kända som 
Axel Fredenholm. 
 
Eowyn tycker däremot att det tydligt saknas bredd inom genren: 
 

Absolut inte tillräckligt många områden, det samlas på ett litet ställe, det är mer att de går in på 
magi och övernaturliga händelser, de berör inte mycket vardags-new age, det är mer övernaturliga 
händelser, inte magin i en människas liv……det finns inte många böcker om healing och ……jag 
har lånat många böcker om nära-dödenupplevelser, det finns……och böcker om tidigare 
liv……men, nej de borde ha mer tycker jag. 

 
Rosa upplever att hon hittat det hon velat ha, men å andra sidan nöjer hon sig med att det, 
eftersom new age är ett så vitt område, finns litteratur som endast behandlar grunden inom 
varje delområde. Rosa nämner sitt eget intresse för fengshui, där hon på bibliotek hittat 
grundlitteraturen, och sedan tyckt det varit helt i sin ordning att själv köpa ytterligare böcker 
då hon velat fördjupa sig.  
 
Många böcker inom new age-facket är populära och har en stor läsekrets, jag frågade därför 
om informanterna tyckte att det på folkbiblioteken i Hobsala finns tillräckligt många exemplar 
av varje titel, eller om de ofta får vänta länge innan de får tag på önskad titel. 
 
Varken Aragorn, Galadriel eller Rosa upplever att köandet ställer till med besvär, även om 
köerna ibland är långa. Aragorn kan bara minnas att han fick köa när han ville låna böckerna i 
Samtal med Gud-serien. Galadriel har förståelse för att det ibland blir kö, eftersom biblioteken 
inte kan köpa hur många exemplar som helst av varje titel. Hon vet också att biblioteket har 
köpt in fler exemplar om det varit stor efterfrågan, och nämner som exempel böckerna av 
Deepak Chopra. Rosa har sin syn på detta med att få vänta på att lån: 
 

Nu kommer detta att låta otroligt flummigt men om inte boken finns inne för mig just nu så är det 
väl att jag inte är redo för den boken just nu, så det känns mer naturligt för mig att vänta kanske en 
månad, för då har jag kommit till den fasen för just den boken. Jag tänker mig att det finns en 
mening med allt så för mig stör det inte. 

 
Både Legolas och Eowyn upplever att det kan vara jobbigt att få vänta länge på böcker. 
Legolas nämner att det hänt att han för nyutgivna new age-böcker ibland haft 6-7 personer 
före sig i kö, och Eowyn tycker att det upplevs som att det bara finns ett exemplar av varje 
bok, även de mest populära.  
 
Det finns ett antal böcker som kan räknas som grundpelare för new age-rörelsen, som 
exempelvis Fysikens tao av Fritjof Capra, Findhorns trädgårdar av Eileen Caddy, Gary 
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Zukavs De dansande wu-li-mästarna och den kanaliserade A course in miracles. Saknar new 
ageläsarna sådana böcker? 
 
Endast Aragorn och Galadriel ger ett tydligt svar på detta, och ingen av dessa saknar någon 
för new age viktig titel. Resterande informanter säger sig inte ha sökt efter något sådant, men 
här passar Legolas på att nämna att han skulle vilja att all litteratur som skulle passa in under 
new age-definitionen skulle ha en egen avdelning på biblioteket. Han uppger sig vara dålig på 
att leta och att det då skulle underlätta betydligt om all sådan litteratur fanns på samma ställe. 
Det skulle då också vara lättare att få översikt över området säger Legolas.  
 
Inom new age-litteraturen finns också ett antal skönlitterära verk. Har informanterna läst 
några av dessa, och finns de att få tag på på biblioteken? Samtliga informanter har läst flera av 
dessa böcker, och de har även lånat dessa på biblioteken. Titlar som nämns är Invigningen, 
Alkemisten, Svarta katten, och Shirley MacLaines böcker. Den tionde insikten tog tid innan 
biblioteket fick in så Rosa valde att köpa den. Legolas nämner dessutom Hermann Hesse som 
en författare som bör passa in här. Aragorn talar också om hur han upplever new age-romaner 
och varför han läser dessa: 
 

Ja, Den nionde insikten  kan väl vara en sådan bok……och Gåvan från stjärnorna……det är några 
sådana böcker jag läst och de finns på biblioteken. Det jag tycker kan vara tråkigt med sådana 
böcker är att man kan tro att det är sant så får man reda på efteråt att detta bara var en roman. I mitt 
liv skulle det som står i dessa böcker mycket väl kunna stämma för att de erfarenheter jag har 
bakom mig kan vara lika mystiska som det som beskrivs. Det är ett kul sätt att skaffa kunskaper 
genom att läsa romaner också. Det är väl alltid så att jag inte läser böcker för att det är skoj, utan 
för att jag vill lära mig något.  
 

På folkbiblioteken kan man som bekant inte bara låna hem böcker, utan också sitta på plats 
för att läsa både böcker och tidskrifter. Stadsbiblioteket i Hobsala prenumererar på new age-
tidskriften Sökaren. För att ta reda på om det finns ett intresse för new age- litteratur som inte 
syns på bib liotekens lånestatistik frågade jag om mina informanter brukar sitta på biblioteket 
för att läsa new age-böcker eller Sökaren. 
 
Galadriel och Eowyn är de enda av informanterna som ibland stannar på biblioteket och ögnar 
igenom sådan litteratur. Galadriel läser ibland Sökaren, och Eowyn tittar i new age-relaterade 
uppslagsverk. Aragorn tittade ibland i Sökaren för några år sedan, men stannar numera sällan 
till på biblioteket då han alltid vet vad han vill ha när han kommer dit.  
 
Legolas läser aldrig vare sig böcker eller tidningar när han kommer till biblioteket, däremot 
lånar han hem hela äldre årgångar av Sökaren, och nämner att han gör likadant med 
tidskriften Vegetar, som är en hälsotidskrift om vegetarism. Legolas tycker det är dåligt att det 
inte finns några andra new age-tidskrifter på Hobsalas bibliotek, då det finns sådana både på 
norska, danska och engelska, men efterlyser framförallt den svenska tidskriften Alphaomega, 
vilket Galadriel också gör. Galadriel anser att Alphaomega är bredare och mer givande. 
Rosa läser heller aldrig något på biblioteket, och uppger att hon inte tänkt tanken att det kunde 
finnas tidskrifter om new age. 
 
 
6.2.7 Kvalitet – bra och dålig new age 
 
Vad tycker informanterna är god new age-litteratur, och vad har de för kriterier för att avgöra 
vad som är bra och dålig new age? 
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Samtliga informanter är överens om att författarna måste veta vad de talar om, och att det ska 
vara grundat på egna erfarenheter. Aragorn säger att han har stor respekt för människor som 
integrerat det som de talar eller skriver om, och inte bara beskriver det som de hört från andra.  
Legolas anser att det inte ska vara för flummigt, men att det kan vara svårt att avgöra vad som 
är seriöst inom new age. Som exempel på god kvalitet på new age- litteratur nämner Legolas 
läkaren Deepak Chopras böcker, eftersom Legolas anser att denne författare har ”båda 
fötterna på marken och dessutom har han ju visdom”.  
 
Arwen tycker att frågan är svår att svara på, speciellt beträffande den andliga delen av new 
age, och menar att det inte ska vara för svävande och vara någorlunda vederhäftigt. Hon 
tycker att det är lättare att avgöra om böcker rörande naturmedicin är seriösa eller inte, då det 
märks om författaren vet vad han skriver om. Galadriel beskriver vad hon anser vara bra new 
age så här: 
 

Det är väldigt personligt och beror på vilken fas i livet man är i. Om man ser till Paul Brunton så är 
det en författare jag ofta kan gå tillbaka till och känna att där kan jag finna svar på mycket som jag 
känner att där är en livsföring och ett uttryck som han har som…...så där kan jag personligen tala 
om något jag tycker är god new age-litteratur. Sedan är det klart att……jag läste en bok om 
Maitreya, jag kommer inte ihåg vad den hette men ……det var en engelska som skrivit den, och 
där kan man se mycket det här med spekulationer och……kanaliserade material och sådant blir jag 
mer och mer restriktiv mot, kan jag känna. Där får jag bara en känsla av att det här ska jag inte gå 
vidare med.  

 
Att det finns oseriös new age- litteratur har Eowyn upplevt, och med oseriöst menar även hon 
böcker som är skrivna av författare som inte integrerat sina kunskaper. Seriösa new age-
författare menar hon beskriver på ett bra sätt sin egen tro och framförallt sina egna 
upplevelser och erfarenheter. Seriös new age är också jordnära anser Eowyn. Hon beskriver 
ett exempel på egen erfarenhet av oseriös new age- litteratur: 
 

Jag läste om en som skrev att man inte kan använda healing på sig själv, men bara man tror på det 
så funkar det och då vet man inte riktigt vad man pratar om, enligt mina erfarenheter och många 
andras som håller på med det så skulle de inte hålla med för tydligen har hon inte upplevt något 
själv. 

 
Något som är viktigt för bra new age är enligt Rosa att författaren inte fördömer andras tro 
och religion. Förekommer det någon som helst smutskastning, vilket det ibland gör enligt 
Rosa, så ”sjunker” boken genast. För övrigt följer Rosa gärna sin egen känsla för att avgöra 
vad som är god new age och inte.  
 
En följdfråga blev om informanterna tycker det finns mycket skräp inom new age, om man  
med skräp menar litteratur skriven av personer som utger sig för att kunna tillföra något, 
exempelvis andligt eller hälsomässigt, men som i själva verket är bluffmakare som försöker 
tjäna pengar på andras godtrogenhet, något som new age-rörelsen ofta anklagas för. 
 
Aragorn tycker det är svårt att avgöra utifrån att man läser en bok, men att det är betydligt 
lättare att avgöra om man går på en kurs eller ett föredrag. Han tycker det är få människor 
inom new age som integrerat sina kunskaper på så sätt att de har fått god fysisk och psykisk 
hälsa. Har man fångat ett koncept inom new age så ska man också vara ett levande exempel 
på att man integrerat det och att det fungerar enligt Aragorn. 
 
Samtal med Gud-böckerna har Legolas en känsla av att de inte är riktigt seriösa. Han har 
visserligen inte själv läst dem, men han upplever det som suspekt när en författare inom 
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genren först ger ut en bok som visar sig sälja väldigt bra, och sedan skriver både del två och 
tre och andra böcker i samma stil. Det ser enligt Legolas mer ut som att författaren livnär sig 
på detta än att han verkligen har något viktigt att förmedla. Det verkar som att det inom new 
age är som med allt annat, att det finns gott om folk som vars enda syfte är att tjäna pengar, 
påpekar Legolas. Han tycker det är svårt att avgöra vad som är bluff och inte, och därför vill 
han gärna att vänner och bekanta rekommenderar böcker för honom.  
 
Arwen tycker inte att hon märker av så mycket bluffmakare, men säger ändå: 
 

...... jag undviker det som är oseriöst, det märker jag nästan med en gång. Jag är inte mycket för 
gurus och sådant, det läser jag aldrig, sådana som får en massa följeslagare……jag tror inte det är 
det det hela handlar om. Det är ingen som ska tala om för många vad de ska göra, de kommer att 
bli förvånade en vacker dag!  
 

Galadriel utvecklar det mer: 
 

Det är klart att det finns, det finns väl inom all business……att rida på människors svaga punkter 
speciellt kanske inom sjukvården, man säger saker som det inte finns några belägg för……så det 
är klart att det finns ju…...och det finns vissa tendenser till att dra paralleller till att det blir 
flummigt i vissa avseenden. Jag har gått igenom en del själv nu genom mitt liv och 
……guruifieringar och allt……men vi ska ju gå igenom allt detta men ansvaret ligger ju på oss 
själva hur vi sållar vad vi känner så att vi inte dras med i både det ena och det andra. Och det som 
är bra för mig behöver inte vara bra för dig. Så det är fortfarande ansvarsbiten, att vi tar ansvar för 
våra liv, det är väl kontentan av det hela.  

 
Eowyn märker inte så mycket av eventuellt lurendrejeri och bluffmakeri böckerna, men 
däremot tycker hon att det märks tydligt på new age-mässor, där finns det enligt henne gott 
om bluffmakare. Rosa tycker inte heller att det märks inom litteraturen, förutom i vissa 
romaner där andligheten kan verka instoppat, och då tycker hon sig märka att det görs bara för 
att tjäna pengar på det hela.   
 
 
6.2.8 Varför new age på folkbibliotek? 
 
Tycker new age- läsarna att det är av stor vikt att folkbiblioteken tillhandahåller new age-
litteratur och i så fall varför? Inte helt oväntat eftersom det ligger i deras intresse är alla 
informanter överens att det är av vikt att det ska finnas new age- litteratur på folkbibliotek. 
Aragorn ser new age-rörelsen som viktig för att människor idag uppfattar att de inte befinner 
sig i rätt sammanhang, med stressjukdomar och depressioner som en följd av detta. Han säger 
sig se att new age idag fyller en minst lika stor funktion som kyrkan och tycker det är av 
högsta vikt att biblioteken tillhandahåller alla sorters nycklar för en bättre folkhälsa, dit new 
age klart kan räknas enligt Aragorn. Vidare säger Aragorn att med tanke på det 
mångkulturella Sverige av idag är det viktigt att kunna hitta olika vägar till hälsa vilken form 
det än är.  
 
Legolas och Arwen ser det som viktigt att det på biblioteken finns information som 
tillgodoser alla smaker och intresseområden. Enligt Arwen är det många idag som åtminstone 
är nyfikna på new age-relaterat material och att biblioteket skulle vara en utmärkt kanal för att 
stilla dessas nyfikenhet. Arwen tycker att folkbiblioteken ska se till att folk ska ha tillgång till 
all sorts litteratur och att eftersom new age-rörelsen nu är så stor så skulle sådan litteratur på 
bibliotek procentuellt spegla intresset för den.  
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Galadriel ser detta som en demokratisk rättighet, då människor ska få välja vad de själva vill 
läsa och att biblioteken måste tillhandahålla det som publiceras. Hon påpekar att människor 
bedömer utifrån sina egna ramar vad som är bra eller dåligt och att det därför är upp till var 
och en att avgöra vad man vill läsa.  
 
Både Eowyn och Rosa ser att sökande efter mål och mening är så väsentligt i många 
människors liv att folkbiblioteken absolut måste ha ett brett sortiment new age- litteratur 
eftersom många söker sig till just dessa områden. Eowyn vet av egen erfarenhet att sådana 
böcker kan hjälpa många av dessa människor. Hon säger sig själv ha många aha-upplevelser 
när hon läst new age-material. Rosa anser det också vara en klassfråga eftersom böcker är 
dyra, och att folkbiblioteken absolut måste tillgodose även denna grupp läsare. Om 
biblioteken har ett brett sortiment new age är det lätt för folk att sätta sig in i vad olika 
delområden innebär innan de går vidare och eventuellt fördjupar sig i det.  
 
 
6.2.9 Inköp på efterfrågan 
 
Ska bibliotekarierna avgöra vad som är bra och dålig new age-litteratur och styra inköpen 
efter vad de tycker, eller ska efterfrågan styra? Jag ställde frågan till mina informanter med 
följdfrågan om de såg någon fara i om efterfrågan skulle styra. Jag spädde på följdfrågan 
ytterligare genom att ta exempel från Kruk, att om man på grund av stor efterfrågan tar in 
pseudovetenskaplig new age- litteratur kan biblioteken lika väl ta in nazisternas version av 
andra världskriget och ställa på historieavdelningen. En parallell skulle kunna dras om 
biblioteken i sina inköp av new age-litteratur köpte in litteratur som ges ut av vissa 
samhällsfrånvända sekter som kunde påverka läsarna i en riktning som visade sig vara skadlig 
både för individen och samhället i övrigt.  
 
Att efterfrågan ska vara avgörande för bibliotekens bokinköp är helt klart för Aragorn. Om 
biblioteken ska inta en bildande och uppfostrande attityd så måste bibliotekarierna vara 
väldigt kloka och visa påpekar han. Enligt Aragorn måste biblioteken möta folket och veta 
vad de vill. Att det skulle kunna komma in litteratur som på något sätt är skadlig ser han inte 
som något problem. Den risken finns i ett samhälle med yttrandefrihet och skulle man som 
individ hamna fel får man ta ansvar för det efterhand. Enligt honom kan man på biblioteken ta 
in litteratur skriven av exempelvis nazister och diverse religiösa sekter, det hör till 
allmänbildningen att läsa och höra olika reflektioner över saker och ting oavsett om de är 
sanna eller inte. Skulle man exempelvis efter att ha läst en bok hamna i en sekt så kanske man 
efter ett tag märker att detta inte var rätt och då har man integrerat en ny kunskap i livet. Man 
ska enligt Aragorn inte vara rädd för att göra fel eller läsa ”tokiga saker”: 
 

......vad är tokigt och vad är klokt? Vem ska avgöra det? Om man tittar hur samhället ser ut, är det 
tokigt eller är det klokt? 

 
Legolas tycker också att efterfrågan ska styra, eftersom det är låntagarnas sak att bestämma 
vad de vill läsa. Han tycker dock att även bibliotekarierna kan styra men att de då måsta vara 
väl insatta i ämnet. Det kan enligt honom finnas en fara med att efterfrågan styr, som exempel 
inom new age menar han att något ”flummigt” som är på modet vid ett visst tillfälle skulle 
kunna orsaka stora inköp av böcker som ingen kanske vill låna efter en kort tidsperiod. 
Legolas säger att det visst kan finnas sekter vars böcker skulle kunna hamna på biblioteken, 
men är tveksam till att det skulle kunna vara skadligt. Han tycker att den new age- litteratur 
som ges ut känns ganska oskyldig.  
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Arwen undrar hur bibliotekarierna skulle kunna avgöra vilken new age- litteratur som ska 
köpas in när de enligt henne inte ens är intresserade av det. Efterfrågan ska absolut vara 
avgörande eftersom en bibliotekarie inte kan avgöra vad som är bra eller dåligt för andra. Ett 
önsketänkande enligt Arwen vore en bibliotekarie som är insatt i ämnet. Att det skulle komma 
in skadlig litteratur ser hon inte som någon fara, eftersom hon menar att sådan litteratur snabbt 
kan genomskådas. Det räcker för Arwen att läsa på bokens baksida och i innehållsregistret så 
ser hon snart vad det rör sig om, och är boken dessutom skriven av någon ”swami 
Bubbellibubb” så säger det mycket om innehållet menar Arwen. Det ska dock finnas vissa 
etiska regler som också kan appliceras på new age, böcker om exempelvis satanism ska inte 
köpas in. Arwen tycker att bibliotekarier är så bra på att sätta upp regler att det inte ska vara 
så svårt att sätta begränsningar när det gäller new age- litteratur.  
 
Galadriel säger utan att tveka att efterfrågan absolut ska avgöra vad som köps in, och på 
frågan om hon ser någon fara med detta funderar hon en stund innan hon svarar: 
 

Jag tycker det är väldigt viktigt i denna tidsera att allt kommer upp till ytan och det märker vi nu 
inte bara inom det andliga utan inom alla genrer, vad som händer inom bankvärlden, vad som 
händer inom allting ……det finns ju så mycket man kan ifrågasätta om vi vill bära ansvar för detta 
som ska föras vidare. Så det är viktigt att skapa debatt om allting. Och det tycker jag om vi ska se 
till Hobsala stadsbibliotek så öppnas det mycket, nu har det funnits föredrag där om 
Martinuskosmologin och där har även Hare -Krishna varit och där var någon australiensisk 
……och pratade om livsföring så jag tycker det är bra att det är så pass öppet. Vi får väl också se 
att likasinnade drar sig till likasinnade…….och allt går ju att få tag på,…...via nätet ……söker du 
dig till någonting s peciellt så finner du. Sedan får man ju se till syftet med den kunskap med detta 
och se vad detta gagnar…….gagnar detta mänskligheten eller vem gagnar det, man kan ställa sig 
vissa frågor där. Jag tror det är viktigt att det skapas mycket debatt och att folk reagerar ……se 
den nya generationen….som är så öppna i mycket och för mycket diskussioner. Jag har själv barn 
som är i den här diskussionsåldern…...jag tycker det bådar gott. Det är så mycket rädslor bakom 
allt det här mötandet.  

 
Många människor försöker påverka vad individen ska läsa, men det är upp till en själv vilken 
litteratur man väljer, anser Eowyn. Därför är det för henne självklart att bibliotekens inköp 
ska vara baserade på efterfrågan. Hon ser heller inte varför det skulle var någon fara med det, 
men skulle gärna se att det fanns bibliotekarier som var insatta i ämnet för att ”styra och ställa 
lite”. Eowyn tycker inte det finns någon new age- litteratur som kan var direkt skadlig, men 
förstår att det är vad många tror som inte är insatta inom området. Hon säger sig själv ha haft 
fördomar och trott att new age handlade mer om svart magi och voodoo och liknande innan 
hon satte sig in i det. 
 
Även för Rosa är det självklart att efterfrågan ska avgöra. Hela new age-konceptet bygger på 
vad den enskilde individen vill ta till sig så Rosa tycker att det vore underligt om 
bibliotekarierna skulle avgöra att till exempel fengshui inte är något bra. Man kan enligt 
henne jämföra med etablerade religioner, där kan inte någon som inte är insatt avgöra om det 
är bra litteratur eller inte, ”är jag inte muslim själv så kan jag inte avgöra vad som är bra och 
dålig muslimsk litteratur”.  Hon påpekar vidare att det däremot inom new age ibland kan vara 
svårt att veta vad man egentligen är ute efter, speciellt om man nyligen kommit in på den 
vägen, eftersom utbudet är så vitt. Man kan då tyvärr sällan få något bra tips av 
bibliotekarierna, eftersom de oftast är dåligt insatta, utan får förlita sig på tips från bekanta 
eller om man fått något tips via exempelvis TV och tidningar. Rosa ser att det kan finnas en 
risk med att låta efterfrågan styra när vi talar om att exempelvis sekter skulle kunna påverka 
genom att få in sina verk på biblioteken, men hon tror inte sådana människor skulle göra sig 
besvär med detta. Hon påpekar då att bibliotekarierna alltid hänvisar till bredden, och att det 
då inte köps så mycket böcker inom ett ämne, i och med detta blir det lättare att undvika 
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oseriös litteratur. Men det är naturligtvis svårt att avgöra vart ribban ska läggas, anser Rosa, 
och mycket litteratur kommer igenom som kanske inte är så lämplig.  
 
 
6.2.10 Om bibliotek och bibliotekarier 
 
Jag frågade informanterna vad de tycker rent allmänt om bibliotek och bibliotekarier, detta för 
att få en inblick i hur de som användare uppfattar biblioteken och dessas service, framförallt 
för att veta om de anser att något skulle kunna förändras eller förbättras.  
 
”Skitbra!”, utbrister Aragorn på frågan. Han lånar mestadels på ett av stadsdelsbiblioteken 
och upplever att han får mycket bra service, att personalen är trevlig och alltid hjälper till att 
fixa fram det han vill ha. Biblioteket upplevs av Aragorn som ett trevligt ställe där det alltid är 
lugnt och skönt. Legolas är också nöjd med biblioteken; 
 

Bibliotek är ju guld att det finns! Det är ju jättebra att det är öppet och man kan låna. Vad som 
saknas är ju servicen…...alltså ”gillar du det här?” Vi som är intresserade av new age 
t.ex…...någon bibliotekarie som är insatt i ämnet. Vi kunde få rekommendationer…...mer 
utåtriktat så de inte bara tar emot beställningar……men det kanske de inte får? Men jag har inget 
negtivt att säga om bibliotekarier. Men visst är jag nöjd…...man hittar ju…...böcker om 
meditation…böcker om kristaller……sådant fanns inte för några år sedan. Mer sådant! 

 
Arwen tycker däremot inte att hon kan uttala sig generellt om detta, hon anser att kvaliteten på 
bibliotek och dess personal varierar från ställe till ställe. Det bästa bibliotek hon varit på 
ligger i Danmark. Galadriel har bara positiva erfarenheter av bibliotek och tycker att 
bibliotekarier är fantastiska människor, som är både kunniga och hjälpsamma. En gång var det 
till och med en bibliotekarie som ville låna ut en bok till Galadriel som var hennes privata. 
Också Eowyn och Rosa tycker att biblioteken är bra, men Eowyn tycker ändå att en del 
bibliotekarier kan vara ganska sura. Rosa säger sig vara mer eller mindre uppvuxen på ett 
bibliotek då hon som barn ofta var där med sin far och sina syskon, och att detta har präglat 
hennes positiva attityd till biblioteksmiljön.  
 
 
6.2.11 Värderingar 
 
Upplever informanterna att det finns skillnader mellan sina egna och bibliotekariernas 
värderingar och kvalitetsuppfattningar? I så fall: varför tror de att det är så? 
 
Ibland kan det bli så när man är ”legitimerat något”, som läkare, sjukgymnast eller 
bibliotekarie, menar Aragorn. Det finns då något sorts överdrivet självförtroende i ens egen 
profession som ibland kan leda till att man tar för stort ansvar i sitt jobb och gärna vill 
bestämma hur andra runtomkring ska tänka och tycka. Aragorn tror att detta lätt tar över 
istället för att vara lyhörd för hur folk egentligen vill ha det. Han hävdar att folk som inte är 
”legitimerat något” också har kunskap och erfarenhet som ska tas tillvara. Legolas är 
övertygad om att det finns skillnader i kvalitetsuppfattningar mellan bibliotekarier å ena sidan 
och new age- läsarna å den andra. Han tror att bibliotekarierna läser mycket recensioner och 
tar in det som de säger sig veta vara bra att köpa in.  
 
Enligt Arwen är bibliotekarierna inte ett dugg intresserade av new age medan hon själv nästan 
enbart intresserar sig för det, så att det därför blir stora skillnader på värderingar och livsstil 
som präglar synen på vad som är kvalitet och inte. Eowyn är inne på samma linje och menar 
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att eftersom fo lk har olika värderingar så ska inte bibliotekarierna lägga sig i och tala om vad 
som är bra att läsa och inte.  
 
Galadriel hävdar att det naturligtvis finns skillnader eftersom vi alla har olika bakgrund, och 
att det därför är viktigt att bibliotekarier och låntagare kan mötas och finna en beröringspunkt. 
”Det finns ju alltid någon länk”, menar hon och tycker inte att detta är något större problem. 
Rosa menar att som läsare lägger man in sina privata värderingar, medan man som 
bibliotekarie har listor att gå efter, och att det därigenom blir en väldig skillnad.  
 
 
6.3 Intervjuer med bibliotekarierna 
 
6.3.1 Begreppet new age? 
 
För att reda ut begreppen och klargöra om bibliotekarierna och new age- läsarna menar samma 
sak när vi pratar om new age har jag visat ovan nämnda lista även för bibliotekarierna för att 
se om de tycker att de delområden som finns där passar in på deras syn på ämnet.  
 
Frigg använder inte begreppet new age på något speciellt, men de delområden som finns på 
listan passar bra in på det hon tänker på när hon hör eller ser det nämnas. Kampsporter tycker 
hon däremot inte ska vara med alls. Samtidigt säger hon att idag så kan nästan vilket ämne 
som helst räknas in där. I Friggs ögon är new age ett ”speciellt sätt att tänka, som ska vara 
alternativt till det som är etablerat”. Freija skulle vilja lära sig mer om varje delområde innan 
hon kan uttala sig om det hör till new age eller inte, och även för att bedöma kvaliteten på det. 
Vidare gör mig Freija, liksom tidigare Rosa, uppmärksam på att fengshui är ett ämne som 
absolut skulle passa in här. Akupunktur och medicinalväxter har hon lite svårt att se att det 
skulle platsa här, men säger också att det beror på vilken inriktning man ger det. Med 
förvåning ser Idun att ämnen som yoga, akupunktur och näringslära hamnat i detta, då hon 
inte alls tycker att dessa ämnen passar in här. Över huvud taget hade Idun inte alls kopplat de 
delområden som har med fysisk hälsa att göra med new age-begreppet.  
 
 
6.3.2 Vad frågar biblioteksanvändarna efter? 
 
Vad upplever bibliotekarierna att biblioteksanvändarna vill ha för new age- litteratur, och finns 
det delområden inom detta som användarna frågar mer efter? Enligt Frigg är böcker om olika 
terapier kraftigt efterfrågade, och över huvud taget sådant som har med hälsa att göra. Ofta är 
det terapier där man använder sig av till exempel kristaller. Det finns enligt henne också ett 
stort intresse för parapsykologi och det paranormala och litteratur om sådant som händer ”på 
andra sidan”.  Överlag är det svårt att säga att new age- läsarna skulle vara mer intresserade av 
antingen hälsobiten eller den andliga biten, eftersom Frigg uppfattar att new age handlar om 
att må bättre och få ett bättre liv blandat med andlighet. Denna uppfattning delas också av 
Freija, som menar att intresset för new age bottnar i att förbättra sin hälsa men att det inom 
sådan litteratur lätt glider över till att handla om andlighet. För övrigt märker Freija att det nu 
för tiden finns en stor efterfrågan på böcker om fengshui. Idun säger vidare att det som frågas 
mest efter inom new age går i vågor beroende på vad som är i ropet för tillfället. Helt klart 
märker hon att det finns ett stort intresse för böcker skrivna av och om medier, och nämner 
Betty Shine som ett exempel. Gary Zukavs Själens berättelser är också en bok som läses av 
många enligt Idun.  
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6.3.3 Vad attraherar new age-läsarna? 
 
Vad upplever bibliotekarierna att det är som attraherar läsarna av new age- litteratur? Varför 
drar sig enligt dem vissa människor till detta och vad för slags människor är det enligt 
bibliotekarierna som dras till new age? 
 
Frigg uppfattar det som att det mest attraherande för new age-anhängarna är att genom new 
age få ett bättre liv, att bli lycklig och rik. Jag frågade här om hon med detta menar materiellt 
rik: 
 

Javisst, det finns inom den här religionen, att man ska bli framgångsrik. Det har ju också 
anknytning till det här. Man ska vara vacker och man ska ha god hälsa. Man ska vara lycklig, och 
sedan ska man efter döden komma till något paradis. Det är det folk är ute efter. Och de vill fly 
verkligheten. Så ser jag på det. 

 
Frigg tycker inte new age-läsarna verkar tillhöra någon speciell socialgrupp, och tycker även 
att åldern bland dessa är ganska varierad. Däremot upplever Frigg det som att majoriteten är 
kvinnor. Hon säger vidare att män kanske inte dras till detta i lika stor utsträckning som 
kvinnor, men att de istället dras mer till kampsporter, som hon inte tycker hör hit, och till 
kroppsbyggnad. Frigg säger att detta kan vara två sidor av samma mynt; man söker att bli 
frisk, vacker och framgångsrik. Att det skulle vara speciellt mycket medelålders kvinnor som 
intresserar sig för new age tycker Frigg kan vara svårt att avgöra, då det enligt henne ändå är 
denna grupp som dominerar bland biblioteksanvändarna. Annars är vissa områden populära 
bland unga tjejer, som exempelvis astrologi och tarot, men Frigg ser detta mer som en lek och 
nyfikenhet än att denna grupp verkligen tror på det de läser.  
 
Freija ser det som att en förutsättning för att man ska intressera sig för new age är att man är 
en typ av människa som är öppen för lite olika saker. Hon tror sig ha förstått att new age-
anhängarna har ”en form av inre längtan efter fördjupning av någonting”. Hon ser det som att 
det är människor som på något sätt vill komma vidare, ofta efter någon jobbig händelse eller 
period i livet. Att det finns en klar majoritet som är kvinnor tycker Freija är tydligt, och ofta 
verkar dessa vara välutbildade, samtidigt som hon skrattar och säger att man inte tydligt kan 
se att ”där går en sådan”.  
 
New age- läsarna är enligt Idun, i alla fall de som söker den andliga biten av new age, nästan 
uteslutande kvinnor över 40 år, och i den gruppen förekommer absolut inga unga tjejer. Hon 
upplever dem som människor som söker efter sig själva och ofta verkar det vara människor 
som är ensamma och som inte ger intryck av att vara livsglada. Idun tycker också att många 
av dessa verkar vara ute efter sensation och mirakel.  
 
 
6.3.4 Kvalitet – bra och dålig new age 
 
Tycker bibliotekarierna det finns bra new age-litteratur, och vad har de för kriterier för att 
avgöra kvaliteten inom genren? 
 
Egentligen tycker Frigg inte om något inom new age, hon gillar det helt enkelt inte. Viss 
litteratur som hamnat här tycker hon dock kan vara bra som exempelvis örtmedicin och yoga, 
men hon tycker inte riktigt detta passar in i new age-facket. Freija anser här att man måste 
förlita sig på andras omdöme om man inte är specialist inom ett område, och menar att läsaren 
själv upplever om det man läser verkar seriöst eller inte. Om man som bibliotekarie läser 
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något inom vilket område som helst och det bara verkar vara ”blaha” så kommer man i den 
situationen då man frågar sig om det verkligen inte finns något bättre än detta och då får man 
låta bli att köpa in det med tanke på bibliotekens begränsade budget. I annat fall får man 
förlita sig på de som recenserar böckerna anser Freija. Idun säger sig inte vara insatt alls i vad 
som skulle kunna vara bra eller dålig new age- litteratur, hon har själv aldrig läst något sådant 
utan har bara hört om vad böckerna handlar om när hon exempelvis diskuterat med låntagare.  
 
En naturlig följdfråga blev om bibliotekarierna märker att det inom new age förekommer 
mycket bluff och båg, något som hela new age-rörelsen ofta anklagas för.  
 
Frigg säger sig ha märkt av detta väldigt mycket. Hon tittar mycket på litteraturen när den 
kommer och märker att det, förutom att det ofta är dåligt språk, är vanligt att det är dåligt 
underlag och att det märks att författaren ”kokat ihop någonting”. Frigg tycker det är 
skrämmande att folk tror på det som står i böcker där det i detalj beskrivs hur det är ”på andra 
sidan” och vad de som finns där säger, själv ser hon sådant som rena fantasier.  
 
Freija tror att en bibliotekarie måste vara försiktig i sina omdömen, är man inte tilltalad av 
new age eller tycker det är skräp så kan detta lätt sätta sig som en skärm framför en och 
påverka ens bedömningar.  
 
 
6.3.5 Inköp på efterfrågan 
 
Hur väljer bibliotekarierna den new age-litteratur som ska köpas in, är det efterfrågan som 
styr eller avgör bibliotekarierna själva? Har biblioteken andra kanaler än BTJ för inköp?  
 
Efterfrågan styr väldigt mycket idag anser Frigg. Men böcker om medicinalväxter, yoga, 
meditation och även vissa terapier som hamnat inom new age-facket skulle biblioteken köpa 
in ändå, säger Frigg, eftersom ”det inte är något hokus pokus med det”. Det inom genren som 
köps in på efterfrågan köps ofta inte in via Bibliotekstjänst, då mycket som efterfrågas inte 
finns med där. Inköpen görs då via bokhandeln, internetbokhandeln och i vissa fall, då 
böckerna är svåra att få tag på, via Vattumannens bokhandel. Om BTJ har bra recensioner om 
sådana böcker kan de köpas de in utan att de efterfrågas, men Frigg menar att sådan litteratur 
oftast får dåliga recensioner av BTJ.  
 
Jag frågade Frigg om hon tittar på recensioner då någon låntagare har önskemål om inköp, 
och hon svarade att hon gör det om det är något som verkar tveksamt, något som hon gör 
inom alla ämnesområden, mer säger hon sig inte hinna med.  
 
Freija, som arbetar på ett litet bibliotek som har 165 000 kronor i bokanslag för vuxenböcker 
per år, säger att inköpen  på hennes bibliotek nästan uteslutande går via BTJ. Är det stor 
efterfrågan på någon bok som BTJ inte har så kan den köpas via bokhandeln. Eftersom 
personalen på ett litet bibliotek inte kan skaffa sig kompetens om alla specialbokhandlar 
händer det att de frågar personalen på stadsbiblioteket om råd.  
 
Idun har liksom Frigg märkt att new age-böcker oftast får dåliga recensioner av BTJ. Detta 
hindrar inte att det på Iduns bibliotek inhandlas böcker den vägen, men det köps också mycket 
böcker på Wettergrens bokhandel. Hon säger också att biblioteket får ha böckerna till 
påseende från Wettergrens, så att bibliotekarierna har möjlighet att ögna igenom böckerna 
innan de bestämmer sig om de ska köpa dem eller inte. För Idun är det viktigt att bibliotek 
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inte köper in sådant det inte kan försvara, utan ”köper vad vi står för”. Men det är också 
viktigt att köpa på efterfrågan eftersom det är viktigt att det finns böcker för alla smaker och 
intressen.  
 
 
6.3.6 Ska efterfrågan styra? 
 
Anser bibliotekarierna att efterfrågan ska styra inköpen, eller ska bibliotekarierna själva 
avgöra vad som ska köpas in? Ser de någon fara med att efterfrågan skulle styra inköpen? 
 
Frigg skulle gärna vilja ha mer att säga till om, säger hon skrattande, och inte låta efterfrågan 
styra så mycket. Hon tillägger sedan att det naturligtvis är viktigt att vara positiv mot 
låntagarna, för att inte dessa ska uppleva bibliotekarierna som några poliser. Frigg tycker det 
är synd att så mångas intresse är inriktat på new age, som hon ser som ett sätt att fly 
verkligheten, men att detta inte är något som hon kan påverka, men hon kan, som hon säger, 
”i någon mån såga lite grand”. Faran med att efterfrågan styr så mycket är just att biblioteken 
köper in så mycket som enligt Frigg är rena rama humbug. Hon upplever det som tråkigt att 
behöva köpa in sådant, men är som hon säger, tvungen att göra det då efterfrågan alltmer får 
styra.   
 
För Freija är det självklart att det måste finnas en kombination mellan att efterfrågan styr 
inköpen och att bibliotekarierna ska få styra, men att det då hänger på bibliotekariens omdöme 
och kompetens. Hon ser detta som precis samma problem som när man talar om 
skräplitteratur kontra kvalitativ skönlitteratur, och säger vidare att även en bok som anses 
dålig kan betyda mycket för en människa. Eftersom biblioteken handskas med skattemedel är 
det viktigt att det finns någon sorts gräns. Bibliotekarierna har ett stort ansvar, men det är 
också viktigt att inte låta ens egna synpunkter ta över och tar som exempel 70-talet där 
inköpen till stor del styrdes av bibliotekariernas egna åsikter, något som Freija menar var 
förfärligt. Freija ser inte att inköp på efterfrågan skulle utgöra någon större fara, men 
bibliotekarien måste hela tiden se ämnet i förhållande till annan efterfrågan som finns, så att 
inte någon grupp specialgynnas på bekostnad av andra.  
 
Som redan nämnts så köper de på Iduns bibliotek också in new age på efterfrågan, men att 
bibliotekarierna i tveksamma fall kan titta igenom böckerna då de får ha dessa till påseende 
från bokhandeln. De har då möjlighet att säga stopp om bibliotekarierna av någon anledning 
inte skulle vilja stå för vad de köpt in. I fallet new age ser Idun en fara med efterfrågestyrda 
inköp att vissa av dessa böcker verkar vara så verklighetsfrämmande att läsarna kan bli 
förvirrade, men hon har aldrig själv läst någon sådan litteratur och säger sig ha svårt att 
bedöma detta.  
 
 
6.3.7 Skillnad i kvalitetsuppfattning 
 
Tror bibliotekarierna att det finns skillnader mellan deras och new age- läsarnas värderingar 
och kvalitetsuppfattningar, och i så fall varför? 
 
Frigg anser att det finns skillnader, och tillägger att många av new age- läsarna nog är ganska 
godtrogna, eftersom de uttrycker stor beundran för detta som det egentligen inte är så stor 
kvalitet på. Typiska läsare av sådant är inte tillräckligt kritiska anser Frigg. Hon ger vidare 
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exempel på att det finns handböcker som lär ut magi på fullaste allvar, och om man tror på det 
som står där så måste man vara lättlurad. Hon avslutar med att säga att: 
 

Det är väl helt okey att man vill beställa böcker om andliga saker, visst kan jag ha förståelse för 
detta. Vi sitter ju inte och censurerar det eller så. 

 
Det vore lättare att uttala sig om detta om man var en hängiven läsare, anser Freija. Hon tror 
att det visst kan finnas skillnader i kvalitetsuppfattning, men som bibliotekarie ser Freija sig 
beroende av biblioteksanvändarnas kunskaper, och av tips om litteratur om det är någon hon 
kan lita på. Idun anser också att det kan finnas stora skillnader.  
 
 
6.3.8 Viktigt att tillhandahålla new age? 
 
Tycker bibliotekarierna att det är viktigt att folkbiblioteken tillhandahåller new age-material? 
 
För att tillgodose efterfrågan är det viktigt, anser Frigg, eftersom det idag är ”så det fungerar”.  
Freija ser ingen anledning till att man inte skulle tillhandahålla new age, men att det sedan är 
frågan om vilken kvantitet. Det måste enligt Freija ses i relation till andra områden som är 
behövliga och samtidigt i relation till efterfrågan. Idun betonar vikten av ha böcker för alla 
smaker.  
 
 
 
6.4 Besök på folkbiblioteken 
 
Genom att besöka de bibliotek till vilka de intervjuade bibliotekarierna är knutna har jag fått 
en överblick över den new age- litteratur som finns och framför allt en apercu av 
användartillgängligheten för denna grupp läsare på några bibliotek i Hobsala. Jag har ansett 
detta vara relevant för uppsatsen eftersom jag ser användarvänligheten som viktig för att få 
olika grupper läsare att känna sig välkomna på biblioteken. Dessutom har besöken utförts 
efter intervjuerna med new age- läsarna, och då flera av dessa uttryckt önskemål om att samla 
new age- litteraturen på en och samma avdelning ville jag själv få en uppfattning om hur 
tillgänglig denna litteratur är för den som kanske inte exakt vet vad den är ute efter. För att se 
om Hobsalabiblioteken har den new age- litteratur som läsarna av denna genre frågar efter har 
jag använt mig av Vattumannens bokhandels lista över de femtio mest sålda böckerna 2002 
och undersökt om dessa böcker finns med i bibliotekskatalogen, hur många exemplar det 
finns och hur många personer som eventuellt köar för lån. Man ska här vara medveten om att 
en sådan undersökning baserad på försäljningsstatistik kan vara missvisande, det skulle kunna 
vara så att man som läsare köper den bok som är billig och lånar den dyra. Mina informanter 
har, utom i undantagsfall, inte uttryckt att så skulle vara fallet, och dessutom finns ett stort 
antal av de böcker som förekommer på Vattumannens lista i pocketutgåva, böcker som anses 
vara billiga.  
 
 
Någon speciell hylla eller avdelning där man kan finna enbart böcker som hamnar inom new 
age-facket finns inte på stadsbiblioteket i Hobsala, vilket redan påpekats av några 
intervjupersoner. Då jag nu erfarit att ett flertal av dessa böcker är klassificerade under D 
(filosofi och psykologi) och några även under C (religion) beger jag mig till dessa 
avdelningar. Min syn möts först av en hylla med återlämnade böcker för böcker inom D. Där 
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finns påfallande mycket böcker om utbrändhet och personlig utveckling, ett par böcker av 
Paul Brunton och Den tionde insikten, egentligen ett skönlitterärt verk som vunnit stor 
framgång inom new age-kretsar. När jag sedan browsar genom hyllorna hittar jag new age-
litteraturen något utspridd bland underavdelningarna. Av ovannämnda Paul Brunton hittar jag 
en bok sorterad under Cmc (fornegyptisk religion) medan andra av hans verk finns på Dok 
(tillämpad psykologi). Anna Bornstein är också en författare som återfinns lite utspritt, 
exempelvis återfinns hennes Intuition – att förena huvud och hjärta och andra av Bornsteins 
verk på Dok medan Tankar om buddhismen som psykologi står på Cmec (buddhism). Böcker 
om schamanism hittar jag klassificerat som Cm (religionshistoria), men också som Bl 
(omstridda fenomen och företeelser). På Cn-avdelningen (moderna religionsbildningar) står 
böcker om den indiske gurun Sai Baba, Martinus, och det skotska, kollektiva new age-
samhället Findhorn, jämte en bok om reinkarnation, när andra böcker om reinkarnation står att 
finna under Dop (parapsykologi).  
 
På stadsdelsbiblioteket i ett av Hobsalas ytterområden, som är ett med stadsbiblioteket jämfört 
litet bibliotek, finns väl synliga skyltar över de olika hyllorna. Efter att ha sett mig omkring en 
kort stund hittar jag en hylla med avdelningarna nio, kallad ”Kropp och själ”, och tio, 
”Alternativt vetande”. Eftersom det sistnämnda kanske är mest relevant för detta ämne väljer 
jag att först titta igenom de titlar som står att finna där. Avdelningen ”Alternativt vetande” är 
uppdelad i flera avdelningar Bl, Dop, Rd och Vm. Under Bl (omstridda fenomen och 
företeelser) finner jag böcker om ufo och jordstrålning under Dop (parapsykologi) finns 
böcker om reinkarnation, drömtydning, olika spådomsmetoder och fengshui. Rd står enligt 
SAB-systemet för ”spel och tidsfördriv” men på detta bibliotek finns här diverse titlar om 
astrologi. Vm (terapimetoder) slutligen omfattar litteratur i ämnen som healing, kristaller och 
örtmedicin. På avdelning nio ”Kropp och själ”, står på underavdelningarna Do, Dok och V 
böcker som har anknytning till new age. Under Do (psykologi) hittar jag verk av Deepak 
Chopra och James Redfields roman Den tionde insikten och under Dok (tillämpad psykologi) 
informativa böcker om utbrändhet och meditation. Under V (medicin) står en bok om qigong 
sida vid sida med Bonniers läkarbok.  
 
Avdelning 18 på ett av stadsdelsbiblioteken heter ”Alternativt vetande”, med den närmare 
beskrivningen ”Ufo, new age, spådom m.m.”. På uppskattningsvis en och en halv hyllmeter 
står om vartannat litteratur om meditation, aromaterapi, schamanism, hypnos, reinkarnation, 
kristaller, yoga, drömtydning, taoism, den antroposofiska rörelsen, Nostradamus profetior, 
häxkonst och titlar av författarna Paul Brunton och David Icke. Avdelning 18, liksom andra 
avdelningar på detta bibliotek, har även en liten underavdelning för barn. Där står också att 
finna litteratur som kan anses new age-relaterad, som Magiska handboken med besvärjelser 
och magiska recept, och barnböcker om spöken, myter och ufo. Annat new age-material hittar 
jag på avdelning 21 ”Mänskligt – psykologi, filosofi, manlig/kvinnlig sexualitet, samlevnad, 
kläder, skönhet”. Bland annat finns här Själens fem stadier av Harry Moody och David 
Carroll och återigen romanen Den nionde insikten.   
 
 
6.5 Mest sålda new age-böcker  
 
Nedan följer listan över de femtio mest sålda new age-böckerna på Vattumannens bokhandel i 
Stockholm 2002. En av titlarna förekom två gånger, både som inbunden- och pocketbok, och 
jag har därför valt att bara ta med titeln en gång då det inte har någon betydelse i detta 
sammanhang om boken är inbunden eller inte (Vattumannen). Samtidigt redogör jag också för 
om dessa böcker finns på Hobsala kommuns bibliotek, om de finns hur många exemplar som 
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är inköpta, hur många exemplar som var utlånade då jag tittade i katalogen och hur många 
personer som eventuellt stod i kö för att låna. Jag har också valt att här visa hur dessa böcker 
är klassificerade för att ge en inblick i hur svårklassificerat new age är. 
 
Författare  Titel Antal 

ex 
Utlånade Kö Klassi-

fikation 
Ziegler, Gerd Tarot - Själens spegel 0    

Bays, Brandon Resan 2 2 2 Lz 

Mårtens, Vanya Pernilla Kristaller, meditation & healing 0    

Walsch, Neale Donald Samtal med Gud 5 2 0 Cead 

D’Adamo. Peter & 
Whitney, C 

Ät rätt för din blodgrupp 7 7 3 Vmb 

Jeffers, Susan Känn rädslan och våga ändå! Hur 
man omvandlar rädsla, 
obeslutsamhet och ilska till 
kraftfullhet, handling och kärlek. 
 

2 1 0 Dokb 

Browne, Sylvia Mellan två världar 1 1 2 Dopa 

Helwig, Joakim Tarot - den gyllene vishetsläran 1 1 0 Blc 

Dalai Lama Lycka! 6 6 1 Dokb 

Grimsson, Atrid Runmagi och shamanism 0    

Walsch, Neale Donald Samtal med Gud 2 2 0 0 Cead 

Myss, Caroline Andens anatomi 1 1 0 Vml 

Ruiz, Don Miguel Fyra grundstenar till ett bättre liv 2 2 1 Dokb 

Solöga Djurens språk 0    

Hay, Louise L Du kan hela ditt liv 2 2 0 Dokb 

Rogers, Rita Själsfränder – Den sanna kärleken 
sitter i själen 

2 2 2 Dopb 

Berger, Barbara Vägen till kraft – snabbmat för 
själen 

1 1 2 Dokb 

Tolle, Eckhart Lev livet fullt ut i praktiken 1 1 1 Dokb 

Petersson, Birgit Förlåtelse – varför är det så svårt att 
förlåta sig själv och andra? 

0    

Shine, Betty Tankens makt 1 1 0 Vml 

Ehdin, Susanna Lilla boken om hälsa och välmående 0    

Villoldo, Alberto Schamansk healing – Indiansk 
läkedom för att hela dig själv och 
andra 

1 1 0 Cmq 

Breitman, Patti & 
Hatch, C 

Säg nej med gott samvete 
 

0    

Kingston, Karen Rensa i röran med feng shui 5 4 3 Bl 

Cameron, Julia Öka din kreativitet – Den artistiska 
vägen 

1 1 0 Doebb 

Bornstein, Anna Intuition – att förena huvud och 
hjärta 

1 1 0 Dokb 

Coelho, Paulo Alkemisten – en berättelse om att 
följa sina drömmar 

12 12 6 Hcel 

Chopra, Deepak Livets sju andliga lagar – En 
praktisk vägledning om att uppfylla 

5 3 0 Dokb 
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sina drömmar 

Myss, Caroline Helandets kraft – Nytt perspektiv på 
hälsa 

1 0 0 Vml 

Trollsveden, Ylva Tarot steg för steg 0    

Mann, Tad Tarot 1 1 0 Blc 

Shine, Betty Oändliga sinnet – Fenomenet 
sinne/hjärna 

3 1 0 Dopa 

Bear Heart & Larkin, 
Molly 

Vinden är min mor 
 

5 3 1 Cma 

Andrews, Ted Konsten att möta och arbeta med 
andliga guider 

0    

Bennett-Goleman, Tara Känslans alkemi 0    

Eriksson, Tommie Mörk magi 0    

Deida, David Till dig, min älskade 1 1 1 Dok 

Brunton, Paul Dag för dag – visdomsord av Paul 
Brunton (Dagbok) 

0    

Michelsen, Niel F American ephimeris 2000 to 2050 at 
midnight – revised 

0    

Gibran, Khalil Profeten 7 0 0 Ci 

Deida, David Suveräna mannens väg 1 0 0 Dokb 

Bertherat, Therese & 
Carol, B 

Kroppen har sina skäl – 
Självhelande och antigymnastik  

3 1 0 Vma 

Wilson, Paul Lilla boken om lugn och ro 0    

Eason, Cassandra Allt du behöver veta om magi och 
ritualer 

1 1 0 Blb 

Bornstein, Anna C Tankar om buddhismen som 
psykologi 

1 0 0 Cmec 

Trobe, Thomas 
Krishnananda 

Möt din rädsla – Från medberoende 
till frihet 

0    

De Pulford, Nicola Magi – över 40 hemliga ritualer för 
att lyckas med kärlek, arbete och 
vardagsliv 

0    

Moody, Harry & 
Carroll, David 

Själens fem stadier 3 2 0 Dokb 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 45 

7. Analys, tolkningar och diskussion 
 
 
7.1 Teoriram 
 
Jag har valt att basera delar av analysen på den teori om kvalitetsbegreppet som framställs av 
Carl Gustav Johannsen i artikeln Kvalitetsledelse og materialvalg då en av frågeställningarna 
för min uppsats är hur kvaliteten på new age- litteraturen bedöms av användarna respektive 
bibliotekarierna. I övrigt har jag också i analysen anknutit till Wikströms teori om olika typer 
av new age-anhängare samt till Ahlin och Heelas för att se om mina informanter stämde in på 
dessas teorier om vilka new age-anhängarna är.  
 
 
7.2 Begreppet new age och informanterna 
 
Trots att new age är ett svårgripbart ämne med många underavdelningar och riktningar, och 
att syftet med hela rörelsen och dess mål kan verka diffusa är mina informanter någorlunda 
ense om vilka delområden som kan passa in under benämningen new age. Kampsporter, den 
kinesiska formen av läkande, gymnastiska rörelser som går under benämningen qigong och 
rent alternativmedicinska inriktningar som akupunktur och ayurveda är de ämnen som bland 
hälften av användarna och samtliga bibliotekarier väcker förvåning att det hamnar inom new 
age-facket, även om Freija kan tänka sig ett samband beroende på vilken inriktning man ger 
det. Idun hade inte alls kopplat det som hade med fysisk hälsa att göra som tillhörande new 
age. Både Arwen och Galadriel nämner den mångtusenåriga tradition och kunskap bakom 
dessa ämnen som en orsak att inte se detta som new age. Två delområden som Legolas 
respektive Rosa däremot saknar och anser tillhör new age är Martinus kosmologi och 
fengshui, något som även Freija saknar. Över huvud taget kan man skönja en tendens till att 
ordet ”new” i new age orsakar lätt förvirring när informanterna ska definiera vad det 
egentligen är för något. Aragorn nämner för övrigt att termen får det att låta som att det är 
något nytt, men att det egentligen rör sig om någonting gammalt. Som vi tidigare sett kan man 
spåra rörelsens rötter till 1800-talets nyvaknade intresse för bland annat spiritism och alkemi, 
och detta har under 1900- talet blandats med ytterliggare upptagningar av åldriga esoteriska 
och ockulta traditioner. För Frigg innebär new age-begreppet något som är alternativt till det 
etablerade, och hon tycker heller inte att det inom new age verkar vara någon större skillnad 
mellan andlighet och hälsa, men att dessa båda aspekter går samman.  Det verkar som att det 
skulle finnas en tendens till att informanterna finner en viss svårighet i att definiera begreppet.  
 
 
7.3 Intresset för och behovet av new age 
 
Som vi kunnat avläsa är det svårt att definiera vad new age egentligen är, även för läsarna av 
sådan litteratur. Detta utgör, nästan undantagslöst, ändå inget hinder för informanterna att 
villigt se sig som anhängare av new age-rörelsen. För Aragorn är det en definitionsfråga, men 
om man ser new age som ett helhetsbegrepp så är han med. Både Legolas och Arwen anser 
sig själva vara anhängare av den mycket enkla anledningen att de är intresserade av flera av 
dessa ämnen och tycker om det. Också Eowyn och Rosa ser sig som anhängare, men man kan 
hos båda ana en viss rädsla, eller ska vi kalla det tveksamhet, att kopplas ihop med det som 
ofta kan verka flummigt på grund av att så mycket placeras in i detta fack och för att där 
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förekommer vissa personer som kan anses oseriösa, och även litteratur som kan verka oseriös. 
Galadriel ser sig däremot inte alls som någon anhängare av new age, därför att hon inte vill 
kopplas ihop med någon som helst religionstillhörighet, vilket kan tyda på att hon definierar 
new age som en religion i sig. Hon vill absolut inte sättas in i något fack utan hävdar att hon 
är öppen för mycket.   
 
Med tanke på vad new age står för är det knappast förvånande att uttalanden om att söka efter 
livets mening, vad ens syfte är i livet och att främja den själsliga utvecklingen dyker upp då 
jag frågar varför informanterna söker sig till new age. Över huvud taget är sökande efter svar 
på existentiella frågor den huvudsakliga anledningen för samtliga informanter till att de söker 
sig till new age. Av Arwens uttalande kan man förstå att hon menar till och med att hon med 
new age anammat en annorlunda livsstil som skiljer sig från det hon menar vara ett ”vanligt” 
liv. Både Aragorn och Galadriel betonar vikten av att inom new age-kretsar diskutera med 
andra likasinnade för utbyte av tankar och erfarenheter. 
 
Bibliotekarierna jag intervjuat uppfattar det också som att new age-anhängarna är personer 
som söker efter mål och mening, men två av dessa ser detta sökande som verklighetsflykt och 
att new age-anhängarna har behov av sensatione r. En av bibliotekarierna uppfattar sökandet 
mer som en fördjupning av något hon inte riktigt kan definiera och att dessa människor ofta 
har gått igenom någon eller några jobbiga livsfaser. Samtliga bibliotekarier märker tydligt att 
majoriteten av dessa sökare är kvinnor, men uppfattningen om vilken åldersgrupp dessa tillhör 
varierar.  
 
Om man ser till Wikströms fyra olika typer av new age-anhängare skulle mina informanter 
kunna passa in dels som typ 4, som Wikström kallar ”de troende”, dels som typ 1, ”sökare”. 
Ingen av dessa typer passar dock till 100% in på någon av informanterna. Jag upplever 
samtliga som klart troende eftersom de ger intryck av att de upplever att new age ger dem en 
rikare livshållning och att de fått nya perspektiv på tillvaron. Dessutom har alla, möjligtvis 
med undantag av Eowyn på grund av sin unga ålder, intresserat sig för och informerat sig om 
new age-relaterade ämnen under lång tid och kan därför inte sägas bara tillfälligtvis söka sig 
till new age. Att troende ofta skulle bestå av personer som befinner sig i olika livskriser är 
ingenting som bekräftas eller antyds av någon av mina informanter. Att flera av informanterna 
också skulle passa in som typ 1 bekräftas av att de inom litteraturen söker sig till varierande 
områden inom genren. Man kan tänka sig att många inom new age-rörelsen först hamnar 
inom typ 1 innan de hittar den nisch inom new age som passar dem bäst och de därmed 
hamnar inom typ 4. Bibliotekarie Friggs uttalande om unga tjejer som intresserar sig för 
exempelvis astrologi men att de gör det mer på lek bekräftar att det bland 
biblioteksanvändarna också förekommer personer som skulle passa in som typ 3, ”de som 
söker underhållning”. Detta gäller inte någon av informanterna, och ingen av dessa ger något 
intryck av att vara konsumenter av häftiga upplevelser, det som Wikström kallar typ 2.  
 
Att new age-anhängarna skulle tillhöra en välutbildad medelklass är ingenting som bekräftas 
av denna uppsats, endast två personer av sex har högskoleutbildning. Två andra, Aragorn och 
Arwen har utbildat sig på vad man skulle kunna beteckna som alternativ väg, inom olika 
terapeutiska områden då de har användning av detta inom sina yrken.  
 
Både Ahlin och Heelas menar att det inom den del av medelklassen som dras till new age är 
vanligt att man inom new age söker medel att, för att använda Bourdieus terminologi, utöka 
sitt symboliska kapital och därmed finna en väg till den mer etablerade kulturella huvudfåran. 
Detta är ingenting som verkar stämma in här, de två högskoleutbildade informanterna ger 
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ingen antydan om att de skulle använda new age för att på något sätt klättra uppåt i någon 
hierarki. Däremot kan man uttyda att samtliga new age-läsare jag intervjuat söker hållbara och 
kanske okonventionella alternativ till det som är etablerat, något som Ahlin och Heelas också 
tar upp. Å andra sidan kan man se hela new age-rörelsen som ett alternativ till det etablerade.  
 
 
7.4 Hur mycket läser new age-anhängarna, och vad läser de? 
 
Brodin menar att litteraturen spelar en viktig roll inom new age-kretsar, och uppenbarligen är 
det så att litteraturen är något viktigt för de användare jag intervjuat, åtminstone periodvis. 
New age- litteraturen dominerar helt klart samtliga mina informanters läsvanor.  Även 
Galadriel, som är den informant som läser minst new age uppger 60% new age- litteratur som 
en rimlig andel av hennes totala läspreferenser. För övriga informanter gäller siffrorna 75-
100% om man bortser från Rosas studielitteratur. Det råder således inga tvivel om att 
litteraturen utgör en viktig källa till kunskap, förståelse och information om de delområden 
som utgör new age för new age- intresserade. Däremot är genrepreferensen ganska spridd  
bland informanterna. Man kan bland den new age- litteratur dessa säger sig föredra knappt 
skönja några gemensamma intressen. Mest lika är kanske Aragorn och Eowyn som båda 
nämner schamanism och healing (Aragorn nämner reiki som är en healingteknik) som ämnen 
de gärna läser om. En bok som både Galadriel och Aragorn säger sig ha läst är Vinden är min 
mor som är skriven av en schaman hos den nordamerikanska urbefolkningen. Rosa och 
Legolas nämner en gemensam nämnare i böcker om kristaller och stenar. 
 
Så som bibliotekarierna uppfattar det råder stor efterfrågan på böcker om paranormala 
fenomen och medier. En uppfattning är också att böcker som handlar om hälsa inom denna 
genre lätt glider över till att handla om andlighet, vilket kan göra det svårt att bedöma vilka 
delområden läsarna egentligen frågar efter mest inom new age. 
 
Sätter man sig in i vad new age är, vilket i och för sig kan vara nog så svårt, ska man kanske 
vara lite försiktig innan man säger att det knappt finns gemensamma punkter i informanternas 
intressen. Man kan ana att många delområden har vissa gemensamma drag, exempelvis säger 
sig vissa personer läsa böcker om healing medan andra läser böcker om kristaller och stenar, 
men samtidigt används just stenar och kristaller i helande syfte inom new age. Att inreda ett 
hem efter fengshui-principer är ett sätt att tillgodogöra sig bättre hälsa och energi vilket också 
är syftet med qigong, shamanism, healing och örtmedicin. Däremot skulle man kunna skönja 
en annan del av new age som kanske inte direkt passar ihop med healing och hälsa; spådom 
och intresset för medier och det som händer efter döden.  
 
 
7.5 New age-läsarna som biblioteksanvändare 
 
Att de new age-anhängare jag intervjuat är flitiga bokläsare råder inga tvivel om. Av allt att 
döma är de också flitiga biblioteksbesökare och låntagare, med undantag för Arwen vilket har 
redogjorts för tidigare i uppsatsen. Läsningen av böcker och därmed också 
bibliotekslånefrekvensen varierar dock under olika perioder, och tre av informanterna uppgav 
vid intervjun att de på senare tid, de senaste sex till tolv månaderna, inte lånat så mycket på 
bibliotek, men att de lånat mycket under tidigare perioder. Även om informanterna lånar 
mycket på folkbiblioteken, köper de också mycket böcker. Den ende som inte nämner att han 
köper böcker är Aragorn. Galadriel är uppenbarligen storkund hos bokhandlarna, men ibland 
är bokpriserna för höga och då väljer hon att låna istället. Legolas är den flitigaste 
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biblioteksbesökaren men det hindrar honom inte från att köpa mycket. Överhuvud taget 
verkar inte bokpriserna avskräcka från privata inköp, förutom i vissa extrema fall som 
Galadriel nämnde.  
 
Fyra av sex, alltså i runda tal 60-70% av informanterna är tydligt eller relativt nöjda med det 
utbud av new age- litteratur som finns på Hobsalas folkbibliotek idag. Legolas som är den som 
säger sig vara relativt nöjd är också den som har märkt en tydlig ökning av bibliotekens inköp 
inom genren de senaste tio åren. Aragorn, Galadriel och Rosa är nöjda med utbudet men 
Eowyn tycker inte att det finns tillräcklig bredd i new age-beståndet. Av Eowyns uttalande 
kan man tolka det som att biblioteken köper in för mycket spektakulär new age- litteratur som 
behandlar magi och övernaturliga fenomen och hon skulle vilja ha mer litteratur som hon 
benämner ”vardags-new age”, alltså sådant som mer berör ”magin i en människas liv”.  
 
50% av informanterna ser inte de ibland långa låneköerna som besvärliga eller på något sätt 
avskräckande, utan har full förståelse för att de ibland måste vänta på de böcker de vill låna. 
Rosa säger sig till och med se en mening med att behöva köa. Galadriel tycker också att 
biblioteken har god service och ibland köper in fler exemplar av titlarna om köerna blir långa. 
Här går meningarna isär med Eowyn och Legolas som säger sig vara besvärade av de långa 
köerna och Eowyn tycker sig märka att det ofta bara finns ett exemplar av varje bok.  
 
 
7.6 Synen på kvalitet 
 
Enligt Johannsen är kvalitet ett begrepp som är nästintill omöjligt att definiera och det finns 
ingen enighet om vad det egentligen betyder, och i Nationalencyklopedin menas att begreppet 
är neutralt. För new age- läsarna är kvalitet bland annat detsamma som att författarna inom 
genren baserar sina verk på egna erfarenheter och har integrerat det de skriver om i sina liv, 
och läkaren Deepak Chopra nämns som en god referens. Samtidigt kan kvalitetsbedömningen 
vara personlig. Speciellt beträffande den andliga delen av new age så anser läsarna det vara 
svårare att bedöma kvaliteten, bland annat nämns här den litteratur som sägs innehålla 
kanaliserat material. Hälften av informanterna nämner att de är lyhörda för sina känslor när 
det gäller att avgöra vad som är bra new age. Detta är den typ av kvalitet som Johannsen 
kallar transcendent kvalitet, eftersom denna typ av kvalitet bygger på intuition och 
förnimmelser. Det är här inlevelsen och intuitionen som är avgörande för om boken är bra 
eller inte. Att new age- läsarna bedömer kvaliteten efter vad de uppfattar vara författarens egna 
erfarenheter och integration av det den skriver om tyder också på en transcendent 
kvalitetsbedömning. Johannsen menar också att transcendent kvalitetsbedömning är det som 
används inom pseudovetenskap, vilket man kan säga att new age är en del av. Ingen av 
läsarna nämner den språkliga kvaliteten som ett kriterium för god kvalitet, men man bör 
beakta att de flesta new age-böcker inte klassas som skönlitteratur utan är mer faktaböcker 
eller rent av handböcker. Att det skulle finnas bluffmakeri och humbug inom new age är 
samtliga medvetna om, men inte alla är överens om att detta skulle märkas inom litteraturen, 
utan snarare på kurser och mässor.  
 
Idun vill inte uttala sig om vad som kan vara bra eller dålig new age eftersom hon aldrig läst 
något sådant och vill inte grunda någon uppfattning på vad hon hört av låntagarna. Hon anser 
att det är läsarens egna upplevelser av litteraturen som får avgöra om det är god kvalitet för 
just den läsaren, och att det är svårt för en bibliotekarie att avgöra om man inte är specialist 
inom ett område, något som också Freija anser. Däremot har Frigg märkt att den språkliga 
kvaliteten inom new age- litteraturen ofta är dålig, liksom underlaget för böckernas innehåll. 
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Enligt Johannsen använder sig bibliotekarier av produktorienterad kvalitetsbedömning i 
samband med handböcker och fackböcker men inte vid bedömning av skönlitteratur. De 
böcker inom new age som skulle benämnas handböcker och fackböcker skulle dock knappast 
kunna bedömas utifrån en produktorienterad bedömning då dessa knappast kan sägas vara 
vetenskapligt grundade, åtminstone enligt den etablerade vetenskapen. Denna objektiva 
produktorienterade kvalitetsbedömning är enligt Johannsen inte tillräcklig som 
kvalitetsstyrning på ett bibliotek eftersom styrning enbart efter denna princip skulle utesluta 
känslan för användarpreferenser hos bibliotekarierna. Enligt Johannsen är 
biblioteksanvändaren den främste kvalitetsbedömaren. Det senare handlar om användar- eller 
brukarorienterad kvalitet vilket jag återkommer till längre fram.  
 
 
7.7 Viktigt med new age på bibliotek 
 
Helt i enlighet med vad man kan anta tycker new age- läsarna att det ska finnas new age-
material på folkbiblioteken. Man bör beakta att jag främst har haft för avsikt när jag skrivit 
denna uppsats att intervjua biblioteksanvändare som läser new age-litteratur, så rimligtvis 
borde dessa ha som önskemål att sådan litteratur finns på biblioteken, men huvudsyftet med 
denna uppsats är att ta reda på om dessa användare är nöjda med det utbud som finns. 
Intervjuade bibliotekarier anser att det är viktigt för att tillgodose efterfrågan och ha böcker 
för alla smaker. 50% av informanterna nämner demokratiska rättigheter och att biblioteken 
ska tillgodose alla smaker och intresseområden som främsta orsak till att biblioteken ska 
tillhandahålla new age. Att folkbiblioteken ska tillhandahålla all sorts litteratur och att 
individer själva får bedöma vad som är bra och dåligt och att biblioteken ska anpassa sig efter 
folks önskemål är enligt dessa informanter skäl för biblioteken att tillgodose new age-
läsarnas, och därmed andra användargruppers, önskemål om vad som ska finnas på ett 
folkbibliotek. De andra 50% av informanterna pekar mer direkt på betydelsen av new age-
rörelsen och litteraturen som är knuten till denna som anledning till varför biblioteken ska 
köpa in new age. Några av argumenten för denna grupp är new ages alternativ till etablerade 
religioner och att sökande efter mål och mening är något centralt i många människors liv, och 
att new age ”tillhandahåller nycklar till en bättre folkhälsa”. De säger sig också ha erfarenhet 
av att denna litteratur varit till hjälp för en del människor. En av dessa informanter poängterar 
att detta är en klassfråga eftersom böcker är dyra.  
 
 
7.8 Inköp på efterfrågan 
 
Det råder bland användarna 100-procentig enighet om att efterfrågan ska styra inköpen, inte 
bara beträffande new age utan också all övrig litteratur. Det handlar här om att möta folket 
och om att låntagarna själva ska få avgöra vad de vill läsa eller inte. Om bibliotekarierna ska 
styra inköpen måste de i så fall vara insatta i och intresserade av de områden där det ska göras 
inköp. Enligt Legolas finns ändå risken att biblioteken på så sätt skulle kunna förköpa sig 
eftersom inköp skulle göras av böcker som kanske bara tillfälligtvis är på modet och som efter 
ett tag ingen skulle intressera sig för. Köp av eventuellt skadlig litteratur betraktas inte som 
något större problem av låntagarna, även om dessa har något delade meningar om varför. 
Aragorn menar att även om biblioteken köper in sådant, och biblioteken ska enligt honom 
göra det, så är det upp till läsaren att ta sitt ansvar för vad den läser, och dessutom hör det till 
allmänbildningen att hålla sig informerad om olika synpunkter och synvinklar. Legolas ser 
ingen fara med det eftersom han anser att den new age- litteratur som ges ut är ”ganska 
oskyldig” och Arwen tycker att skadlig litteratur inte utgör någon fara eftersom den är lätt att 
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genomskåda. Galadriels åsikt är att allt behöver komma upp till ytan så att det därmed ska 
kunna debatteras, Eowyn anser att det är betydligt överdrivet att det inom new age skulle 
finnas skadlig litteratur och att uppfattningen att det skulle finnas bara bygger på förutfattade 
meningar. Rosa menar att biblioteken köper in på bredden och inte köper så mycket inom 
varje ämne och att det på så sätt inte kommer in så mycket som är oseriöst.  
 
Det är idag i stor utsträckning efterfrågan som styr inköpen anser samtliga tre bibliotekarier. 
Vissa delområden som hamnat inom new age skulle biblioteken köpa ändå, men det mesta av 
new age- litteraturen köps in på efterfrågan. Att sådana böcker skulle köpas in enbart genom 
att läsa BTJ s recensioner är knappast troligt eftersom böcker inom genren allt som oftast får 
negativ kritik.  
 
Det brobygge från bibliotekariehåll mellan användarorienterad kvalitetssyn som Johannsen 
efterlyser är något som verkar vara på väg att förverkligas. Hos två av bibliotekarierna kan 
man märka önskemål om att vilja bestämma lite mer om vad som ska köpas in, samtidigt som 
de är måna om att etablera en positiv kontakt med låntagarna. Freija vill ha en kombination av 
både inköp på efterfrågan och att bibliotekarierna ska få styra men efterlyser bibliotekarier 
som är insatta i ämnet. Detta stämmer väl överens med Atherley och Hannabuss åsikter om att 
bibliotekarien ska väga efterfrågan mot sin egen uppfattning om vad kvalitet är, och de 
efterlyser också ämnesspecialister, dock skulle dessa inte nödvändigtvis vara bibliotekarier. 
Freija poängterar också att även böcker som anses dåliga kan ha stor betydelse för den 
enskilde läsaren. Freija ser inte någon fara med efterfrågestyrda inköp, men både Idun och 
Frigg anser att det lätt kan komma in litteratur som är oseriös och som Idun till och med anser 
kan vara förvirrande för läsarna. Ingen av intervjuade bibliotekarier vill agera förmyndare 
gentemot låntagarna, men man kan av Friggs uttalande ana att hon ibland känner sig vara det 
som Johannsen menar att vissa bibliotekarier fruktar, nämligen reducerad till att vara 
boklangare.  
 
 
7.9 Bra med bibliotek! 
 
Bibliotek och bibliotekarier upplevs som väldigt positivt av samtliga new age läsare, med 
undantag av Arwen som menar att hon inte kan uttala sig generellt om detta, och Eowyn som 
har erfarenhet av ett flertal sura bibliotekarier. Övriga anser att servicen på bibliotek är 
mycket bra, men Legolas efterlyser ännu en gång specialiserade bibliotekarier.  
 
 
7.10 Olika värderingar 
 
Det är enligt användarna uppenbart att det finns ganska stora skillnader mellan deras och 
bibliotekariernas värderingar och kvalitetsuppfattningar, åtminstone beträffande new age. För 
stort ansvarstagande inom bibliotekarieyrket och vilja att bestämma över andra som kan 
förhindra lyhördhet gentemot låntagarna och ett ointresse för new age anges som några 
orsaker till dessa värderingsskillnader. Att bibliotekarierna går efter bestämda listor när de ska 
göra inköp, medan läsarna lägger in sina privata värderingar vid bedömande av kvalitet är 
ytterligare en anledning till att värderingarna går isär enligt användarna.  
Också bibliotekarierna anser att det finns skillnader i kvalitetsuppfattningen. Frigg anser att 
den främsta orsaken är att new age- läsarna inte är tillräckligt kritiska till den litteratur som 
finns, och att de ofta dessutom är alltför godtrogna.  
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7.11 Diskussion 
 
Både biblioteksanvändare och bibliotekarier skulle vilja ha tillgång till ämnesspecialister för 
att på så sätt få en större kvalitetssäkring på new age-beståndet, något som Atherley och 
Hannabuss också menar skulle vara nödvändigt. Hur detta skulle ordnas är en diskussion som 
skulle kunna tas upp bland bibliotekarier, för vilka är egentligen ämnesspecialister inom new 
age? Man skulle kunna se det som att det är new age-anhängarna själva, och många av dessa 
är säkert kunniga om vilken litteratur inom området som är värd inköp, men en risk med detta 
är att dessa är alltför partiska. Tänkbart är att personer som studerat new age, som sociologer 
och teologer, skulle kunna ge råd om new age- litteratur, men risken är då att dessa är negativt 
inställda till genren.  
 
Uppenbarligen är det inte lätt att klassificera litteratur som faller inom new age-ramen, 
åtminstone inte om man ser hur det är klassificerat på stadsbiblioteket i Hobsala. Visserligen 
vet alla vi som studerat SAB-systemet på bibliotekshögskolan och de som arbetar på 
biblioteket att det inte är lätt att klassificera, men man kan kanske ana att bibliotekarierna i 
detta fall inte riktigt hängt med i new age-utbudet. På de stadsdelsbibliotek jag besökt för 
undersökningen kan man tydligt märka att där gjorts betydlig större ansträngningar att 
förenkla för användarna genom det sätt man klassificerat och presenterat utbudet. Man har där 
helt klart ansträngt sig för att göra biblioteket mer användarvänligt, men man bör då beakta att 
det säkerligen är enklare att göra så på relativt små stadsdelsbibliotek än på ett stort 
huvudbibliotek.  
 
En diskussion som känns relevant och bör ligga i folkbibliotekens intresse är hur man kan gå 
tillväga för att locka tillbaka användare, eller ska vi kalla dem potentiella användare, som, 
liksom Arwen, tycks ha en något felaktig bild av bibliotekens utbud. I detta fall grundar sig 
den potentielle användaren på hur utbudet såg ut för ett tiotal år sedan. Vad gör man för att få 
Arwen och andra personer i hennes fall att komma till biblioteken och bilda sig en uppfattning 
av hur det ser ut idag? Det kan handla om ett relativt stort antal personer om man beaktar att 
hälften av de new age-läsare jag från början var i kontakt med hade likadana erfarenheter som 
Arwen. Man kan också fråga sig om detta enbart gäller läsare av new age- litteratur, kanske ser 
det ungefär likadant ut inom andra områden? Dessa personer kan tänkas vara föremål för 
vidare undersökningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
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8. Slutsatser 
 
 
I detta kapitel återknyter jag till frågeställningen för att undersöka om jag uppnått mitt syfte 
med uppsatsen. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka biblioteksanvändarnas syn på 
vad som är god new age- litteratur och om denna användargrupp ser det som viktigt att 
folkbiblioteken köper in sådant material. Min avsikt har varit att ta reda på vad de new age-
anhängare som också är biblioteksanvändare anser är god kvalitet på sådan litteratur och 
jämföra med vad bibliotekarierna anser om kvalitén på new age-litteraturen och vad som bör 
köpas in. Problemformuleringen har varit följande: 
 

• Vad är new-agelitteratur enligt new age- läsarna respektive enligt bibliotekarierna? 
• Vilka biblioteksanvändare är det som läser new age- litteratur? 
• Tycker new age- läsarna det är viktigt att biblioteken tillhandahåller new age-

litteratur? 
• Finns på folkbiblioteken den litteratur inom genren som new age- intresserade 

efterfrågar? 
• Hur bedömer användarna respektive bibliotekarierna vad som är god kvalitet på 

new age- litteratur?  
• Vilka kriterier har biblioteken vid inköp av denna? Styr efterfrågan eller intar 

biblioteken en bildande, uppfostrande attityd? 
• Hur hanteras ett kontroversiellt fenomen som new age inom folkbiblioteksvärlden? 

 
New age- litteratur är den litteratur som behandlar de delområden som utgör new age-rörelsen. 
Enligt vad jag erfar finns det böcker om alla områden som kan klassas som new age, några är 
faktaböcker, andra är skrivna mer som gör-det-själv-böcker, några är biografier och 
självbiografier och ytterligare några är skrivna i romanform. Vid intervjutillfällena fanns en 
genomgående osäkerhet hos informanterna att definiera vad new age, och därmed också new 
age- litteratur, egentligen är för något. Den lista jag tagit fram över de delområden som utgör 
new age var därför till stor hjälp för att definiera vad jag respektive informanterna menade 
med begreppet. Av de delområden som förekommer på listan var det bara ett fåtal som några 
av informanterna ställde sig tveksamma till om de passade in.  
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Jag anser det vara svårt att svara på frågan om vilka biblioteksanvändare som läser new age-
litteratur. Samtliga av mina new age- läsande informanter har olika bakgrund och yrken och 
det är svårt att efter att ha intervjuat sex personer hitta några punkter som skulle kunna vara 
gemensamma, förutom naturligtvis det faktum att de samtliga läser litteratur som kan klassas 
som new age. Hade jag gjort en mycket mer djupgående studie som innefattat ett större antal 
personer och om intervjufrågorna också mer djupgående handlat om personernas bakgrund, 
intressen och åsikter om andra ämnen än new age hade jag eventuellt mer kunna få fram en 
bild av en typisk new age- läsande biblioteksanvändare. Som redan nämnts i analysdelen 
passar ingen av mina informanter helt in i någon av Wikströms fyra olika typer av new age-
anhängare, även om det vore frestande att klassa dem som ”troende” och ”sökare”. Man kan 
också föreställa sig, vilket inte nämns i Wikströms artikel, att samtliga kanske gått genom 
gruppen ”sökare”, som en fas innan de hittat sin nisch i new age-utbudet.  
 
Desto mer gemensamt finns i anledningen till att mina informanter läser new age- litteratur; 
sökandet efter svar på existentiella frågor. Att vidga vyerna och anamma en annorlunda 
livsstil och att ha en grund till utbyte av tankar och erfarenheter är andra anledningar som 
nämns för att läsa den typen av litteratur.  
 
De användare jag intervjuat är samtliga eniga om vikten av att biblioteken köper in new age, 
men de nämner däremot olika anledningar till varför detta är viktigt. Demokratiska rättigheter 
anser några vara huvudanledningen medan andra menar att det ovan nämnda sökandet efter 
mål och mening har blivit så viktig för många människor och att new age också är ett 
alternativ till religioner och etablerade former av sjukvård att det är en självklarhet att 
biblioteken ska tillhandahålla detta.  
 
En slutsats jag kan dra av denna studie är att biblioteken i Hobsala tillhandahåller ett 
tillfredsställande stort och brett utbud new age- litteratur genom sitt bestånd. De låntagare jag 
intervjuat har oftast inga svårigheter att hitta den litteratur de söker efter, och de verkar ha 
relativt lätt att finna tillfredsställande litteratur även om de inte är ute efter någon speciell titel 
eller ett speciellt delområde. Låntagarna är relativt nöjda med den hjälp och service de får av 
bibliotekarierna och upplever mestadels personalen som trevlig och hjälpsam, men efterlyser 
kunskap om och intresse för new age-relaterade ämnen från bibliotekariehåll. Den ibland 
ganska långa väntetiden för att få tag på någon populär bok upplevs som besvärande för 
hälften av låntagarna och dessa efterlyser att biblioteken köper in flera exemplar av de titlar 
som röner stor popularitet. Om vi ser till de böcker som förekommer på Vattumannens 
bokhandels lista över de populäraste böckerna ingår majoriteten av dessa bästsäljande titlar i 
Hobsalabibliotekens bestånd. De av dessa böcker som inte finns på biblioteken har ofta 
likvärdiga titlar representerade, det vill säga böcker inom samma delområde, exempelvis har 
biblioteken flera böcker om tarot, men inte nödvändigtvis de som säljer bäst för tillfället, och 
av ekonomiska skäl kan inte biblioteken köpa in alltför många titlar i samma genre.  
 
Seriositet är ett begrepp som återkommer när jag intervjuar användarna angående bedömning 
av kvalitet på new age-material. Enligt dessa är det viktigt för att bedöma bokens kvalitet att 
författaren upplevs som seriös, och med detta menas att författaren gärna ska ha grundat sitt 
material på egen erfarenhet. Man måste naturligtvis se seriositet som ett relativt begrepp, då 
en bok inom något av new ages delområden som upplevs som seriös av någon new age-
anhängare skulle kunna ses som oseriös av någon som inte delar new age-rörelsen tro och 
uppfattningar. Kvalitetsbedömningen anses av new age- läsarna vara personlig och också svår 
att bedöma när det gäller material som berör andlighet. Bibliotekarierna jag intervjuat har 
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däremot svårt att bedöma kvalitet på new age-material, och de uppger brist på kunskaper om 
ämnet som främsta orsak till detta. En av bibliotekarierna anger den språkliga kvaliteten som 
ett kriterium att bedöma kvaliteten även på new age-material.  
 
Det är idag i hög grad efterfrågan som styr inköpen av new age- litteratur på de folkbibliotek 
jag studerat, även om det från bibliotekariehåll finns tendenser till att vilja styra lite mer. Å 
andra sidan har de new age- läsare jag intervjuat förståelse för att bibliotekarierna måste få 
säga sitt, framför allt för att biblioteken inte kan köpa in hur mycket som helst av ekonomiska 
skäl.  
 
New age är ett kontroversiellt ämne, och inom biblioteksvärlden hanteras det uppenbarligen 
med blandade känslor, och artiklarna skrivna av Atherley och Hannabuss respektive Kruk är 
verkligen varandras motpoler. Riktigt så svart och vitt är det inte bland de bibliotekarier jag 
intervjuat i Hobsala. De tre är ense om att det är viktigt att tillmötesgå efterfrågan, åtminstone 
till viss del, och att inte agera poliser gentemot biblioteksanvändarna. Två av dessa är dock 
väldigt skeptiska till new age och tycker det är tråkigt att behöva köpa in så mycket sådant 
material. Hur det förhåller sig med annat material av kontroversiell karaktär på 
folkbiblioteken är ingenting som jag undersökt, men man kan tänka sig att inom ramen för 
denna uppsats ha tagit reda på om biblioteken gör någon skillnad på vissa kontroversiella 
ämnen och andra. Hur gör man med satanistiskt, nazistiskt eller stalinistiskt material? Hur gör 
man exempelvis med de grenar av arkeologin som anses pseudovetenskapliga och oseriösa? 
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9. Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka biblioteksanvändarnas syn på vad som är 
god new age- litteratur, ge en bild av vad new age-läsarna anser om folkbibliotekens urval av 
new age- litteratur, samt om denna användargrupp ser det som viktigt att folkbiblioteken köper 
in sådant material. Eftersom jag studerat inom kollegium 3 har fokus legat på 
användarperspektivet, och jag har då undersökt om de biblioteksanvändare som läser new 
age- litteratur är intresserade av att låna sådana böcker på folkbiblioteken och om de i så fall 
finner bibliotekens utbud tillfredställande. Jag har också i viss mån undersökt 
användarvänligheten på så sätt att jag tagit reda på om användarna anser det lätt att finna det 
material de söker. Eftersom new age av många uppfattas som ett kontroversiellt ämne har en 
central uppgift varit att undersöka vad som styr inköpen av new age-material på 
folkbiblioteken: är det efterfrågan som avgör eller intar bibliotekarierna en uppfostrande 
attityd och styr inköpen efter vad de anser vara god litteratur. Jag har i uppsatsen också lagt 
vikt vid att jämföra det new age-läsarna respektive bibliotekarierna anser vara god kvalitet på 
new age-material. 
 
Som grund för uppsatsen har jag sökt svar på följande frågeställningar: 
 

• Vad är new-agelitteratur enligt new age- läsarna respektive enligt bibliotekarierna? 
• Vilka biblioteksanvändare är det som läser new age- litteratur? 
• Tycker new age- läsarna det är viktigt att biblioteken tillhandahåller new age-

litteratur? 
• Finns på folkbiblioteken den litteratur inom genren som new age- intresserade 

efterfrågar? 
• Hur bedömer användarna respektive bibliotekarierna vad som är god kvalitet på 

new age- litteratur?  
• Vilka kriterier har biblioteken vid inköp av denna? Styr efterfrågan eller intar 

biblioteken en bildande, uppfostrande attityd? 
• Hur hanteras ett kontroversiellt fenomen som new age inom folkbiblioteksvärlden? 

 
Jag har satt mig in i vad new age är för något genom att läsa ett antal böcker om ämnet som 
jag redogör för i ett avsnitt. Då jag ansett det vara av betydelse att få new age belyst ur flera 
synvinklar har jag studerat litteratur skriven dels av new age-anhängarna själva, dels av de 
som studerat fenomenet utifrån. Dessutom har jag genom litteraturen sökt ta reda vilka new 
age-anhängarna är och vad det är för personer som söker sig till detta. Tyvärr verkar det som 
att det finns väldigt lite material som berör new age ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv, där har jag endast använt mig av en tidigare 
magisteruppsats och två artiklar som handlar om new age- litteraturens vara respektive icke-
vara på folkbibliotek. Som analysverktyg har jag främst använt mig av en artikel som 
behandlar kvalitetsbegreppet och material om vilka new age-anhängarna är.  
 
För att få new age-läsares synpunkter om bibliotekens new age-bestånd och syn på kvalitet 
respektive bibliotekariers åsikter om tillhandahållande av sådant material har jag utfört ett 
antal intervjuer dels med new age-läsare som lånar böcker på folkbibliotek, dels med 
bibliotekarier som har hand om inköp av sådant material. För intervjuerna valde jag ett 
kvalitativt tillvägagångssätt då jag ansåg att jag då kunde få fram mer djupgående insikter i 
ämnet. Vid sökandet efter informanter märkte jag att en relativt stor grupp personer som 
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intresserar sig för new age- litteratur för ett antal år sedan gett upp hoppet om att finna sådan 
litteratur på folkbiblioteken. Trots att dessa personer faller något vid sidan av den 
undersökning jag tänkt göra valde jag att ta med en av dem vid intervjuerna. Utöver detta har 
jag för att själv få en uppfattning om new age-beståndet på biblioteken besökt tre bibliotek i 
Hobsala. Dessutom har jag använt mig av en lista över femtio aktuella och populära böcker 
inom genren och undersökt om dessa finns att låna på Hobsalabiblioteken.  
 
Jag anser att jag fått mina frågeställningar besvarade. I stora drag har jag fått uppfattningen att 
folkbiblioteken i Hobsala tillhandahåller en vad som verkar vara rimlig mängd litteratur inom 
new age-genren, och att där finns böcker som täcker de flesta av new ages delområden. De 
biblioteksanvändare jag intervjuat är relativt nöjda med det utbud som folkbiblioteken har att 
erbjuda. De bibliotekarier som informerat mig är tveksamma till att behöva köpa så mycket 
sådant material men anser det ändå vara viktigt att tillmötesgå låntagarna i den mån det går så 
därför köps mycket av new age-materialet in på efterfrågan. Uppenbarligen har 
folkbiblioteken i Hobsala på senare år öppnat sig lite mer för alternativa åskådningar som new 
age, och beståndet inom detta område har ökat. En fråga jag anser vara viktig att diskutera är 
då hur man lockar tillbaka de potentiella låntagare som tror att new age-beståndet på 
folkbiblioteken är lika dåligt som det var för några år sedan. 
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Ordlista 
 
Samtliga definitioner nedan har hämtats från Nationalencyklopedin. 
 
Affirmation, i nyandligt färgade livsåskådningar en positivt formulerad fras eller sats som är 
tänkt att upprepas i tal, tanke eller skrift, i syfte att utövaren skall förändra sitt tänkande i 
önskad riktning och därmed förbättra sin livsinriktning och sina konkreta omständigheter.   
 
Aura, en speciell strålning som enligt ockultistiska läror utgår från besjälade kroppar.   
 
Ayurveda, benämning på den traditionella indiska medicinvetenskapen som den finns 
nedtecknad i en samling sanskrittexter. 
 
Chakra, sanskrit för livsenergicentrum i människans kropp.  
 
Fengshui, kinesisk spådomsmetod som används bland annat för att placera byggnader och 
föremål enligt vissa harmoniska principer. 
 
Guru, andlig ledare inom hinduismen. 
 
Healing, helande, inom medicinsk antropologi beteckning för patientens subjektiva 
upplevelse av tillfrisknande. På samma sätt som sjukdom kan sägas bestå av dels ett 
medicinskt identifierbart tillstånd, dels den upplevelse av sjukdomen som patienten har är 
också tillfrisknandet tudelat. För att man skall kunna tala om fullständig hälsa är det alltså inte 
tillräckligt att en sjukdom hävs i rent medicinskt avseende. Lika viktigt är att patienten själv 
upplever att ett tillfrisknande sker. 
 
New age (eng., 'ny tidsålder'), samlingsbenämning på en rad olika strömningar med mer eller 
mindre religiösa förtecken som vuxit fram under 1970-90-talen. Termen utgår från 
uppfattningen att vi är på väg in i en ny tidsålder, Vattumannens tidsålder, som skall präglas 
av kärlek, harmoni och fred. Begreppet som sådant har använts åtminstone sedan slutet av 
1800-talet. 
 
Magi, handlingar som anses påverka översinnliga krafter eller makter till utövarens fördel. 
Sådana praktiker förekommer inom de flesta kulturer, såväl hos skriftlösa folk som i 
skriftkulturerna, och varierar i hög grad i tid och rum. Från religionen skiljer sig magin genom 
sin manipulativa karaktär. Medan religionen innebär en underkastelse under osynliga 
väsenden, anvisar magin metoder för att behärska tillvarons krafter. Gränsen mellan religion 
och magi är dock ofta flytande. 
 
Maitreya, en blivande buddha med messianska drag som utlovat en kommande storhetstid 
och som är föremål för intensiv kult, särskilt i Central- och Östasien.  
 
Martinus , (1890-1981), dansk författare känd för sin kosmologi, varav huvudverket är Livets 
bok (vol 1-7, 1932-1960). I Martinus kosmologi är allt liv i universum en organisk enhet. 
Kärlek till sin nästa och reinkarnation är centrala begrepp.  
 
Numerologi, talmagi, talmystik, tron att vissa tal har magisk betydelse. 
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Nyhedendom, olika försök att återuppliva förkristna religioner i Europa. 
 
Ockultism, samlingsbegrepp för olika idéer om att det bortom verkligheten finns andliga 
krafter som människan kan komma i kontakt med och använda sig av. 
 
Reinkarnation, tron att själen efter döden tar gestalt i en ny kropp alltefter gärningarna i ett 
tidigare liv. 
 
Schamanism, det sociala, rituella och religiösa komplex som utbildats kring schamanen. Det 
är schamanens uppgift att bistå medlemmar av den sociala grupp han tillhör när sjuka skall 
botas, vilsegångna människor eller förlorade ting skall återfinnas, framtiden skall uppenbaras, 
offermottagare skall fastställas och de nyss avlidna ledsagas till den andra världen. 
Karakteristiska för schamanismen är tron på schamanens skyddsandar och bruket av trumman 
för att framkalla extas.  
 
Spiritism, spiritualism, strävanden att nå kontakt med de avlidnas andar. 
 
Swami, titel för lärd man i Indien. 
 
Tarot, en typ av spelkort för divinatoriskt syfte. 
 
Teosofi, allmän benämning inom esoteriska traditioner, som exempelvis nyplatonism och 
kabbalistik, för att söka insikt om Guds väsen, främst genom visionärt skådande. 
 
Vattumannens tidsålder, eng. Aquarian Age, begrepp som använts i teosofiska och ockulta 
kretsar sedan slutet av 1800-talet, och i dag är populärt inom new age. Solen har vid 
vårdagjämningen under drygt tvåtusen år befunnit sig i stjärnbilden Fiskarna och är på väg in i 
Vattumannen, dit den når om ca 600 år. Enligt astrologin ska denna förskjutning också 
innebära att vi är på väg in i en ny tidsålder, Vattumannens tidsålder, som anses karakteriseras 
av kärlek, harmoni och fred.  
 
Wicca, familj av nya religiösa rörelser. Enligt många utövare är wicca den flertusenåriga 
dolda västerländska religiösa tradition som bevarades av medeltidens häxor. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till användare. 
 
Ålder? 
 
Yrke/sysselsättning? 
 
Bakgrund? 
 
Vilka områden tycker du passar in under begreppet New Age?  
 
Ser du dig själv som new age-anhängare? 
 
Hur stor andel ungefär av den litteratur du läser utgörs av NA? 
 
Vad gör att du söker dig till NA?  
 
Vilka delområden inom NA intresserar dig mest? 
 
Hur ofta lånar du NA-böcker på folkbibliotek? 
 
Anser du att biblioteken i Hobsala tillhandahåller tillräckligt med NA-litteratur? Tillräcklig 
bredd inom NA? Tillräckligt många exemplar av varje titel? Finns det titlar du saknar på 
Hobsala bibliotek, ex grundpelare inom NA som biblioteket inte har? 
 
Det finns även skönlitteratur som kan klassas som NA, har du läst några sådana och finns de 
på biblioteken? 
 
Stadsbiblioteket prenumererar på NA-tidskriften ”Sökaren”, händer det att du läser den på 
biblioteket, eller läser du annan NA-litteratur på biblioteket som du inte lånar hem? 
 
Vad tycker du är god NA-litteratur, och vilka kriterier har du för att avgöra vad som är bra 
och dålig NA? Tycker du det finns mycket skräp inom NA, om man här med skräp menar 
litteratur skrivna av personer som utger sig för att kunna tillföra något, exempelvis andligt 
eller hälsomässigt, men som i själva verket är bluffmakare som försöker tjäna pengar på 
andras godtrogenhet (ngt som NA-rörelsen ofta anklagas för)? 
 
Tycker du det är viktigt att folkbiblioteket tillhandahåller NA, och i så fall varför? 
 
Anser du att bibliotekarierna ska avgöra vad som är bra och dålig NA-litteratur och styra 
inköpen efter vad de tycker, eller ska efterfrågan styra? Ser du någon fara med att efterfrågan 
styr inköpen? I vilken mån bör man ta hänsyn till biblioteksanvändarnas önskemål? 
 
Vad tycker du rent allmänt om folkbibliotek och bibliotekarier? 
 
Tror du det finns skillnader mellan dina och bibliotekariernas värderingar och 
kvalitetsuppfattningar? Varför är det så?  
 
Övrigt? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till bibliotekarier. 
 
Vilka områden tycker du passar in under begreppet New Age? 
 
Ska alla ämnesområden inom New Age representeras? 
 
Vilka delområden inom NA frågar biblioteksanvändarna mest efter? 
 
Vad tror du attraherar NA-läsarna? 
 
Hur väljer ni NA-litteratur? (här preciserar jag vad jag menar med NA) Finns det andra 
kanaler än BTJ för inköp? 
 
Vad tycker du är god NA-litteratur, och vilka kriterier har du för att avgöra vad som är bra 
och dålig NA? Tycker du det finns mycket skräp inom NA, om man här med skräp menar 
litteratur skrivna av personer som utger sig för att kunna tillföra något, exempelvis andligt 
eller hälsomässigt, men som i själva verket är bluffmakare som försöker tjäna pengar på 
andras godtrogenhet (ngt som NA-rörelsen ofta anklagas för)? 
 
Anser du att bibliotekarierna ska avgöra vad som är bra och dålig NA-litteratur och styra 
inköpen efter vad de tycker, eller ska efterfrågan styra? Ser du någon fara med att efterfrågan 
styr inköpen? 
 
Tror du det finns skillnader mellan dina och användarnas värderingar och 
kvalitetsuppfattningar? Varför är det så?  
 
Tycker du det är viktigt att folkbiblioteket tillhandahåller NA, och i så fall varför? 
 
Vilka läser NA-litteratur? (Socialgrupp, åldersgrupp, kön) 
 
Övrigt? 


