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Forord 

Mitt intresse for religion och religionslitteratur hor samman med min egen frikyrkliga 
forankring i Vargarda kommun. Tack vare detta engagemang hade jag redan innan 
undersokningens borjan en viss kunskap om de referensramar som finns i fri~kan. 
Till sadana ramar raknar jag bl.a. tankar om och installningar tilllitteratur. Jag anser 
mig ocksa ha forkunskap om kristen forlagsverksamhet. Mitt frikyrkliga engagemang 
anser jag alltsa ha varit till gagn for arbetet med uppsatsen. ' 
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1 Problemstallning 

1.1 Inledning 

Det har gjorts manga undersokningar for att ia reda pa vad som paverkar utlarung och 
anvandning av ett hihlioteks hestand. Man har konstaterat att hl.a. lantagamas 
uthildning, alder samt deras narhet till hihlioteket paverkar hur mycket de lanar pa 
detsamma. 
Kanske ar det dock sa att hihliotekets olika underavdelningar har olika kriterier for vad 
som paverkar utlamngen. Denna uppsats fokuserar hibliotekets avdelning C (Religion). 
Som vi senare kommer att se, ar Villkoren for religionslitteratur nagot annorlunda an 
for annan litteratur. Detta innehar att man inte kan behandla religionsavdelningen pa 
samma satt som om man skulle undersokt en annan avdelning. 

Uppsatsen ar indelad i tva delar. 
A) Den forsta delen ar deskriptiv och bestar i sin tur av tva avsnitt: I) Det forsta 
avsnittet beskriver de forutsattningar som religionslitteratur och litteratur producerad 
pa kristna forlag lever under. 2) Darefter ges exempel pa ett par hiblioteks religions
hestand- dess sammansattning vad galler t.ex. klassificering, puhliceringsar och forlag. 
Har redovisas ocksa intervjuer som gjorts med hi. a. bibliotekarier. 
B) Med hakgrund i denna forsta del tar jag sedan upp problemstallningen till analys. 

1.2 Problemstallning ocb syfte 

Syftet med denna undersokning ar att se vilka hakomliggande faktorer som paverkar 
ett religionshestand och utlarungen av det. Men jag viii ocksa i korthet heskriva forut
sattningama for religionslitteratur och den litteratur som publiceras av kristna forlag. 
Slutligen ar det min onskan att uppmarksamma den ibland bortglomda 
religionsavdelningen. Jag hoppas att denna uppsats kan ge en stOrre k:unskap om och 
ett storre intresse for religionslitteratur. 

Prohlemstiillningen till denna uppsats ar foljande: 
"VarjOr ser utlaningen av litteratur fran religionsavdelningarna pa Vdrgarda och 
Lerums huvudbibliotek ut som den gor?" Eller med en annan formulering: 
"Vilka faktorer paverkar utldningen fran religionsbestdnden pa Vilrgarda och 

Lerums folkbibliotek?" 

Redan fore arhetet med undersokningen har jag forestallningar om vad som skulle 
kunna spela in vad galler utlamngen av religionslitteratur. Dessa forestallningar har jag 
formulerat i ett antal hypoteser. Jag antar att: 

1) En hog grad av kyrkligt engagemang hos kommunens invanare, sasom forhallandet 
ar i Vargarda, avspeglas i utlamngen av religionslitteratur. Den kristna litteraturen pa 
religionsavdelningen forvantas darmed vara mer utlanad i Vargarda an i Lerum. 
2) Invanama i Lerum ar mer hoguthildade an i Vargarda. Den storsta gruppen som 
lanar religionslitteratur pa Lerums huvudbihliotek ar just de hoguthildade. 
3) Bestandet av religionslitteratur utformas till stor del efter hihliotekariemas 
installning till och engagemang inom olika religioner. 
4) Invandrare paverkar bestandet. De lanar mycken litteratur om icke-kristna religioner 
och inkopen anpassas darfor efter deras etniska och religiosa tillhorighet. 
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1.3 Begrepp och avgriinsningar 

Denna undersokning bebandlar forballanden pa folkbibliotek. De forba.Ilanden som 
skildras har alltsa inte relevans for t.ex. universitetsbibliotekens religionsavdelningar, 
da SaVa} hestand SOffi }antagare pa Sadana bibliotek Skiljer Sig markant I fran 
kommunbiblioteken. Den i texten anvanda termen "bibliotek" anspelar sa.Iedes i 
forekommande fall pa folkbibliotek. 

Med religionsbestind menas i denna uppsats, facklitteratur pa avdelning C 
(Religion). Undersokningen bebandlar alltsa inte skonlitteratur med en kristen 
inriktning - en genre som det, i motsats till C-avdelningen, finns en hel del forskat ocb 
skrivet om. Jag har ocksa inriktat mig pa den del av bestandet som ar fdr vuxna. 

Har fordras ocksa en redogorelse for termen utlining. Jag bar valt att, forutom 
utlaning av medier, aven rakna antal tidningar/tidskrifter om religion som finns pa 
biblioteket. Jag kunde ba valt att anvanda termen "anvandande", men den ar i detta 
sammanhang ganska irrelevant, da intervjufragor angaende, eller i texten banviWlde 
till lantagarnas lasning av bibliotekets bocker/tidskrifter pa plats, inte har gjorts. 
Daremot anser jag att de kriterier for paverkan av utlaning som jag kommer att:lagga 
fram, aven kan paverka anvandning av religionslitteratur pa plats och i viss man kan 
antagas galla sadan. 

Med termen frikyrka asyftar jag harmed andra p:rotestantiskt kristna samfund an 
Svenska Kyrkan. Trots att termen i vanliga fall innefattar alia kristna samfund utanfor 
Svenska Kyrkan, t.ex. aven Katolska kyrkan, anvander jag den alltsa inte med denna 
betydelse. I min definition inbegrips dock for enkelhetens skull aven EFS-kyrkan 
(Evangeliska Fosterlandsstiftelsen), trots att det egentligen inte ar ett sam:fund. 
I undersokningens inledningsskede, bl. a. i intervjuerna, anvande jag mig annu av en 
frikyrkoterminologi, dar termen kristen star for begreppet (fri-)kyrkligt engagerad. 
Denna term finns i avsnitten om och hanvisningarna till intervjuerna. Under arbetets 
gang har jag dock kommit att nyttja mer precisa termer, namligen "(fri-)kyrklig", 
"(fri-)kyrkligt engagerad" eller "frikyrkomedlem". I de fall da jag talar om bocker, 
forlag o. dyl. med kristenl(fri-)kyrklig forankring, anvander jag mig dock for enkelhets 
skull fortfarande av begreppet "kristen". 

Min ma.Igrupp med denna uppsats ar inte bara folk inom biblioteksbranschen, utan 
ocksa de personer som kommer i kontakt med t.ex. religionslitteratur. DarfOr ar en del 
biblioteksbegrepp och fenomen ganska ingaende forklarade. 

1.4 Metod 

For att ra reda pa vad som paverkar utlaning av religionslitteratur bar jag valt att skaffa 
mig material genom att undersoka tva kommuner och deras huvudbibliotek. Dessa tva 
kommuner ar Vargarda och Lerum. Valet foll i forsta hand pa Vargarda darfor att en 
stor andel av invanarna i kommunen tillhor eller ar engagerade i frikyrkornas 
aktiviteter. Lerum antogs ha en lag andel frikyrkliga, var av rimlig storlek och var den 
av de patankta kommunerna som lag narmast min hemort. 

Den till synes sjalvklara metoden att finna vad som paverkar anvandandet av ett 
religionsbestand, ar att pa ett eller annat satt :fraga anvandarna. Men langt ifran alla av 
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kommunens invanare lanar religionslitteratur. Jag hade kunnat skicka en enkat till eller 
intervjua slumpvis utvalda personer. Men resultatet hade antagligen blivit art de av de 
tillfragade som lanar religionslitteratur hade varit for fa for att utgora ett underlag till 
undersokningen. Inte heller ar det ide art fraga de som vid ett givet tillfa.J.le befinner $ig 
pa denna avdelning pa folkbiblioteket, eftersom aven dessa ar for fa och att det ar ren 
tur om det overhuvudtaget skulle komma nagon sadan lantagare vid mina 
undersokningstillfallen. 
Att istallet endast undersoka personer tillhorande sarskilda kategorier, t.ex. frireligiost 
engagerade, medfor a andra sidan att de personer som inte tillhor nagon av de 
undersokta kategorierna eller som tillhor en annan kategori inte f'ar komma till tal~. 
Jag kommer istallet att lagga stor vikt vid bibliotekariernas kunskap och insikt om 
religionsbestand, kommunens invanare och bibliotekets lantagare. Negativt med denna 
metod ar att resultatet som fors fram i min uppsats inte ar lika tillforlitligt som direkta 
anvandarundersokningar, eftersom grunden bygger pa utsagor fran ett fatal 
bibliotekarier. Men jag anser trots alit att en insatt person, sasom en bibliotekari~, har 
en storre formaga att analysera situationen an vad en lantagare har. 
Jag intervjuade tva bibliotekarier pa varje bibliotek for art bl.a. fa veta mer om inkops
och gallringskriterier, installningar till religionslitteraturen samt trosask!dning.l Vid 
urvalet hade jag intentionen att intervjua bibliotekschef samt att sedan valj~ den 
bibliotekarie som ansags vara den som mest hade anknytning till arbete med 
religionslitteratur. I Lerum foil valet med sjalvklarhet pa bibliotekarien med 
huvudansvar for religionsavdelningen. I Vargarda var det, forutom chefsbibliotekarien, 
bara socialbibliotekarien som arbetade med religionslitteratur for vuxna. 

Med utgangspunkt i intervjuema med bibliotekarierna har jag gjort jamforelser mellan 
kommunerna och dess invanares "demografiske och sociale karakteristika" (Pors 1990, 
s. 10) (t.ex. hog grad av kyrkligt engagemang) och mellan biblioteksbestanden. 
Olikheterna mellan kommunernas demografi, har bildat en bakgrund for att forklara 
skillnader mellan de tva bestandens utlaningssiffi"or och sammansattningar (t.ex. vad 
galler klassificering och forlagsrepresentation). 

De fiesta undersokningarna av religionsbestanden pa plats gjordes under hosten 1994. 
Uppgifter om bestandet i Vargarda hamtades till storsta delen i boijan av november, 
medan undersokningar i hyllan pa Lerums bibliotek gjordes i mitten av november. 
Kompletterande uppgifter skaffade jag mig i december. P.g.a. av att Lerum 
datoriserade sin katalog fran och med oktober, vantade jag till efter arsskiftet med att 
hamta uppgifter fran katalogen. Detta for att forsakra mig om att sa mycket litteratur 
som mojligt skulle finnas med i katalogen. Siffi"oma for avdelningen K (Historia) ar for 
Vargardas del fran samma period som for avdelning C, medan Lerums ar nagot senare 
- fran januari 1995 till 30 november 1995. Har fattas alltsa en manad, men det har jag 
kompenserat genom att till bestands- och utl!ningssiffi"orna pa Lerums avdelning K 
lagga till en tolftedel av antalet volymer och utlan. 
I samband med undersokningen jamfordes aven antalet Sambindningsrecensionet; samt 
ovriga recensioner for aren 1988 och 1991 med den totala utgivningen enligt Svensk 
Bokforteckning. Dessa tva ar utvaldes darfor att de undersokta biblioteken dessa ar 
kopt in forh!llandevis mycket respektive lite religionslitteratur. Till detta kommer att 

1 Intervjuema med bibliotekariema, utfordes i sa lugn miljo som mojligt. 
Bandspelare nyttjades, men da denna med jamna mellanrum avbrot inspelningen, 
blev det i vissa fall tvunget art efter intervjuerna skriva ned minnesanteckningar. 
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st6rre delen av den litteratur som koptes under de aktuella aren, fortfarande i relativt 
hog grad antas finnas kvar pa biblioteken; Innehrulet ar inte alltfor forrudrat och jag 
tror att man darfor inte gallrat bort siirskilt mycket. Dessutom bor utgivningens storlek 
inte pa.tagligt ha foriindrats fram till dagens dato. 

Utifran intervjuerna med bibliotekarierna fick jag iden att intervjua pastorer och 
religionsliirare. Intervjuerna med pastorerna utfordes per telefon och med 
anteckningsblock till hands. De som intervjuades var en pastor i en kyrka knuten till 
Svenska Missionsforbundet samt en priist/kyrkoherde inom Svenska Kyrkan i vardera 
kommunen. Av de sam:fund som finns i de bada kommunerna ar det bara dessa tva som 
representeras pa biigge orterna. Kravet var att den forsamling som pastorn/priisten 
tjanstgor i, ska ligga i eller sa niira tiitorten som mojligt. Inom frikyrkan valde jag i 
tillampligt fall den pastor som har ansvar for de vuxna i forsamlingen och valet av 
praster var helt slumpmassigt - de som svarade/hade tid vid telefonsamtal till 
pastorsexpeditionerna. Syftet med intervjuerna var att undersoka om det fanns 
samarbete mellan kyrkan och biblioteket, att !a ett utlatande om religionsbestandet av 
nagon med gedigna amneskunskaper inom religion samt att ta reda pa vilket intryck de 
intervjuade hade av forsamlingsmedlemmarnas lanande av religionslitteratur. 
Slutligen utfordes samma sorts intervjuer som med pastorernalprasterna med fyra 
religionslarare. Tva av lararna arbetar pa Vargardas hogstadieskola och tva arbetar pa 
gymnasieskolan i Lerums kommun. Har var syftet att undersoka laramas egna 
nyttjande av religionsbestanden - framst huvudbibliotekets, men iiven skolbibliotekets, 
samt deras intryck av elevemas Ian av detsamma. Kriteriet for liirarna var att de sjiilva 
skulle bo i kommunen, darefter foll valet pa den larare som hade varit anstiilld liingst 
pa vardera skola. Jag har ocksa via de intervjuade religionsliirarna siint en enkiit till 
fyra elever pa vardera skola, men da jag inte - trots paminnelse - har Ia.tt tillbaka nagon 
av enkatema fran Lerum, har jag i min undersokning tyviirr blivit tvungen att vara utan 
elevernas asikter. 

Da den kristna bokmarknaden ingar i en annat litteriirt system iin det som brukar kallas 
det bildade (dvs litteratur med "kvalitet" som framst finns pa biblioteken) ville jag 
ocksa presentera nagra sadana forlag. Darfor skickades en enkat ut till de femton 
kristna forlag som ingar i Kristna Bokforlaggareforeningen. Syftet med enkaten var att 
undersoka forlagens storlek, uppfattning om recensioner av forlagets bocker samt 
instiillning till kristen litteratur pa bibliotek. Fragan om installningen till 
bibliotekslitteratur, stalldes for att pa nagot satt !a reda pa forlagens grad av missions
/evangelisationsstravanden2, samt att utrona dessa forlags installning till och 
uppfattning om bibliotek och deras hestand. Inte alia forlagen skickade tillbaka 
enkiiten. Ett par forlag skickade istiillet/dessutom ovrigt skrivet material om forlaget. 
Min redovisning begriinsar sig darfor till de elva forlag jag har !att enkiitsvar eller 
material fran. 

Jag har med hjiilp av studier av diverse dokument och litteratur skaffat mig en 
uppfattning om t.ex. kommunprofil och om religionslitteratur. En hel del av denna 
litteratur kommer inte art namnas i uppsatsen, da jag inte pa ett direkt siitt anviint mig 

2 Herngren och Osterberg (1980) staller i sin undersokning en biittre formulerad fraga 
till forlagen - dvs om de prioriterar kvaliteten eller budskapet pa sina bocker - men 
tyviirr upptiickte jag denna formulering for sent for att anvanda mig av den. 
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av den. Istallet har den utgjort ett underlag for mig att forsta och fa kunskap om de 
olika foreteelser jag kommer att berora. 
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1.5 Litteraturbakgrund 

1 s 1 A11mant 

Till min hjalp, bade for att ge forkunskap, belagga vissa fakta och for att underlatta 
min analys, har jag haft ett antal skriftliga dokument. Jag kommer har att referera de 
viktigaste av de som namns i texten. 

Den kanda bibliotekarien Greta Renborg skrev 1968 en uppsats i sociologi med titeln 
Kannedom och attityder till folkbibliotek. I denna uppsats redogor hon grundligt for 
tidigare undersokningar inom omradet - bade intemationella, skandinaviska och 
svenska. Naturligtvis ar dessa undersokningar av nagot aldre datum. Darefter gar hon 
djupare in pa resultaten av en undersokning som gjorts i Uppsala kommun. Hon 
konstaterar sammanfattningsvis bl.a. att folkbiblioteken, om de vill ha fler anvandare, 
maste uppratta en ny image och att man maste andra saval bibliotekarie£S som 
lantagares attityder till bibliotek. Jag har foretradelsevis anvant mig av Renborgs 
uppsats genom att !a uppgifter om vad andra undersokningar har kommit fram till. Jag 
har vid nagot tillfalle ocksa citerat Renborg sjalv. 

Niels Ole Pors bok Dode boger og tomme hylder: om evaluering og sty:t:ing av 
bibliotekets materialbestand (1990) handlar just om evaluering av ett mediebestand. 3 

Med evaluering menar Pors "bedommelser af, om en given hestand eller delbestand er 
god nok" (s. 21). Detta kan man undersoka genom att granska ochleller mata .varden 
pa mal, den existerande evalueringen (t.ex. i form av personalevaluering, anvandningen 
av forteckningar och citationsanalyser ), anvandare, tillganglighet, cirkulation, 
bestandsstyrning och gallring. Niels Ole Pors har manga intressanta synpunkter och 
fakta och manga av dem gransar till vad jag har undersoker. Om intresset finns hos 
lasaren for dessa fragor, hanvisar jag till Pors bok for vidare lasning. 

I Orebro genomfordes 1987/1988 ett nagot annorlunda projekt. Man overlat ansvaret 
for avdelningen C till en ekumenisk grupp, som bade skulle se over, gallra och kopa in 
bocker till denna avdelning. Man stallde ocksa ut boksnurror i kyrkor och kristna 
studieforbunds lokaler for att bilda nagon slags "arbetsplatsbibliotek". Huvuddelen av 
litteraturen pa dessa snurror var amnad att vara kristen litteratur. 
Resultatet blev att den kyrkliga gruppen kopte in mycket farre antal bocker till 
religionsavdelningen an vad bibliotekariema skulle ha gjort. Av dessa .bocker 
konstaterades det att biblioteket skulle ha kopt in dubbelt sa manga titlar av Exegetik 
och Uppbyggelselitteratur an vad kyrkgrupp(;)ll gjorde. Bibliotekariema koper daremot 
in fler vetenskapligt teologiska och smala bocker an de kyrkliga som valde bocker fran 
en typ av litteratur som ar bred och allman. Man konstaterade att den kyrkliga gruppen 
hade en mycket stor person- och amneskunskap - hela 90 % av titlar eller forfattare 
var vid urvalet redan kanda for dem. Resultatet for boksnurroma var gott. Utlanmgen 
var, vad galler den litteratur som fanns pa studieforbunden,· lika stor som pa manga 
andra arbetsplatsbibliotek. Utlanmgen av den litteratur som stod i kyrkoma var 
daremot hogre. Utlaningen utgjordes daremot framst av skonlitteratur och inte 
litteratur fran avdelning C som man forst hade trott. Denna rapport aterfinns i ett hafte 

3 En senare upplaga har titeln Tilgaengelighed og graesning: om bibliotekemes · 
brugere, materialer og servicekvalitet. 
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kallat Nodslakt av heliga kor: ett utvecklingsprojekt vid biblioteken i Orebro Ian 
(1989). 
Aveni Gavleborgs Ian har intressanta projekt utforts. I Ovan8ker handlade projektet 
just om frikyrkan. Pa denna ort ar, precis som i Vargarda, en fjardedel av invanarna 
engagerade i frikyrklig eller EFS-kyrkans verksamhet. Har stallde man ut bibliotekets 
backer for utlan i kyrkorna. Man anordnade ocksa "Den kristna bokens dag" och en 
bygdeutsallning med frikyrkoinriktning. Boksnurrorna var mycket uppskattade, sarskilt 
de som fanns i ungdomslokalerna och denna verksamhet fick en fortsattning aven efter 
projektets slut. Helhetsintrycket fran kyrkornas sida var positivt. Pingstkyrkan valde 
att inte deltaga i projektet, eftersom det inte bara var kristen litteratur som stalldes ut i 
kyrkoma. Vad galler "Den kristna bokens dag", var tyvarr tid och dag inte val vald, 
men man fick anda nya lanekort utfardade och viss diskussion bland ahorama. 
Utstallningen blev mycket uppskattad och en hel del av invanama bidrog med material. 
Greta Renborg kommenterar detta med att saga: "Denna erfarenhet har befast min tro 
att utstallningsverksamhet i bibliotek ska vara ett alias jobb, ett samarbete mellan 
foreningar, santfund, grupper och bibliotekets personal." En redovisning av projektet 
finns i artikelsamlingen Frikyrkoprojektet (1982). 

Antologin Tro mot tradition: om den frikyrkliga identiteten, redigerad av Erik Amna 
och Lena Johannessen (1993) innehatler en del vardefulla bidrag. Forutom att ge 
forkunskaper om frikyrkan och dess varderingar, finns tva bidrag som sarskilt 
behandlar kristen litteratur. Det ena ar Per-Anders Forstorps Litteratur och kulturell 
identifikation i frikyrkan: lasning av litteratur i frikyrkan (s. 71-129} dar han redovisar 
den undersokning som han gjorde med personer fran tre olika frikyrkoforsamlingar. 
Dessa personer.:fick lasa Harry Mansus aktuella betraktelsebok Hem i kosmos (boken 
val des med tan:ke pa Brigitte Mrals presentation av denne forfattare) for att sedan fora 
ett samtal med forfattaren. Fragor han ville ta svar pa var bl.a.: Vad laser 
medlemmama i frikyrkan?; Hur varderas lasningen?; Vilken plats tar lasningen av 
kristen litteratur?; Hur uppfattar man relationen mellan bibellasning och annan 
litteratur? Han konstaterar att det fortfarande finns ett "stangsel" mellan frikyrkan och 
den ovriga varlden. Men det Jigger pa olika hojd, tolkas olika och har olika funktion 
for olika personer. Det rader delade meningar om det ska rivas eller byggas stadigare. 
Intervjuade personer fran Svenska Missionsforbundet tenderar att vara mer positiva till 
en integration med det ovriga samhallet. Merparten av personema erkanner art det 
:finns en genre. som kan kallas kristenlfrikyrklig litteratur. Intresset for profan och 
kristen litteratur ar i allmanhet lika stort, men litteraturen fran kristna forlag 
nedvarderas anda - de intervjuade frikyrkomedlemmama vill inte forknippas med den 
sort ens litteratur. De vill dock att frikyrkolitteraturen ska finnas kvar och detta beror 
enligt forfattaren pa att de har ett behov av att visa sin religiosa hemmatillhorighet. 
Det andra bidraget ar En studie i tre frikyrkoforlags utgivning kring 1990 (s. 131-152) 
av Brigitte Mral. Hon vill undersoka om det tidigare omnamnda "stangslet" fortfarande 
avskarmar den !kristna litteraturen eller om situationen har andrats. Hon koncentrerar 
sig pa de tre forlagen Libris Media, Tidnings AB Dagens bokforlag och Verbum AB 
for att kartlagga deras forlagspro:fil och utgivning, framst vad galler skonlitteratur. 
Darefter belyser hon Harry Mansus forfattarskap. Hon for ocksa ett resonemang om 
den religiosa boken och dess lasare. Forfattaren pastar sedan att de kristna forlagen 
alltmer pro:filerar sig och att de kristna forlagen ger ut mindre skonlitteratur an forr, 
for att avsluta med konstaterandet att stangslet mellan frikyrklig och profan litteratur 
fortfarande finns kvar. Och hon undrar om det egentligen behovs en oppning i detta 
stangsel, nar det fortfarande finns frireligiosa lasare kvar och for fram asikten att en 
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oppning skulle krava harda kompromisser som skulle ge bade ideologiska och 
ekonomiska forluster. 

1 5 2 Om Jasning och biblioteksanvancining 

I denna uppsats frAgar jag mig vilka lantagarna av religionslitteratur ar. Det ar do~k i 
detta sammanhang intressant att se vilka det ar som overhuvudtaget laser och vdka 
som lanar pa bibliotek. Jag har hamtat informationen fran undersokningar som har 
gjorts pa detta omrAde. De fiesta undersokningar kommer fram till liknande resultat, 
t. ex. att hogutbildade laser och lanar mer an lagutbildade. 

For ett antal ar sedan gjordes en undersokning om lasning bland invanarna pa fern 
orter i Sverige. Titeln pa den publikation som foljde pa undersokningen var Las- och 
bokvanor i fern svenska samhallen (1972). Angaende lasvanor konstaterade man bl.a. 
foljande: Ju hogre utbildning personerna har, ju fler bocker hade de last de senaste 14 
dagarna (A.a., s. 19). Boklasningen minskar ocksa med ruder (A.a., s. 315). Pra orter 
dar det fanns manga kyrkliga, laste 12-14% av kommuninvanarna bocker om religion 
och filosofi. I de andra samhallena var si.fifan 1-2 % (A.a., s. 19). Religiosa bocker 
lastes mest av flitiga guds~anstbesokare. Gudstjanstbesokare som bor i kommuner 
med manga kyrkligt aktiva, laser fler bocker an gudstjanstbesokarna i de andra 
kommunema (A.a., s. 367). 
Man har ocksa undersokt biblioteksvanor. Biblioteken bar de hogsta utlamngssi.fifoma 
i samhallen med hogre grad av hogutbildade invanare och de lagsta si.fifoma i 
samhallen med manga lagutbildade (A.a., s. 13). De hogutbildade gar oftare till 
biblioteket an lagutbildade (A.a., s. 29; 407). De hogre utbildade inforska:ffade ocksa 
storre del av sin litteratur via bibliotek och bokhandel an vad de lagre utbildade gjorde 
(A.a., s. 339). De lagutbildade lanar mer bocker av anhoriga och bekanta (A.a., s. 17). 
Humanistisk facklitteratur ltmades visserligen lika mycket av alia socialgrupper, men 
de mer utbildade kiste mer av denna litteratur, da de fick tag pa den ocksa 1 genom 
andra viigar an biblioteket (A.a., s. 37-38). 

Kulturvanor i Norden ar en nygjord undersokning (1993) i vilken man inte bara 
behandlar bibliotek och lasning, utan ocksa t.ex. medievanor, besok pa museum och 
idrottsutovning. Resultaten ar presenterade i tabellform. Undersokningen gjordes pa 
personer som var 16-74 ar. Sammantaget ide nordiska landema tillfragades ungefar · 
10 500 personer. 
I tabellerna om boklasning och biblioteksbesok konstateras bl.a. foljande: 
Boklasning hor samman med utbildning; i samtliga lander ar det de mest hogutbildade 
som laser flest becker (A.a., s. 27). Biblioteksbesok hanger pa samma satt samman 
med utbildning. Men har spelar aven atdern in - det ar gruppen 16-19 ar som gar mest 
pa bibliotek (A.a., s. 30). Detar ocksa de unga som lanar mest litteratur (A.a., s. 31), 
liksom de hogutbildade (A.a., s. 34-35) 

En annan undersokning som gjorts ar Bokutredningen fran 1952 som refereras av 
Greta Renborg i hennes uppsats (1968). Utredningen konstaterade bl.a. att jordbrukare 
laser lite (Bokutredningen 1952, s. 34 via Renborg 1968, kap. 3.3.1). Ett citat sager 
att det ar "sociologiska faktorer 'som utslagsgivande for boklasningen som fritidsvana. 
Satunda har det visat sig, att de viktigaste av dessa faktorer ar ruder, utbildning, social 
miljo, bokvanor i ungdomen, tillgang till ordnad fritid och tillgang till b6cker"' (A.a., s. 
66 via Renborg 1968, s. 3.3 .1 ). 
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1 5 3 FOreskrifter och teori angaende skola 

I 1994 ars laroplan for det obligatoriska skolvasendet namner man visserligen inte mer 
an en gang ordet bibliotek, men man kan anda saga att det :finns i laroplanen, fastan 
outtalat. Exempelvis sager man: "Elevema skall kunna orientera sig i en komplex 
verklighet med ett stort informationsflode och en snabb forandringstakt. Studie
fardigheter och metoder att tillagna sig och anvanda ny kunskap blir darfor viktiga. 11 

(Altemativt for gymnasiet: ... "Elevema skall ocksa kunna orientera sig [ ... ] med stort 
informationsflode och snabb forandringstakt. Deras formaga att :finna, tillagna sig och 
anvanda ny kunskap blir darfor viktig. ") (Laroplaner for det obligatoriska skolvasendet 
1994, s. 7; 25) Om gymnasieskolans uppgifter sags: "Skolan kan inte sjalv formedla 
alia de kunskaper som elevema kommer att behova. Det vasentliga ar att skolan skapar 
de basta samlade betingelserna for elevemas bildning, tankande och 
kunskapsutveckling.'' (A.a., s. 26) Gymnasieskolan ska dessutom ha som riktlinje att 
ge bok- och bibliotekskunskaper (A.a., s. 31) och att lara elevema att soka sig fram till 
sak- och skonlitteratur. (A.a., s. 30) Vad galler sarskolan, star det i laroplanen att 
elever som lamnar grundsarskolan battre ska kunna soka kunskap och veta var man f'ar 
hjalp att gora det. (A.a., s. II) 

Da denna uppsats handlar om religionslitteratur, vill jag redovisa vad laroplanen bar att 
saga om religion pa skolan. Jag vill ocksa, med tanke pa vad som senare kommer att 
behandlas, redogora for vad laroplanen sager om manniskor fran andra kulturer. For 
det forsta ska de varden skolan formedlar bygga pa kristen tradition och vasterlandsk 
humanism. Man1 sager ocksa: "Skolan ska framja forstaelse for andra manniskor och 
formaga till inlevelse. [ ... ] Det svenska samhallets internationalisering och den vaxande 
rorligheten over nationsgranserna statler hoga krav pa manniskors formaga att leva 
med och inse de,varden som ligger i en kulturell mangfald. II (A.a., s. 5; 23) Laroplanen 
uttrycker att stravan ska vara att eleven "[vidare]utvecklar sin formaga att gora 
medvetna etiska stallningstaganden grundade pa kunskaper och personliga 
erfarenheter" och vidare i gymnasieskolan att de studerande "forstar och respekterar 
andra folk och kulturer". (A.a., s. 12; 32) 

I grundskolans kursplan for religion forklaras att undervisningen ska strava efter att 
eleven: 
"- reflekterar over, utvecklar och fordjupar sina kunskaper om religiosa, etiska och 
existentiella fragor som en grund for ett eget stallningstagande, 
- fordjupar sina kunskaper om kristendomen och de ovriga stora varldsreligionerna 
och om religiosa forestallningar fran andra religioner i var egen tid och i historisk tid 
samt om icke-religiosa livsaskadningar, 
- forstar bur det :svenska samhallet bar paverkats av Bibeln och kristen tro, 
- fordjupar sin forstaelse och respekt for andra manniskors stallningstaganden i 
religiosa och etiska fragor och tar avstand fran att manniskor utsatts for fortryck for 
sin religions eller livsaskadnings skull, 
- inser vardet av grundlaggande etiska principer och kan reflektera over religiosa eller 
andra livsaskadningsmassiga skal for varden som sanning, ratt och manniskovarde." 
Undervisningen ! ska behandla tre block: I) Tro och livsaskadning ( kunskaper om 
Bibeln, kyrkoaret och kristen forestallningsvarld; varldsreligioner och "naturreligioner" 
samt agnostiska1 och ateistiska tankar), 2) Etik ( garna med utgangspunkt fran olika 
religioners tankar), 3) Bearbetning ( bl.a. mota och lara kanna kyrkor och samfund, 
lara sig om asa-tro/samisk tradition och diskutera och reflektera kring 
samlevnadsfragor). (K.ursplaner for grundskolan 1994, s. 38 fl) 
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I kursplanen for svenskamnet deklareras dessutom att stravan skall vara att eleven: 
"vanjer sig vid att utnyttja ett biblioteks mojligheter och att anvanda hjalpmedel

1 

som 
ordlistor, uppslagsbocker och datorer for att skriva och hamta information". (A.a., s. 

48) 
Gymnasiets kursplaner for religion ar utspridda under de olika linjemas kursplaner och 
kan inte darfor sammanfa~as pa samma satt som hogstadiets. 

Utover dessa riktlinjer som kommer fran hogre instans, producerar varje kommt;m en 
lokal kursplan. Utifran dessa gor ocksa skolan en egen arbetsplan, i vilken den mer 
konkret preciseras vad man vill arbeta med. 

Jag har aven last boken Vad ar kunskap? skriven av Arne Malten (1981). Malten har 
ordnat de olika installningar till kunskap, larare, elev och stoff som finns bland 'olika 
kanda pedagoger, under olika riktningar. Dessa riktningar ar beteendepedagogik 
(lararen dominerar och tillhandahMler stoff, elevens kunskap kan matas i matt), 
sjalvreglerande pedagogik (lararen ar passiv, eleven utvecklas i sin takt och reglerar 
sjalv sin inlarning), dialogpedagogik ( elev och larare lika viktiga - gemensamt 
kunskapssokande, men lararen erbjuder material) och dialektisk pedagogik (utve~kling 
pa det socialal emotionella omradet, frigorelse). 

13 



2 Religionslitteratur pa bibliotek 

2.1 Inkop 

I de fiesta folkbibliotek kops medier via ett foretag kallat Bibliotekstjanst (Btj). Detta 
sker genom bestiillningar fran den s.k. Sambindningen: Biblioteken rar med jamna 
mellanrum annoterade litteraturlistor fran Btj, ur vilka man kan besta.Ila sin litteratur. 
Haftena innehailer recensioner av utgiven litteratur inom olika amnes~ och medie~ 
genrer. Recensionema skrivs av opartiska Iektorer. Bibliotekstjanst klassificerar ocksa 
litteraturen och staller tillhanda fardigkatalogiserade datorposter eller katalogposter. 
Om biblioteket sa onskar, kan det ocksa :fa boken inbunden i en sarskilt biblioteks
inbindning, ett s.k. "pansarband". 
Papekas bor, att de bocker som kommer med i Sambindningen bara ar fran de forlag 
som valt att traffa avtal med Btj. Dessutom va.Ijer forlagen sja.Iva vilka titlar som ska 
recenseras. Detar alltsa inte all utgiven litteratur som sa.Ijs via Btj. 

2.2 Religionslitteraturens klassificeringar 

De fiesta av de folkbiblioteken i Sverige anvander sig av det for svenska forhatlanden 
utvecklade klassifikationssystemet4 som kallas SAB-systemet. Beteckningen for amnet 
religion ar i detta system bokstaven C. De olika amnena inom religion betecknas i 
SAB~systemet med ett antal olika bokstaver e:fter detta C. T. ex. ar beteckningen for 
Psalmer och andliga sanger Cib. 
Signum anvands bl.a. vid hylluppsta.Ilningen av medier. Foljande SAB-signa5 anvands 
som hyllsigna av ett eller bada av de bibliotek jag kommer att sysselsatta mig med i 
min undersokning. Som vi kan se behandlar avdelning Ca-CI Kristendomen. 

C Religion: allmant 
Ca Kristendomen: allmant 
Cb Bibelutgavor 
Cc Exegetik6 och litteratur om Bibeln 
Cd Aldre teologisk litteratur 7 
Ce Dogmatik och symbolik 
Cf Teologisk etik 
Cg Praktisk teologi 
Ch Gudstjansten 
Ci Uppbyggelselitteratur 
Cj K yrkohistoria 
Cj~c Kyrkohistoria: Sverige 
Cjz Kyrkohistoria: sarskilda personer 
Ck Kristna samfund 

4 Klassificeringssystem anvands pa bl.a. bibliotek for att organisera mediema e:fter 
dess innehall. 
5 De bokstavs- eller sifferkombinationer som betecknar bibliotekets 
amnesavdelningar. Signum underlattar bl.a. hylluppsta.Ilningen av medier. 
6 Exegetik = Utforskande av Bibeln. 
7 Med "aldre" menas har verk skrivna innan ar 1600. 
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Cks Sarskilda frikyrk~samfund 
Cl Kristen mission 
Cm Religionshistoria . 
Cmd Religioner av framreasiatisk.t ursprung 
Cme Indiska religioner: 
Cmg Grekisk och romersk religion 
Crni Germansk religion 
Cn Modema religionsbildningar 

2.3 Utgivning ocb recensioner 

Forutsattningen for ett biblioteks utlaning ar att det finns intressant ocb reJevant 
litteratur att lana. Hur manga titlar som :finns pa ett bibliotek beror naturligtvis pa bur 
manga som faktiskt finns utgivna - man kan inte kopa in mer an vad som ges u~. Hur 
mycket ges da ut inom avdelningen C · ocb bur faller sig fordelningen pa 
underavdelningama? Jag bar valt att narmare granska iren 1988 ocb 1991. 

Avdelning 1988 1991 irotalt: 
c 21[ 24 45 
Ca 7 2 9 
Cb s: 9\ 14 
Cc 38' 25 63 
Cd 4 81 12 
Ce 56 39 1 95 
Cf 16 7 23 
Cg 53 i 41' 94 
Ch 15[ 17 32 
Ci 92\ 62i 154 
Cj 331 26 59 
Cjz 27 33 60 
Ck 36 31 i 67 
Cl 9i 12! 21 
em 20! 41 61 
en 27 i 28 55 
trotalt: 459! 405 1 864 

Tabell 1 : Antal titlar utgivna under iren 1988 ocb 1991.8 

Man kan se att Uppbyggelselitteratur (Ci) foljt av Dogmatik ocb Symbolik (Ce) samt 
Praktisk teologi (Cg) ar de religionsavdelningar inom vilka det ges ut mest. Minst 

8 Si:ffioma som foljer i tabellen nedan, grundar sig belt pa Svensk Bokforteckning 
ocb i detta sammanhang bor papekas att vissa av bockerna dar ar klassade inom en 
annan underavdelning .an de ar i Sambindningen ( ocb foljaktligen ocksa pi de tlesta 
bibliotek.) Jag foljer dock for enkelhets skull SvB:s klassificeringar. Dessutom ar 
vissa titlar i SvBs forteckning medtagna under flera klassificeringar. Jag bar i dessa 
fall medraknat dem sa manga ganger som de forekommer Bokforteckningen. 
Siffoma stammer alltsa inte med Sambindningen ocb verkligheten, men pekar anda 
pa vissa tendenser - vilket ar mitt syfte med denna redogorelse. 
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litteratur publiceras daremot om amnen som faller inom avdelningarna K.ristendomen: 
allmant (Ca), Aldre teologisk litteratur (Cd) och Bibelutgavor (Cb). Detta kan bero pa 
att litteraturen fhin de tva forstnamnda avdelningarna foretradesvis ar en san typ av 
litteratur som ges ut inom det kristna litterara kretsloppet, dvs som ges ut av kristna 
forlag. En del av dessa forlag vill pa ett sarskilt satt na ut med sitt budskap, t.ex. till 
icke-kristna/icke-kyrkliga. Detta syfte anses kanske bast uppnas genom att ocksa ge ut 
ett fiertal backer, da det darmed ar stOrre chans att nagon av denna grupp f'ar tag i en 
sadan bok. Bibelutgavor torde daremot vara en genre med ett daligt 
forsaljningsunderlag (savida det inte ar en ny omtalad oversattning) - en Bibel finns 
redan i de fiesta hem och det kan da kannas onodigt att kopa en ny. 
Vidare tror jag att intresset for aldre teologisk litteratur (Cd) inte ar namnvart stort, 
t.ex. bland frik:yrkomedlemmar, aven om det pa sista tiden har okat. Kanske tror 
potentiella lasare att ideema ar foratdrade. Dessutom kan det tankas att denna 
litteratur kommer bort i mangden av de stora mangder nyskriven kristen litteratur som 
nu finns pa marknaden. F orsaljningsunderlaget blir alltsa litet och darmed ·· ocksa 
forlagets fortjanster pa denna genre. Kanske finns inte heller ideologiska intressen fur 
att ge ut denna sorts litteratur. 

Eftersom de fiesta bibliotek, sa ocksa de i denna uppsats behandlade, framst koper in 
sin litteratur genom Bibliotekstjanst, kan man stalla sig fragan i vilken grad den utgivna 
religionslitteraturen hamnar i Sambindningen. Vid en undersokning framkom detta: 

60r 

I 

20 

c ~ ~ ~ ~ ~ a ~ ~ ~ 

• 1968 • 1991 

Diagram 1 : % religionstitlar av det totala, recenserade i Sambindningen aren 1988 och 
1991. 

Staplarna till vanster ar andelen titlar av den totala utgivningen recenserade i Btj under 
ar 1988; de till hoger under ar 1991. Minst ar andel~n recenserade titlar for 
avdelningarna Cf (Teologisk etik), Ch (Gudstjansten) och Ce (Dogmatik och Sym
bolik). Underavdelningen Cc (Exegetik och litteratur om Bibeln) ar mest recenserad i 
forhallande till sin utgivning. Bara pa en avdelning under nagot av de undersokt~ aren, 
recenseras mer an halften av titlama. 
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Det finns ocksa nagra folkbibliotek i Sverige som inte grundar sina medie.inkPP ~a 
Sambindningslistoma, utan pa t.ex .. lant~arforslag oc~ . an~a recens~~ner . an 
Sambindningens. I vilken grad dagstidmngar recenserar relig10nshtteratur, tanker Jag 
darfor visa nedan. Denna gang har jag begransat min undersokning till det senare !ret 
1991. 

Klassifikation A B c 
c 20,8 8,3 8,3 
Ca 50 0 0 
Cb 22,2 22,2 22,2 
Cc 40 16 55 
Cd 25 1 25 12,5 
Ce 23,1 12,8 5,1 
Cf 14,3 0 0 
Cg 14,6 4,9 26,9 
Ch 28,6 5,9 5,9 
Ci 14,5 1,6 30,6 
Cj 20 20 20 
Cj-c 6,3 6,3 37,5 
Cjz 

! 
27,3 18,2 21,2 

Ck 8,3 8,3 8,3 
Cks 21,1 0 31,6 
Cl 

J 
25 0 16,7 

Cm 22' 19,4 29,3 

Tabell2: A-% titlar (av totalt antal utgivna) recenserade i dagstidningar inkl. Dagen10 

B-% titlar (av totalt antal utgivna) recenserade i dagstidningar exkl. Dagen. 
C-% titlar (av totalt antal utgivna) recenserade i Sambindningen. 

Vi kan se att Dagen ar en stor publicist av recensioner av religios litteratur. Vart att 
papeka ar, att aven litteratur om icke-kristna religioner recenseras i hog grad i denna 
tidning. Darefter ar Sambindningen den storsta kallan for recensioner. 
Sist pa listan hamnar de profana dagstidningama. Man kan ocksa anta att 
recensentema pa Dagen och Sambindningen har ett oppnare och mer fackmassigt 
kunnande om religionslitteraturens innehAll. 

9 Fojande berakning har gjorts pa grundval av Svenska Tidningsartiklar. De 
tidningar som jag har syftar pa, ar de som denna bibliografi grundar sitt 
recensionsurval pa. Jag hanvisar till bibliografin for en upprakning av dessa 
tidningar. 
10 Dagen ar en kristen dagstidning, knuten till Pingsrorelsen. 
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3 Kristen litteratur 

3.1 Det kristna litterira systemet 

Vi ska i detta kapitel koncentrera oss pa den kristna, frikyrkliga litteraturen. 
Litteratursociologema i Uppsala har utvecklat tanken pa att det finns ett kristet 
litterart system .eller kretslopp, "ett altemativt litterart system vid sidan av den 
etablerade offentligheten" (Kussak 1982, s.33), dvs en egen sflir for den litteratur som 
publiceras av och for kristnal(fri-)kyrkligt aktiva. De kyrkligt aktiva, och da sarskilt de 
frikyrkliga, har alltsa egna forlag, egen litteratur och periodika och egna 
distribueringsvagar (Frikyrkoprojek.tet 1982 s.17; Kussak 1982).ll Har kommer det 
kristna/frikyrkliga kretsloppet att jamforas med det bildade - i vilket biblioteket har en 
vik.tig roll. 
Jag viii anmarka att nedanstaende resonemang sarskilt beror religios skonlitteratur och 
att de redovisade forhallandena var sarskilt markanta for ett antal ar sedan. Men bl.a. 
med grund i den litteratur jag last (t.ex. Mral) anser jag att de fortfarande ager giltighet 
for skonlitteraturen. Diskussionen galler ocksa mycken av den litteratur som finns 
bland avdelningen C:s underavdelningar, framst Uppbyggelselitteratur (Ci). Aven har 
kan litteraturens niva hamna utanfor de kvalitetskriterier som den bildade varlden 
omhuldar. 
Diskussionen nedan ar indelad efter nagra av de punkter som visas i bild 2. 

Forfattare Le~or Forlag Recensenter Bokhandel etc Kopare Lasare 

1~----1 ------+-------+--1-----r-----+-------111 

Bild 2: Vagen mellan forfattare och lasarellyssnare. 

+ En stor skillnad mellan det bildade och kristna litterara systemet ligger i utgivningen. 
For de kristna forlagen ar utgivningskriteriet oftast det kristna budskapet - for vissa 
forlag ska detta vara i missionerande form. Detta kriterium ar naturligtvis bundet till 
forlagets malgrupp och syfte med litteraturen - kriteriema for utgivning varierar alltsa 
fran forlag till forlag. (Se aven kapitlet Kristna forlag och biblioteken). Forlagen som 
ger ut den kristna litteraturen kan vara specialforlag med begransning just till kristen 
utgivning, men de kan ocksa vara andra forlag - sadana som ocksa ar parter i det 
bildade systemet. Kriteriet for att den bildade litteraturen ska ges ut ar daremot 
kvaliteten, vilket innebar att saval stil som handling ska vara hogtstaende och gama 
utmarka sig for individuella sardrag. 

+ Medan bockema fran det bildade systemet recenseras av Btj, tidningar och 
radio/TV, recenseras kristen litteratur framst i special-tidningar och tidskrifter - langt 

11 En stor del av resonemanget kring litterara kretslopp ar taget fran en lek.tion pa 
Bibliotekshogskolan (Se Litteraturlistan). 
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ifhln alia kommer med Sambindningshaftena. (Se aven kapitlet Utgivning och 
recensioner). 

+ Aven distribueringsvagarna iir olika. Mycket av den kristna litteraturen siiljs via 
fackbokhandlar, s.k. missionsbokhandlar eller i kyrkans lokaler. Man kan ocksa 
bestiilla den via annonser i kristen press eller kopa den i kristna bokklubbar. NAgon 
gang siiljs den genom dorrknackning av t.ex. pastorer. Endast i Ia. fall hamnar d~n pa 
"ordiniira" bokhandlar eller i biblioteken (se aven kapitlet Utgivning och recensiener), 
till skillnad fran den bildade litteraturen, som nastan uteslutande sprids via bokhandlar 
eller bibliotek. 

+ Koparen behover inte nodviindigtvis vara den som ska lasa boken. I ett av de 
nedanstaende forlagens reklam, uppmuntras koparen att anviinda deras litteratur som 
ett evangelisationshjiilpmedel - koparen kan ge bort boken till nagon icke-kyrklig for 
att utifran boken kunna inleda ett samtal om kristen tro. Oftast iir koparellantagare av 
den kristna litteraturen de som redan · har en kiinnedom om och kontakt med denna 
litteraturs speciella distributionsvagar. 

+ Slutligen lases boken. V arfor anviindaren vill lasa boken varierar naturligtvis fran 
person till person. 

Vi har sett att den kristna litteraturen finns pa platser dit icke-kyrkliga ofta inte 
kommer. Det iir alltsa mest de kyrkligt engagerade som kommer i kontakt med den 
kristna litteraturen. Kanske iir det ocksa, trots forlagens och kyrkliga personers 
anstriingningar, bar a kyrkligt engagerade som ar intresserade av denna sorts litteratur. 
Det kristna/frikyrkliga systemet, som ocksa fullbordas med kristna/(fri-)kyrkligt aktiva 
lasare, kan med andra ord sagas vara en i stort sett sluten krets. 

3.2 Kristna forlag och biblioteken. 

Det finns en rik flora av kristna forlag, dvs sadana som ags av kyrkliga samfunq eller 
foreningar och sadana med andra agare som ger ut litteratur for kyrkligt engagerade. 
Brigitte Mral har riiknat med ca 20 st kristna forlag (1993, s.131). Den siffran bygger 
siikert pa de etablerade forlagen. Men det finns aven en hel del forlag som bara har 
gett ut ett par titlar. I min undersokning har jag t.ex. bara pa religionslitteraturen pa 
Lerums bibliotek funnit over 80 forlag som givit ut religionslitteratur. Langt ifran alla 
av dessa kan riiknas som kristna forlag, men det finns i alia fall en del som, atminstone 
med tanke pa namnet, torde vara det. 
Bland de etablerade forlagen finns riktigt stora forlag, som hela tiden viixer och koper 
upp de mindre, bl.a. Verbum, som har kopt upp Gummessons och som har inforlivat 
EFS-forlaget i sin verksamhet. Situationen bland kristna forlag har pa senare tid har 
alltsa foljt trenden hos profana forlag. En del av de kyrkliga forlag som senare i 
uppsatsen kommer att behandlas, har alltsa upphort eller uppgatt i andra forlag. 
Det iir hiir min avsikt att redogora for en del av den kristna forlagsmarknaden.; Med 
hjiilp av en enkat som skickades ut till 15 forlag (se bilaga 1) har jag velat skaffa mig 
upplysningar om forlagets agare, storlek, profil, syfte, uppfattningar om kristen 
litteratur pa biblioteken samt om, var och hur forlagets litteratur blir recenserad. Jag 
har valt att redovisa forlagen efter antal utgivna bocker per ar ,med de storsta foJ;lagen 
forst. 
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Verbum ags bl.a. av Svenska kyrkan, Svenska Missionsforbundet, Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen och SKS (Sveriges Kyrkliga studieforbund). Varje ar ger forlaget 
ut 50-60 titlar forutom musikmaterial. Lirteraturen hamnar inom fack sasom 
Bibelutgavor, faekteologi, undervisningsmaterial for barn, ungdom och konfirmander, 
nagot som man kallar "bokbordsbocker", skonlirteratur, livsfragor, andakts- och 
bonbocker. Malgruppema ar enligt enkaten "vanligt folk som vill lasa bocker med 
kristen grundton", praster, fortroendevalda, unga familjer, diakoner, ungdomsledare 
och tonanngar. Syftet med lirteraturen ar art formedla kristen kultur och tro, teologisk 
insikt och art ge material for livstolkning, gudstjanstlivets fomyelse med en tyngdpunkt 
pa musik samt art tillhandah8.lla god skonlirteratur. Man ar nojd med Sambindningens 
recensioner och bar valt att skicka sina bocker dit dels for art sprida kannedom om sina 
bocker, dels for att !a biblioteken att kopa dem. Annars recenseras forlagets bocker av 
flertalet kristna periodika, landsortstidningar, tidningar fran frikyrkliga Sm!land och 
Orebro, fran Uppsala samt i SvD; men mera sallan i DN. Det ar skillnader menan 
recensionema, men oftast ar recensentema enligt forlaget positiva till litteraturen. 
Forlagets representant onskar att den kristna litteratur som fimgerar som kristen 
identitetsforstarkning ska finnas pa biblioteken. Det bor ocksa finnas 
"kunskapsbocker", uppslagsbocker samt material for egen livstolkning utifran kristen 
grundh!llning. Man efterfragar ett storre intresse fran forsamlingar att sprida kristna 
bocker samt fler intresserade fackbokhandlare. 

Libris Media A:B ags av Orebromissionen och Svenska Baptistsamfundet och ger ut 
50-60 bocker per ar. Man har ca 35 personer anstallda och har en allman, teologisk 
och kristen profil. Saval fack-, skon- och barnlitteratur ges ut inom omradena religion, 
psykologi, balsa ! och historia. Man soker att na ut till bokhandeln och skickar sina 
bocker till Sambindningen, med vilkas recensioner man ibland anser sig vara nojd och 
ibland inte. Recensioner forekommer ocksa pa andra stallen. Man ar for ett 
religionsbestand pa biblioteken som ar efterfragansstyrt. Det ska ocksa pa biblioteken 
finnas kristen litteratur av mer allman karaktar. 

Marcus forlag i Orebro ar ett ganska start kristet forlag med en utgivning pa 50 
bocker per ar och 10 st anstallda. Foretaget ags av tva privatpersoner, Ake och Anders 
Hallzon. Man har inriktat sig pa skonlitteratur for bamlungdomar. M!lgrupper ar 
ocksa barnfamiljer samt organisationer. Man har som syfte med litteraturen att paverka 
lasaren. 
Man anser att kiisten skonlitteratur bor dominera pa biblioteken och att det inte ska 
finnas for "tung" teologisk litteratur dar. Man onskar ocksa att biblioteken tar in mer 
barn- och ungdomslitteratur. Om det galler kristen barnlitteratur eller barnlitteratur i 
allmanhet, framkbmmer inte. Forlagets bocker recenseras av Sambindningen, men ~an 
ar endast ibland nojd med dessa recensioner. Recensioner av forlagets litteratur 
forekommer ocksa i dagstidningar och veckopress. 

Proprius ags avJacob Boetius och bestar av tva bolag- ett som ger ut bocker och ett 
som ger ut musik. V arje ar publiceras ca 10 bocker plus en del studielitteratur for olika 
organisationer. Boeker harman givit ut sedan 60-talets botjan- musiken kom senare. 
Tyngdpunkten ligger pa andlig debattlitteratur, men man publicerar ocksa 
dokumentation for organisationer och andra bestallningsarbeten. Matgrupper ar 
humanistiskt intresserade, kristna och sokare. Syftet ar "Att ge levande religiost 
intresserade kunskap och ledning i sokandet [ ... ]. Art forverkliga en grundsyn utan att 
ockra, ekonomiskt". Forlagets bocker recenseras av Btj, men Proprius talesman 
papekar att dessa recensioner ibland kan vara nagot "fyrkantiga". Man sager ocksa att 
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om man har nagot syfte med sitt forlag, vill man ju att ens alster ska finnas pa 
biblioteket: "bokhandeln ar ju inte ngt [nagot] att hanga i julgran nar det galler var 
sorts bocker". Man blir aven recenserade i andra publikationer - i saviil kristen 
periodika som i stora dagstidningar och lokaltidningar. I detta sammanhang papekas 
det att icke troende dock siillan recenserar·religios litteratur och att sadana i en del fall 
kan polemisera. All kristen litteratur bor :finnas pa biblioteken - inte bara den 
"skraplitteratur" som forr fanns bland de kristna leden. 
F orlagets representant papekar ocksa att biblioteken endast bestaller en brAkdel av vad 
de gjorde forr - detta tror han beror pa kommunemas nedskarningar av bokanslagen. 

HFs fdrlag ags av de tva frireligiosa samfunden Helgelseforbundet och 
Fribaptistforbundet. Man ger ut ca 10 bocker per Ar och denna lirteratur anser man 
vara "kristen uppbyggelselitteratur med kvalite". Milgruppen ar kristna som vill :vaxa, 
mogna och utvecklas i tron - forlagets syfte ar ocksa att lasarna gor det. Forlagets 
bocker recenseras av Btj, men man ar ofta inte nojd med dessa recensioner. Det ar 
istiillet recensentema i den kristna pressen som (i stort sett) ar positivt installda till 
deras litteratur. 

Forlaget Nytt liv ar tleragt. De storsta delarna ags av samfunden Svenska 
Missionsforbundet (SMF), Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS), Orebromissionen 
(OM) och Svenska baptistsamfundet (SB). Utgivningen uppgar till 6 bocker om Aret. 
Forlagets profil ar livsaskadnings- och sjiilavardsfragor och lirteraturen ges ut for 
miinniskor intresserade av livsaskadning och som ar 20-40 Ar. Syftet ar att "oversarta 
evangeliet till begripligR! ord och bilder". Man recenseras av Sambindningen och av 
periodika: rikstidningar,: lokaltidningar, samfundspress och fackpress. Samtliga pub
likationer publicerar enligt forlaget positiva recensioner av deras bocker. 

SDA Media ersatte 1993 Skandinaviska bokforlaget som gick i konkurs. Man har nu 
en mer begransad verksamhet med 4-5 bocker utgivna per Ar och 3,5 anstallda. Agare 
iir Adventistsamfundet. Milgruppen ar tills vidare framst Adventistsamfundets 
medlemmar som erbjuds bocker om det kristna livet. Syftet med dessa bocker. iir att 
forankra lasaren i det kristna budskapet. Man recenseras varken i Sambindning eller i 
periodika. Tidigare skickades bockema till Btj, men man var inte nojd med deras 
bedomningar. De negativa recensionema forklaras pa foljande vis: "Kristendomen i 
bockema ansAgs ofta vara nog for att dra ner bedomningen kraftigt." Numera ar 
utgivningen for intern for art skickas till Btj. 

SAM-forlaget ger ut 2-3 bocker per Ar. Utgivningen har en kristen inriktning och i 
den ingar diktbocker, studielirteratur for studieforbund, material for samfundets 
ungdomsverksamhet och teologisk litteratur. F orlaget ags av samfundet Svenska 
Alliansmissionen (SAM) och har tva anstiillda. Forutom art producera bocker, 
formedlar man ocksa litteratur till kunder, som kan vara bade forsamlingsmedlemmar 
inom det egna sam:fundet och inom andra samfund. Man vander sig dock i stor grad till 
SAM:s anstallda och dess verksamhet. Milsattningen kan sagas vara art "bista 
samfundet och forsamlingama i uppgifter att sprida evangeliet och ge information om 
kristenliv och mission" .12 

12 Samtliga uppgifter hiimtade fran uppsatsen "SAM-forlaget: ett serviceforlag" av 
Anette Svensson, 1991. 
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Proklama ar en ideell forening som forutom verksamhet med bokhandel och bokklubb 
ger ut litteratur. Man har darutover samarbete med en missionsrorelse kallad 
Operation Mission. Litteraturen ar "prisbilliga" evangelisationsbocker och invandrar
litteratur. Ma.J.grupper ar flyktingar och invandrare i Sverige samt icke-kristna, men 
aven redan kristna. Mottot ar: "litteratur ar mission, inte affar" och syftet ar att 
"forverkliga Guds rikes utbredande". Man anvander framst bocker fran andra forlag, 
men ger ocksa sjalva ut 1-2 bocker per ar- ofta i samarbete med andra forlag. Man 
anser att biografier (som presenterar evangeliet) och bocker om sjalavard bor 
dominera pa bibliotekets religionsavdelning.13 

FA-press ar ett forlag med 4 anstallda som dels ags av Fralsningsarmen och dels av 
FA:s forlags AB. Manger ut 1-2 bocker per armed syftet att evangelisera, utbilda och 
framja forsamlingstillvaxten. Forlagets representant forklarar att man fungerar som en 
kristen bok- och pappershandel. Man producerar · kristen litteratur - biografier, 
diktsamlingar oeh studielitteratur. Ma.J.grupper ar dels de egna medlemmarna och 
kristna i allm.amhet, dels studerande och allmanheten. Man recenseras inte av 
Sambindningen - och har inte heller hort talas om denna. Man recenseras istallet i 
kristna periodika, saval samfundsanknutna som evangeliserande, samt i dags- och 
lokaltidningar. I .den forsta typen av tidningar ar recensionerna mer uttommande och 
ingaende, medan de i de profana tidningarna ar korta och informe~ande. Biblioteken 
bor enligt forlaget huvudsakligen , kopa in litteratur for evangelisation, information 
samt studielitteratur. 

Sanctus ags av Metodistkyrkan i Sverige och vander sig ocksa till sina forsamlingar 
och deras kontakter. Man anser sig ha en utgivning som svarar mot studie- och 
informationsbehovet i samfundet. Forlaget ger ocksa ut teologisk litteratur. 
Utgivningen begransar sig numera till en bok per ar. Syftet ar att presentera kristen 
tro, speciellt da Metodistkyrkans teologi. Man recenseras av Btj helt enkelt for att man 
vill att bockerna aven ska finnas pa biblioteken. Dessa recensioner anser man vara 
tillfredsstallande, Daremot recenseras man inte i pressen. Bibliotekslitteraturen om 
kristendom tycker man bor vara allman, samt informera om olika samfund. 

13 Vissa uppgifter kommer fran forlagets folder. 
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4 Kommunpresentation 

! 

4.1 Vargarda kommun 

Vargarda ar en landsbygdskommun med ett invanarantal pa 10 574 personer. 4946 st 
av dessa personer bor i Vargarda samhalle, som ar centralorten i kommunen.

14 
Av 

vargardaboma ar 6% sysselsatta med jordbruk; 38 % med industri och 56 % med 
service. Medelinkomsten var 1992 118 400 kr. (Arsbok for Sveriges kommuner 1994, 
s. 70). Invanama ar, liksom i hela Alvsborgs Ian, relativt Iagutbildade.(Utbildningsniva 
i kommunema, lanen och riket 1994-01-01 1995, s. 28; 29) 1994 var 3 % av 
kommunens invanare utlandska medlemmar (Arsbok for Sveriges kommuner 1994, s. 
70). 

Det frikyrkliga engagemanget i Vargarda ar mycket hogt. Av invanama ar 1714 
personer, 16 %, medlemmar i en frikyrka. Detta att jamfora med den totala 
procentsatsen for Sverige som ar narmare 4 %. (Foreningslivet i Sverige 1994, s. 243) 
Det mest representerade sarn:fundet ar Svenska Missionsforbundet (SMF) med 14 
forsamlingar. Totalt nas 2227 personer i Vargarda kommun av missionsforbundets 
verksamhet (Matrikel for Svenska Missionsforbundet 1994-1995 199415) och det gor 
21 % av Vargardas invanare. Tillsammans med Vargarda Pingstkyrka, Alingsas 
Pingstkyrkas utpost och EFS deltar ungefar 25 % av vargardaborna i frikyrkliga 
aktiviteter. 
Till detta kommer Svenska Kyrkan med 16 forsamlingar. 7,6 % av kommunens 
medlemmar ar ej medlemmar i Svenska Kyrkan. (Arsbok for Sveriges kommuner 
1994, s. 139) Vid en utrakning av medianen av gudstjanstbesok for 1993 i Alvsborgs 
lan, ligger Vargarda kommun runt medeltalet. Da gar alvsborgsbon totalt sett mer i 
Svenska Kyrkan an genomsnittssvensken gor. I Vargarda ar det 63 besok per vecka pa 
alla gudstjanster, medan det i hela Sverige ar 54 (mattet ar raknat per 1000 invanare). 
(Perspektiv pa Svenska Kyrkans statistik 1994, s. 96; 102) 

4 1 1 Vargarda bibliotek 

Ett gemensamt bibliotek for Vargarda kommun bildades enligt bibliotekschefen .1952 
genom sammanslagning av socken-, fackforenings- och lantbrukarforeningsbibliotek. 
Den forsta fackutbildade bibliotekarien anstalldes 1976. Man ar idag tre bibliotekarier 
med var sitt ansvarsomrade: vuxenbibliotekarie, bambibliotekarie och social
bibliotekarie. Vuxenbibliotekarien ar ocksa kulturchef samt huvudansvarig for 
biblioteket. Fram till januari 1995 fanns 2,5 kanslisttjanster fordelade pa f:Yra personer 
(Efter detta datum tre personer som delar pa tva heltidstjanster). Biblioteket lyder 
under Kultumamnden. Avstand mellan bibliotek och hogstadieskola ar ca 600-700 m 
( egen uppskattning). 
Vargarda bibliotek har sedan 1991 varit datoriserat med det lokala bibliotekssystemet 
Public. Systemet ar anslutet till Boras lansbibliotek. Det ar ocksa fler bibliotek inom 
lanet som anvander sig av detta system. Invanama lanar enligt 1995 ars 
bibliotekskalender i genomsnitt 7,0 bocker per person ( beraknat pa folkmangden 
10 583 personer.) 

14 Januari 1994. 
l5 Uppgiftema avser forhatlandena 94-06-24. 
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Malen Kultumamnden har upprattat for biblioteksverksamheten sager bl.a. "att 
biblioteket i sin inkopspolitik vamar om facklitteratur och andra informationskallor 
som uppfyller kraven pa saklighet och vederhaftighet. En stravan skall finnas att ge 
allsidig belysni[ n ]g at kontroversiella fragor". Grunden for kulturverksamheten i 
Vargarda kommun ska, enligt ma.Ien, utgoras av de statliga kulturpolitiska ma.Ien och 
FN:s manskliga rattigheter. 

Vargarda bibliotekschef uppger att inkopen till biblioteket huvudsakligen ( ca 98 %) 
sker genom Biblioteks~anst. Enstaka material kops in via den narmaste bokhandeln 
samt genom Nordisk Bokimport (udda material och musikalier). 
Ink:opsprocessen sker pa sa satt att de tre bibliotekariema samlas till bokmote och 
diskuterar de forslag som var och en av bibliotekariema har givit till inkop inom sitt 
omrade. 

Kommunens anslag till biblioteket ar for media 310 400 kr, for personal 1 242 600 kr 
och for ovriga kostnader 664 800 kr. Dessutom f'ar man 233 000 kr i anslag fran 
Statens Kulturrad. (Bibliotekskalendem 1995) 
Bibliotj~ket har enligt huvudansvarig "inte speciellt god ekonomi". Bakomliggande 
orsaker bakom detta anser hon vara brist pa kulturtraditioner. Vargarda anser hon vara 
en kommun som ar pa gransen till kulturfientlig. Detta i sin tur beror pa det ·. stora 
jordbrukar- och frikyrkoinslag samt den laga utbildning som finns bland invanama i 
kommunen. Dock inser man att man maste ha ett bibliotek, papekar bibliotekschefen, 
men det satsas inte mycket pa det. Ekonomiskt prioriterar man bokinkopen, men skulle 
gama vilja lagga mer pengar pa de nya mediema ( video, kassettbocker och CD
skivor). 

4.2 Ljerums kommu·n och tatort 

Lerums kommun, som har 34 552 invanare, bestar av flera kommundelar och tatorter. 
Stbrst av dessa ar Lerums samhalle med 16 451 invanare16;17. Ovriga orter ar bl.a. 
Grabo, Floda och Sjovik. 
Sysselsattningen i kommunen fordelar sig pa 2% lantbrukare, 24% industri och 74% 
service. 1992 var kommuninnevanarnas medelinkomst 151 800 kr. (Arsbok for 
Sveriges kommuner 1994, s. 69) Andelen hogutbildade invanare ar bland de hogsta i 
hela Alvsborgs Ian. (Utbildningsniva i kommunema, lanen och riket 1994-01-01 1995, 
s. 28-29) och kommunen ar enligt bibliotekschefen barnrik. Andel invanare som ar 
utlandska medborgare ar 3,6% (Arsbok for Sveriges kommuner 1994, s. 69). 

Inom Lerums kommun finns fyra svenskkyrkliga forsamlingar. Av befolkningen ar 10,5 
% ej medlemmar i Svenska kyrkan (Arsbok for Sveriges kommuner 1994, s. 137) Man 
gar forha.Ilandevis lite pa gudstjanster mot ovriga Alvsborgs Ian. Vad galler besok pa 
huvudgudstjanstema, ar Lerum den kommun dar man gar nast minst i hela lanet och 
antalet besok ar lika manga som medelsnittet i riket. Antal besok per vecka pa 

16 30 september 1994. 
17 Siffran for Lerums samhalle ar den som senare kommer att anvandas i utrakningar, 
da det undersokta biblioteket och dess hestand framst ger service at samhallets 
befolkning. 
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gudstjanster och antal under aret utdelade kommunioner ar daremot lagre an 
medelantalet i Sverige (Perspektiv pa Svenska kyrkans statistik 1994, s.96~ 102). 
Det finns ocksa ett antal frikyrkor. Missionsforbundet har fyra forsamlingar i 
bibliotekets upptagningsomrade. Forsamlingen i Lerum har 243 medlemmar och 
betjanar totalt 460 personer. Ovriga tre missionsforsamlingar har tillsammans 548 
medlemmar och nar inklusive medlemmama 1441 personer. (Matrikel for S:venska 
Missionsforbundet 1994-1995 199418) Dessutom har Pingstkyrkan i Goteborg en 
utpost i kommunen och i denna deltar enligt deras egna uppgifter 140-150 personer. 
Ca 90 st av dessa bor i Lerums tatorts narhet. Ocksa baptistema har en forsamling med 
ca 45 medlemmar och 25 ungdomar i sin verksamhet (egna uppgifter). Detta innebar 
att 2,9 % av kommunens invanare ar medlemmar i en frikyrka (jamfor hela landets 
siffra, som ar 4 % (Foreningslivet i Sverige 1994, s. 243)) och att 6,1 % av 
befolkningen nas av frikyrkornas aktiviteter. For Lerums tatort ar motsvarande · siffror 
4,5 respektive 10,9 %. 

4 2 1 Lerums bibliotek 

Inom kommunen finns ett huvudbibliotek samt ett flertal filialer. Huvudbiblioteket ar 
belaget i Lerum, filialer finns pa tre mindre orter och utlaningsstationer pa tva platser. 
Ocksa gymnasiebiblioteket (i samma byggnad som HB) raknas som filial. 
Kommunens gymnasium ligger alltsa i samma byggnad som biblioteket och det gor att 
gymnasisterna enligt bibliotekarierna i stor grad paverkar dess arbete - Huvud
biblioteket kan, trots att det finns ett skolbibliotek, ibland aven fungera som ett sadant. 
Lerums bibliotek har enligt bibliotekschefen legat ide nuvarande lokalerna sedan 1986. 
Biblioteket i Lerums tiitort ar framvaxt ur ett fd. ABF-bibliotek. 
Personalen pa huvudbiblioteket ar fordelad pa 3,25 bibliotekarietjanster (5 personer) 
och 4 assistentstjanster (6 personer). Assistenterna arbetar darutover aven pa filialerna. 
Biblioteket lyder under en kulturnl:imnd i vilken kulturchefen sitter. Hon ar lanken 
mellan politiker och bibliotek. Under denna kulturchef arbetar flera bibliotekschefer, 
vilka har var sitt bibliotek att ta hand om. 
Biblioteket datoriserades i oktober 1994 med Btj 2000 - det vanligaste datasystemet 
for bibliotek i Sverige. 
Det genomsnittliga antalet utlan per person, beraknat fran utlaningsstatistik for 
samtliga bibliotek i kommunen, ar 7,2 st. (Bibliotekskalendern 1995) 
Inom kommunen finns skriftliga kulturmai vilka deklarerar att kulturpolitiken ska "ge 
sa manga som mojligt av kommunens invanare tillgang till mangsidigt och rikhaltigt 
material for information, studier, kunskap, konstnarlig upplevelse och forstroelse." 

Inkop pa Lerums bibliotek sker som pa sa manga andra bibliotek genom bokmoten. 
Vatje bibliotekarie ansvarar for ett antal klassificeringsavdelningar och har till uppgift 
att infor vatje bokmote jamfora Sambindningens titlar inom detta omrade med det 
existerande bestandet. Det galler att ta stallning till inkop av nya titlar eller nya 
upplagor av foraldrade titlar och sedan foresla antal exemplar som skall inforskaffas. 
Dessa forslag behandlas sedan pa bokmoten - som man samlas till varannan vecka. 
Med pa detta mote ar samtliga bibliotekarier samt en kanslist som kan bidraga med 
ytterligare amneskunskaper. 
Inkopsvagen ar, sager bibliotekarierna, framst Btj. Man koper ocksa direkt fran 
institutioner som t. ex. Konsumentverket. Kompletteringar gors pa ortens bokhandlar 

18 Uppgifterna avser forhrulandena 94-06-24. 
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samt genom en bokhandel i Goteborg. Vissa becker som man vantat med att kopa in, 
kan vid stor efterfragan kopas in mellan bokmotena hos en bokhandlare - snabbhet ar 
viktigt vid inkop. 

Kommunens anslag till kommunens bibliotek ar for media 1 082 000 kr, for personal 3 
353 000 kr och for ovriga utgifter 2 668 000 kr (Bibliotekskalendem 1995). 
Bibliotekschefen pa Lerums bibliotek anser att bibliotekets ekonomi ar ganska god. 
Det ar daremot problem med persoinalbrist, vilket framst beror pa storre krav fran 
invanama. Ekonomiskt prioriterar man mediainkop och forsakar i viss man t.ex. per
sonalutbildning. 

4.3 Sammanfattning av kommunpresentationen 

Vargarda ar en kommun med fler lantbrukare och industriarbetare an i Lerum och har 
forha.Ilandevis lagutbildade invanare. Invanarantalet ar ca 10 500. Har kommer hela 25 
% av befolkningen i kontakt med frikyrkans aktiviteter. Deltagandet i Svenska 
Kyrkans aktiviteter ar nagot hogre an det ar i genomsnitt i Sverige. Tre bibliotekarier 
ar anstallda pa Vargarda bibliotek. Media kops till storsta delen in genom Btj:s 
Sambindning. Bibliotekschefen anser bibliotekets anslag vara laga och detta tror hon 
beror pa invanarnas laga utbildning och bristen pa en kulturtradition i kommunen. 
I Lerums kommun ar invanama daremot mer hogutbildade. Invanarantalet ligger pa ca 
34 500. I Lerums samhalle daremot bor ca 16 500 personer. Hela 74% av invanama 
sysselsatter sig med servicearbeten. 4,8% av kommunens invanare deltar i frikyrkliga 
aktiviteter medan det i Lerums samhalle deltar 10,9 %. Huvudbiblioteket ar belaget i 
Lerums samhalle - i samma byggnad som gymnasieskolan. Pa detta bibliotek finns 
3, 25 bibliotekarietjanster. Inkop sker ocksa har huvudsakligen genom Btj, men man ar 
man om att snabbt kopa in efterfragad litteratur och detta kan darfor ske genom 
bokhandlar. Ekonomin anses vara god. 
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5 Undersokning 

5.1 Bestanden 

Vargarda bibliotek har ett hestand pa 35 430 titlar fordelat pa 39 112 exemplar. Av 
dessa titlar ar 714 st. huvudklassade inom SAB-avdelningen C, dvs Religion. Detta 
innebar att 2,0% av titlarna pa Vargarda bibliotek ar religionslitteratur. Antal volymer 
pa avdelningen C uy~gar till 756 st. och darmed utgor religionsavdelningen 1,9% av 
det totala bestandet . 
Totala antalet mediaexemplar pa Lerums bibliotek ar 42 834 st. Av dessa finns 458 st 
pa religionsavdelningen. Med andra ord kan man saga att 1,1 % av exemplaren ar 
huvudklassade inom C-avdelningen. 

Som en jamforelse kan man ta avdelningen om Historia (K) som pa Vargarda bibliotek 
finns i 1111 st exemplar och utgor 2,8 % av det totala bestandet. Har :finns det alltsa 
bara nagot mer historielitteratur an det finns religionslitteratur. I Lerum finns det 2273 
exemplar20- historieavdelningen utgor 5,3% av Lerums biblioteks hestand. 
Langre fram kommer ocksa utl!ningssiffroma for historieavdelningen att redovisas. 

5 1 1 Klassificering 

Vad galler exemplarens fordelning pa underavdelningar, finns pa Vargarda biblioteks 
kristna avdelningar (Ca-Cl) 611 exemplar (80,8% av religions-bestandet). Den ovriga 
litteraturen (Religion (C) och icke-kristna avdelningar (Cm-Cn)) har 145 exemplar 
(19,2 %). For Lerum ar motsvarande siffra 277 (60,5 %) respektive 181 (39,5 %). 

I Vargarda finns inte underavdelningen Grekisk och romersk religion (Cmg) som 
hyllsignum - till skillnad mot i Lerum. I Lerum finns daremot inte avdelningarna Ca 
(Kristendom: allmant), Cd (Aldre teologisk litteratur), Cg (Praktisk teologi), Ch 
(Gudstjansten), Cks (Sarskilda frikyrkosamfund), Cl (Kristen mission), Cmd 
(Religioner av framreasiatiskt ursprung) och Cmi (Germansk religion). De fyra 
forstnamnda avdelningarna star tillsammans med C, Cks star under Ck och Cmd och 
Cmi under den overordnade avdelningen Cm. 
I fortsattningen kommer jag att behandla Ck och Cks som samma avdelning. 

19 Periodika samt religionslitteratur placerad vid lokalsamlingen ar har undantagna. 
20 Denna siffra ar fingerad - se mer om det i Metod-avsnittet. 
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Klassificering Vargitrda Del(%) av Lerum Del(%) a\1 
[(Antal ex.) bestandet !<Antal ex.) bestandet 

c 42 5,6 58 12,7 
Ca 9 1,2 0 0 

1,cb I 32 4,2 1

: 11 I 2,4 
Icc 121 16 47 10,3 
Cd I 5 0,7 0 0 
Ce 52 6,9 19 4,1 
Cf 42 5,6 19 4,1 
Cg 59 78 0 0 

g.!}_---· --·----+ 211 2,8 i 0; 0 
. 125: --·16,5; ----

.•. 

l£L 58 i 12,7 .. ··------····-~·-·· ... ···---·-~1-~-L-----·· ·····------<---g___ i 27; 3,61 32i 7 
Cjz I 581 7,7 54 i 11,8 
Ck : 49i 6,51 371 8,1 
Cl i 11 1,5[ 0 0 
em 70 9,3 77 16,8 
Cmd 13 1,7 0 0 
erne 3 0,41 20 4,4 
Cmg I 0 0 11 2,4 
ICmi 3 0,4 0 0 
ICn I 141 1 9 15 33 I 

Totalt I 756: 100 3 1 458' 100,1 . --

Tabell 3: Klassi:ficeringar i Vargarda och Lerum~ antal ex och del av totala bestandet 

De fiesta bocker handlar inte bara om ett amne, utan om flera. lnom biblioteksvarlden 
tar man hansyn till detta genom att klassa bockema med flera signa. Den klassi:ficering 
som boken star pa i hyllan, kallas huvudklassi:ficering och de andra klassi:ficeririgama 
dubbelklassi:ficeringar. Jag har har valt att aven redovisa nagra av de mer intressanta 
och nagra av de mest omfattande dubbelklassi:ficeringama, eftersom aven de visar 
amnesomfattningen pa religionsavdelningen. 
For att visa dubbelklassi:ficeringamas omfattning, da ju Vargarda och Lerums 
religionsbestand ar olika stora, har jag delat antalet underklassi:ficeringar med det 
totala antalet bocker pa religionsavdelningen. 
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IAvdelning Rubrik Vilrgarda Lerum 
Antal Del av tot C Antal Del av tot C 

Ca Kristendom:allmant 11 1,46 9 1,97 
Cea Dogmatik 58 7,67 10 2,18 
Cg Praktisk teologi 70 i 9,26 1 I 0,22 
Cga Religionssamfunden 

och samhallet 17 2,25 5 1,09 

~- Kyrklig administration 
och kyrkoratt 18 2,38 5 1,09 

Cgc Forsamlings- och sjalavard 22 2,91 8 1,75 
Ch Gudstjansten 30 3,97 0 0 
Chc Hymnologi 11 1,46 4 0,87 
Cia Predikningar och betraktelser 57 7,54 21 4,59 
Cib Psalmer och andliga sanger 7 0,93 3 0,66 
Cj Kyrkohistoria 125 16,53 35 7,64 
Ck Kristna samfund 85 11,24 39 8,52 
Cka Ortodoxa kyrkor 2 0,26 1 0,22 
Ckb Romersk-Katolska kyrkan 16 2,12 4 0,87 
Ckc Lutherska samfund 3 0,4 0 0 
Cko Orientaliska samfund av 

framreasiatiskt ursprung 3 0,4 1 0,22 
Cks Sarskilda frikyrkosamfund 48 6,35 4 0,87 
Cksx Svenska Missionsforbundet 19, 2,51 0 0 
Cksf Evangel. Fosterlandsstiftelse 4 0,53 1 0,22 
Cksm Uehovas vittnen 1 0,13 2 0,44 
~kss Pingstvanner 4, 0,53 0 0 
Cmd Religioner av framreasiatiskt 

ursprung 27! 3,57 1 0,22 
erne lndiska religioner 12 1,59 25 5,46 
Cmg Grekisk och romersk religion 7 0,93 19 4,15 
Cmia Fornnordisk reliaion 141 1 85 31 677 

Tabell 4: Vissa dubbelklassningar i forhallande till det totala bestandet. 

Jag vill hiir kommentera nagra av de resultat som framkommer i tahellen. Att det :finns 
fler hocker klassificerade med "kristna" avdelningssigna i Vargarda ar inte forvanande, 
men man kan anda fraga sig varfor skillnadema ar sa stora. 21 

T endensen fran huvudklassificeringama foljer anda denna tahell - Ca (Kristendom: 
allmant) ar storre i Lerum, sa aven de fiesta av de religionshistoriska avdelningama 
(Cm). Det ar inte forvanande att det finns mer litteratur om Svenska 
Missionsforhundet i Vargarda, da detta samfund har ett starkt faste dar. Varfor det 
:finns mer klassad litteratur om Religioner av framreasiatiskt ursprung (Cmd) i 
Vargarda, kan hero pa hihliotekariemas i Lerum installning till denna definiering; att 
denna avdelning innehruler t.ex. Judendom och Islam, ar inget merparten av lantagama 
kan veta, och darfor valjer man i Lerum att klassa denna litteratur under ett rent Cm 
istallet. 

21 Jag misstanker att det kan hero pa de olika datasystemen; att de fungerar olika nar 
man soker pa klassificeringar. 
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5 1 2 Cirkulation 

I diagram 2 nedan kan man se bur invanamas intressen inom religionsamnet i de bada 
kommunema skiljer sig at. Medan det i Lerum lanas om religion (C), kristna samfund 
(Ck) ocb religionshistoria (Cm), lanar man i Vargarda fler biblar (Cb), bocker om 
teologisk etik (Cf) ocb uppbyggelselitteratur (Ci). Trots att det inte finns nagon siffra 
att ja.mfora med, kan det anda antas att avdelningen Cg (Praktisk teologi), utnyttjas 
mer i Vargarda an i Lerum. Jag maste bar papeka att bockema pa Lerums avdelningar 
Ca, Cd, Cg ocb Cb star tillsammans med avdelning C. En bogre utlamngssiffra pa 
avdelning C i Lerum skulle alltsa delvis kunna hero pa att utlanmgen pa motsvarande 
bocker i Vargarda ar fordelade pa fyra avdelningar. 

0,025r 

i 

o.=j 
0,015t 

! 

I 

I 

0,010t 

I 
I 

I 

0,005+ 

I 
I ·' oooo 1 ,;• 

' C Ca Cb Cc Cd Ce Cf Cg Ch Ci Cj CjZ Ck Cl Cm Cmd Cme Cmg Cmi Cn 

• Vtlrgarda IIIII! Lerum 

Diagram 2: Antal religionslitteraturlan per invanare. 
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Diagram 3: Antal utlan per underavdelningens antal exemplar. 
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De exemplar av religionslitteraturen som finns i Lerum utnyttjas mer, vilket man ocksa 
kan se pa tillganglighetsprocenten (se nedan). Det kan bero pa att det finns fler 
exemplar i Vargarda - hade de varit farre, hade det kanske ocksa varit fler Ian pa de 
som finns. 

For bela avdelningen var det i genomsnitt 0,5 lan!bok i Vargarda och 0,97 i J;,erum. 
Aterigen anvander jag mig av avdelningen K som jamforelse. Pa Vargarda bibliotek 
bar det pa denna avdelning under ar 1994 varit 2339 st Ian pa 1111 volymer. Det 
innebar att varje bok inom historia i genomsnitt varit utlanad 2, I ganger. Pa Lerums 
huvudbibliotek bar det daremot varit 3167 st Ian pa 2273 exemplar22, vilket gor 1,39 
lan!bok. 

Tabellen nedan visar i vilken grad lantagaren bar mojlighet att direkt ra den b<j>k han 
vet finns pa biblioteket. Summan 100 % innebar att alia bockema pa avdelningen finns 
inne och att lantagaren danor bar tillgang till bibliotekets alia becker inom denna 
avdelning. Men det innebar ocksa for bibliotekets del att verken inte ar utlanade och 
att cirkulationen for tillfallet ar liten. Ett alltfor litet procenttal, som innebar att mycket 
litteratur ar utlanad, kan medverka tilllantagarens eventuella missnoje med biblioteket 
-han/bon rar inte tag paden litteratur honlhan onskar, eftersom den ar utlanad. Vid 
planlost letande i hyllan, ar det dessutom svarare att finna relevanta bocker, da de ar 
utlanade. Vid datorsokningar bar dock det faktum om litteraturen ar utlanad eller inte, 
ej nagon betydelse vad galler att hitta intressanta titlar i bibliotekets ago. 
Procentsatsema for tillganglighet borde dock i allmanhet vara lagre an de ar i Vargarda 
och pa vissa avdelningar pa Lerums huvudbibliotek. De indikerar pa en alltfor liten 
efterfragan/ alitfor stort hestand. Vad som inverkar pa tillgangligheten ar enligt Niels 
Ole Pors (1990, s. 73-73) efterfragans styrka- hur populara bockema a.r, lanetiden 
samt antal exemplar. 

22 Dessa siffror ar fingerade - se mer om det i Metod-avsnittet. Det bor dock papekas 
att mattet antallan per bok blir lika stort bade om man raknar det efter de ursprungliga 
utlaningssiffroma och med de fingerade siffroma. 
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IAvdelning IVargarda Lerum 
~at. ant Tilla.- ITot. ant Tillg.-
lexemol. lorocent exemol. I oro cent 

c 42 78,6 _58-~ 
Ca 9 100 I 
==-------- t-------
Cb 32 34,4 11 l 36,4 
Cc 121 : 61,2 47 i 78,7 

-·~· 1-- ------+ 
Cd 5: 80 
Ce 521 96,2 19 78,9 
Cf 42 95,2 19 94,7 
Cg 591 93,2 
'Ch 21 i 100 r--- .. ··--··-- ---g__ 125i 80,8 58 79,3 
Cj 27 100 32 71,9 
Ciz 541 64,5 
Ck 49 95,9 37 75,7 
Cl 11 81,8 
Cm 70 60 77 48,1 
Cmd 13 53,8 I 
erne 3 66,7 20 25 
Cmg 11 18,2 
Cmi 

I 

3 33,3 
Cn 14 92 9 15 93 3 

Tabell 5: Tillganglighetsprocent23 

Orsaken till att jag valt att an en gang redovisa det totala antalet backer pa 
avdelningarna, ar att lasaren latt ska kunna jamfora de bada siffi-oma ocb kunna 
uppskatta bur manga backer som vid undersokningstillfallet var utlanade. 

Vid undersokningstillfallet stod alltsa 546 exemplar av religionsbestandets litteratur ute 
pa Vargardabibliotekets hyllor24. Detta innebar att 62,5 % av bibliotekets 
religionsbestand i form av monografier vid denna tidpunkt var direkt tillgangliga for 
lantagaren. Detta att jamfora med siffi:an for Lerums bibliotek, som hade en liknande 
tillganglighetsprocent: 63,7. Denna siffi-a grundar sig pa de 314 backer som i Lerum 
stod pa hyllan. 179 backer var vid det tillfallet utlanade. 

5 1 3 Yetensk;aplig nivi 

Att bedoma vetenskaplig niva pa bocker ar svart - bedomningen kan latt bli godtycklig 
och vag. Jag bar for den skull, for att pa nagot satt redovisa den teologiska tyngden av 
de tva olika bestanden, valt att jamfora bibliotekens titlar med titlarna pi en 
litteraturlista fran Religionsinstitutionen pi Goteborgs universitet (Se Litteraturlista). I 

23 Som den vakne lasaren marker, har det inte redovisats nagra siffi-or for Vargardas 
Cjz-avdelning (Kyrkohistoria: sarskilda personer). Det beror pa att bockema fran 
denna avdelning :bar star tillsammans med ovriga biografier (Lz) och att det bland Lz
litteraturen ar svart att urskilja backer klassade med Cjz. 
24 Folianter ocb bocker fran Cjz, som star pa annan plats pa biblioteket, undantagna. 
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denna undersokning framkom att medan det fanns 7 st. titlar av listans 33
25 

pa Lerums 
huvudbibliotek, fanns 3 st. pa Vargarda. 
Jag for min del anser att detta avspeglar de olika bestanden. Lerums bibliotek har ett 
hestand som ar mindre "populart" och mer vetenskapligt an Vargarda. Lerum har ju 
f.o. ocksa farre religionsbocker, sa andelen "populara" titlar i Vargarda ar darmed 
annu hogre an siffran tycks visa. 

5 1 4 Publiceringsar 

Jag amnar nu redogora for nar bibliotekens religionslitteratur publicerades. 

9 o T 
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- Vargarda - Lerum 

Diagram 4: Religionslitteratur fordelad pa ar: antal volymer.26 

Av de bocker som star pa C-hyllan i Vargarda verkar perioden vid slutet av 1970-
talet/borjan av 80-talet ha varit en period med mycket inkop. Men orsakema kan ocksa 
vara att det gallrats mindre av bockema fran denna tid. · 

25 Bibelutgavor och av universitetet sammanstalld tex:tsamling icke inraknade i 
summan. 
26 f60 =fore 60-talet; 60t under 60-talet; 70- etc.= aren 1970 och 1971 etc.; 80 
etc. = aret 1980 etc. 
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Diagram 5: Ci-litteratur fordelad pa !r: antal volymer.27 

Tabellen nedan vi~ar nar religionslitteraturen pa de bada biblioteken ar publicerad. 28 
I 

Tidsinterva/1 vargarcta Lerum 
Fore 60-talet :2,3% 3,8% 
~0-talet .7,0% 6,7% 
~0-talet 34,2% 20,5% 
.. 0-talet 48,2% 44,7% 
190-talet 84% 243% 

Tabell6: Aldersindex pa religionslitt~raturen pa Vargarda och Lerums bibliotek (%). 

Vilken effekt kan det ge att religionslitteraturen pa de tva biblioteken har sin 
tyngdpunkt pa olika perioder? Trots att amnena inom religionen ar forhai.landevis 
"eviga" - dvs att kunskapen inte forrudras pa samma satt som t. ex. inom natur
vetenskapliga amnen, tror jag anda att en tyngdpunkt pa aldre litteratur gor att det 
lanas mindre an det annars kunde gora. Vinklingen av det kristna evangeliet ar ocksa 
olika under olika tidsperioder. T. ex. var det sociala patoset i kyrkan liksom i samhallet 
i ovrigt, storre under 60- och 70-talet och religionslitteratur skrevs da ocksa om 
sadana amnen. Men det som mest spelar in pa utl!ningen vad galler aldre backer, tror 
jag nog anda ar bockemas layout. Litteratur som ser "omodem" ut, blir kanske inte 
lika mycket utlanad som sadan med ett modemare utseende. 
Nu ar att papeka att det trots alit lanas mer religionslitteratur i Vargarda ani Lerum. 
Kanske skulle det dock lanas annu mer om bockema var nyare. Denna foryngring 

27 f 60 = fore 60-talet; 60t = under 60-talet; 70- etc.= aren 1970 och 1971 etc.; 80 
etc. =!ret 1980 etc. 
28 Endast den litteratur som artal kunde urskiljas pa a.r redovisad. 
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ar svart att genomfora med den da.Iiga ekonomi, som ju den huvudansvariga 
Vargarda anser att biblioteket har. 

5 1 5 Forlag 

Som inledning till redogbrelsen som foljer nedan vill jag papeka att dessa siffror. inte 
representerar hela bestandet. Undersokningen ar niimligen grundad pa den litteratur 
som vid undersokningstillfallet stod pa hyllan. De bocker som vid detta tillfalle var 
utlanade, ar alltsa inte med i sammanrakningen. Foljden blir, att lika val som tabepens 
siffror kan representera hela bestandet, kan situationen vara sadan att litteratur fran de 
forlag som vid undersokningstillfallet stod i hyllan ar sadan som lantagarna inte lanar. 
Den litteratur som lanats kan darfor ha en annan forlagsfordelning. Det hade med 
andra ord varit intressant att ra reda pa vilka forlags bocker invanarna lanar, men detta 
var inte mojligt att utrona. 
Jag kommer dock att grunda mina slutsatser pa standpunkten att forlagsfordelningen 
som jag fann bland religionslitteraturen i biblioteket ar representativ for hela bestAJ;l.det. 
Detta beslut har tagits med tanke pa att det i Vargarda finns ett stort antal backerJran 
frireligiasa forlag (sadana som ags av frikyrkosamfund) pa hyllan. Jag tror ocksa (med 
hanvisning till det stora frikyrkoinslag som finns i kommunen) att det ar sadana bQcker 
som lantagarna i Vargarda lanar. I denna uppsats tillampas denna slutsats, for 
litteraturen bade i Lerum och i Vargarda. 

I 

Har bor en kort bakgrund ges till de forlag som inte tagits med i forlagspresentationen 
p.g.a. att de pa ett eller annat satt upphort eller p.g.a. att de inte tillhar Kristna 
Bokforlaggareforeningen. Uppgiftema harrar fran forfragning till Kristna 
Bokforlaggareforeningens representant, uppgifter i SvB samt vad jag sjalv vet om 
forlagen. 

EFS-fdrlaget, nu uppkapt av Verbum AB, var ett relativt stort forlag som atminstone 
mot slutet av sin existens, med det bildade kretsloppets referenser, kan sagas ha haft 
god kvalitet pa sina backer. 
Gummessons var anslutet till Missionsfarbundet ( och detta kan farklara den ~tora 
forekomsten av deras backer i Vargarda), men har aven det uppgatt i Verbum. 
Skeab horde till Svenska kyrkan, ags numera av Gothia och Verbum , 
Barriers har upphort att existera. Detta forlags tankegangar lag nara Pingstkyrkans. 
Evangeliipress, som lag Pingstkyrkans tankar nara, har gatt samman med Marcus 
forlag. · 
Interskrift tillhor Dagengruppen och harror darmed fran en pingstkyrklig traditio~. 
Hikan Olssons backer var ofta samproducerade med SKS - ett svenskkyrkligt forlag. 
Det har nu uppgatt i Verbum 
Pro Veritate har jag tyvarr inga uppgifter om. F orlaget har inte statt med i Svensk 
Bokfortecknings forlagslista de senaste tio aren. 
Bonniers, Norstedts samt Natur & Kultur ar tre stora icke religiosa farlag som anda 
ger ut vissa titlar inom religionsamnet. 

V arfor det finns sa mycket litteratur nu icke existerande fOrlag i Vargarda, torde 
aterigen bero pa gallringen, som tydligen inte ar lika hard som i Lerum ( se intervjuer 
med bibliotekarier nedan). Gallringspolicyn i sin fur kan bero pa att man ar ett mindre 
bibliotek med ett lagre antal medieinkap till biblioteket, vilket ar grundat pa samre 
resurser. 
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Forlag Varaarda Lerum 
~erbum 125 44 
~bris _ _ _______ 41 28 

f--- ----

IEFS-forlaget 42l 19i 
Proprius 391 17

1 

~ummessons 44 9 
~keab 24 12 
Bonniers 141 12 
nterskrift 18 3 
Natur och kultur' 11 10 

I 

Tabell 7: Forlagsfordelning pa de niest representerade forlagen enligt hyllan. 

Som vi kan se, ar det Vargardas bestand29, som styr hela tabellen, eftersom det har 
manga bocker pa hyllan och dessutom har manga bocker av samma forlag. Siffroma 
gor alltsa inte Eerum rattvisa. Skillnadema finns framst pa Verbums forlag, EFS, 
Gummessons, I:rrl:erskrift och Hakan Olsson. Lerums bibliotek har daremot tier bocker 
fran Artos. I Vargarda finns mangabocker kvar av de forlag som nu har gatt in i andra 
eller upphort att existera. Detta hanger samman med att bockema pa 
religionsavdelnin~en i Vargarda ar a.Idre an i Lerum. 
Vi kan ocksa kohstatera att antalet bocker fran forlagen i stort motsvarar storleken pa 
deras utgivning. Det storsta forlagen har ocksa tiest bocker pa biblioteket. Det kan 
(forutom att det finns tier bocker att kopa in) hanga samman med att det ar dessa 
forlag som, efter det bildade kretsloppets kriterier, kan sagas ge ut bocker med god 
kvalitet. · 

Det finns ocksa forlag som har :ta bocker, men som anda fortjanar att redovisas. I 
Vargarda finns 5 bocker fran Katolska Bokforlaget och 2 bocker fran Livets Ords 
forlag. I Lerum finns 4 bocker utgivna av Katolska bokforlaget och I fran Livets 
Ords forlag samt. Trons Varlds ordbild - ett forlag som paminner om Livets Ords. 

Jag har ocksa valt att narmare granska en underavdelning, namligen Uppbyggelse
litteratur (Ci). Aven denna avdelning har pa Vargarda bibliotek mest litteratur fran 
Verbums forlag: 26 st. Libris har 11 bocker och EFS-forlaget 10 st. Evangeliipress och 
Westerbergs bidrager med 4 respek:tive 2 bocker - forlag som tillsammans med Skeab 
och Harriers inte aterfinns pa Lerums Uppbyggelsehylla. Dar finns daremot hela 3 
bocker fran Katolska Bokforlaget. Mest litteratur har Verbum (10 st}; Libris (9 st) och 
Bonniers (4 st). EFS-forlaget samt Gummessons representeras av 3 bocker. 

i' I 

I 

29 F olianter och bocker fran Cjz, som star pa annan plats i biblioteket, undantagna. 
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Forlag ~argarda Lerum Totalt 
'aotal titlar\ 'antal titlar) l<antal titlar) 

!verbum 26 10 36 
Libris 11 9 20 
EFS-forlaget 10 3 13 
Proprius 9 2 11 
Skeab 9 9 
Gummessons 6 3 9 
Bonniers 4 4 8 
Harriers 6 6 
Den kristna bokringen ! 4 1 5 
lnterskrift I 3 2 5 
I.Arthos 2 2 4 
Evangeliioress 4 4 
Hakan Olsson 3 3 
Norstedts 2 1 3 
Katolska bokforlaaet 3 3 
Westerbergs 2 2 
[ASAK 2 2 
Legend a 1 ! 1 2 
Levande Stenar 1 I 1 
Proclama 1 1 
Scandinaviska bokforlaaE . 1 I 1 
Normans forlag 1: 1 
Helaelseforbundets forlac. 1 i 1 
Berghs 1 1 
SKS 1 1 
Bo Cavefors 1 I 1 
Pro Veritate 1 1 
FOrlaget Filadelfia I 1 1 
Seminarium 1 1 
Forsamlinasforbundet 1 I 1 

Tabell 8: Forlagsfordelnin.g pa avdelningen Ci. 30 

5 1 6 Periodika 

Ett flertal kyrkliga organisationer ger ut tidningar och tidskrifter. Vissa av de~sa i:ir 
rena nyhetsblad for t.ex~ samfund eller intressegrupperingar, med intern information 
och reportage av och for de insatta. Andra i:ir lite oppnare och vander sig snarare till 
kristna i allmanhet. En t~edje grupp skriver ocksa for allmanhet eller sokare med olika 
sorters reportage. Inneha.Ilet i:ir ibland evangelisationsbetonat. Manga publikatio11er i:ir 
dock en blandning mell~ dessa tre kategorier. 
En stor skillnad mellan! de bada bibliotekens religionsbestand kan urskiljas just pa 
tidningssidan. Pa Vargarda bibliotek :finns sju kristna periodika. I Lerum :finns daremot 
endast tva. 

30 Pa grund av ett missforstind raknade jag vid undersokningstillflillet Den kristna 
bokklubben som ett sjal~standigt forlag. Sanningen i:ir att det i:ir en bokklubb; en · 
distributionskanal for bdcker huvudsakligen fran forlagen Interskrift, Norman eller 
Filadelfia. Bockerna i tabellen hor alltsa till nagonlnigra av dessa forlag. 
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Tidskriften Signum ar en publikation som endast aterfinns pa ~erums bibliotek. Den 
barstammar fran de katolska leden ocb inneballer fackmannamassiga artiklar som kan 
tilltala alia religionsintresserade, oavsett om de ar kristna, kyrkliga eller ej. 
Svenska Kyrkans tidning bar som malgrupp forutom kyrkliga aven icke-kyrkliga. 
Man bar for de aktiva reserverat vissa sidor for interna nybeter. Denna tidning finns pa 
Lerums bibliotek, men ocksa i Vargarda. 

I Vargarda finns Sindaren, som ar SMF:s ocb Baptistemas tidning. Den kommer ut 
veckovis ocb kan karaktariseras med den andra av de tre periodikatyperna. 
Petrus ar aven den ett resultat av ekumenik - denna gang mellan Helgelseforbundet 
/Fribaptistsam:fundet, Svenska Alliansmissionen, Dagengruppen AB (Pingstkyrkan), 
ocb Orebromissionen, ocb kan inordnas bade under den forsta ocb andra gruppen. Den 
ar en gava till Vargarda bibliotek fran Pingstforsamlingen. 
Budbiraren: EFS missionstidning bar aven den en inriktning som beror de tva 
forsta grupperingarna. Ocksa den ar en gava. 
Svenska kyrkans ena bidrag ar Kyrkvigen - en lokal publikation for Skara stift. Den 
raknas som en intern tidning med reportage om den egna verksamheten, men bar aven 
viss inriktning at icke kyrkligt aktiva ocb icke-kristna. 
Den kristna dagstidningen Dagen ags av Dagenkoncemen. Den ar bunden till 
Pingstrorelsen ocb ar en av ta sammanhallande lankar mellan de fristaende 
Pingstforsamlingarna runt om i landet. Det ar en tidning framst for kyrkliga som 
innehaller nybeter ocb reportage om sadant som ror den kyrkliga varlden. 
Broderskap ar de kristna socialdemokratemas (Broderskapsrorelsen) organ. I sin 
karaktar ar den organisationsinriktad, men inneballer aven allmanna reportage om 
saval kyrkliga som icke-kristna foreteelser. Den kan dock anda framst foras till den 
forsta publikationstypen. Detta ar en publikation som biblioteket f'ar som gava. 

Man kan alltsa se bur de bada tidskrifl:er som finns pa Lerums bibliotek bade kan 
tilltala kyrkliga, k.ristna ocb icke-kristna, medan fern av Vargardas sju publikationer ar 
for kyrkligt engagerade eller redan kristna. Denna skillnad anser jag belt bero pa det 
stora antal frikyrkligt engagerade som bor i Vargarda kommun. 

5 1 7 Sammanfattning ay bestindsredovisningen 

Medan det i Vargarda finns 756 exemplar av religionslitteratur, finns det pa Lerums 
buvudbibliotek 458 st. Detta att jamfora med avdelningen fur historia, dar 
motsvarande si:f!Tor ar 1111 respektive 2098. Pa de fiesta religionsavdelningari finns 
det fler exemplar i Vargarda ani Lerum. I Lerum finns dock fler exemplar av bocker 
fran avdelningarna Religion, Kyrkohistoria ocb Religionshistoria. Utlaningen av 
litteratur om Religion, · Religionshistoria (icke-kristna religioner) ocb om kristna 
sam:fund ar storre i Lerum. I Vargarda lanas daremot fler bibelutgavor,! mer 
uppbyggelselitteratur ocb litteratur om teologisk etik. Litteraturen pa L~rums 
religionsavdelning ar met utnyttjad an den i Vargarda ocb det innebar att det ar svarare 
for lantagaren att ra tag pa onskad bok. v ad galler aldersfordelningen pa litteraturen, 
bar Vargardas avdelning en mangd backer fran slutet av 70-talet. Lerums bibliotek bar 
daremot en vagliknande kurva. Medan den storsta gruppen religionslitteratilr pa 
Vargarda bibliotek ar publicerad pa 70-80-talet, ar litteraturen i Lerum publicerad pa 
80-90-talet. De mest representerade forlagen pa de bada religionsavdelningarna 
sammantaget, ar Verbum, Libris, EFS-forlaget ocb Proprius. I Vargarda a.r andra 
forlaget pa listan Gummessons, som var Missionsforbundets forlag. En stor skillnad 
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mellan de bada biblioteken ar antalet kristna tidskrifter/tidningar - i Vargarda ar de sju 
stycken och i Lerum tva. 

39 



5.2 Intervjuer 

5 2 1 Interyjuer med bibliotek;arier 

Bakgrunden ti11 1 varfor utlAningen ser ut som den gor, hamtas fran intervjuerna med 
bibliotekarierna. De delar av intervjuerna som jag kommer att anvanda mig av i 
analysen, redovisar jag darfor nedan. I intervjuerna framkom ocksa fakta som kan ge 
en vidare insikt i arbetet med religionslitteraturen pa de berorda biblioteken. Aven 
sadan information redovisas har. For en redogorelse av hur jag gickl till vaga vid 
intervjuerna med bibliotekariema hanvisas till Metodavsnittet och for en oversikt av de 
fragor som stalldes, till bilaga 2. 

52 1 1 Utlaoing 
Enligt de bagge vargardabibliotekarierna lanas det inte mycket religionslitteratur pa 
folkbiblioteket i 1Vargarda. F orklaringen till FIB: s laga utlAning, trots ett: stort hestand, 
tror sig en bibliotekarie veta - det finns bokbord i kyrkan, dar de kristna kan kopa sin 
egen litteratur. Den sorts upplyftande frikyrkliga litteratur som aterfinns dar, koper 
biblioteken inte in och denna litteratur anser hon vara konstnarligt dalig. T. ex. delar 
den upp varlden i ont-gott och anser att fralsning sker plotsligt och inte genom en 
utveckling. Bibliotekarien jamfor denna litteratur med Enid Blytons bocker. 
Bibliotekets religionslitteratur ligger enligt henne pa ett annat plan. 
Men kristna laser aven sadan litteratur som icke-kristna gor, det ar de fiesta 
bibliotekarierna overens om. 
En forklaring till den, enligt bibliotekarien, laga utlAningen i Vargarda, kan ocksa vara 
att det lases lite bland invanama. Hon tror att kombinationen lag utbildning -
jordbruksbygd - frikyrka gor att man inte lanar religionslitteratur pa biblioteket. 
I Vargarda ar det framst pastorer (inte praster) som lanar religionsli~eraturen och 
darefter unga kristna. Avdelningen om de icke-kristna religionema lana~ av studenter 
och religiost intresserade. 

I Lerum konstaterar bibliotekarierna att det ar bocker om icke-kristna r;eligioner (Cm 
och Cn) som ar sarskilt intressanta for lantagama - i synnerhet for studenter och andra 
ungdomar. Har ar litteraturen inom avdelningen Religionshistoria (Cm) oftast utlanad. 
Man konstaterar dock, att det lanas lite litteratur om kristendom. En qrsak till detta 
kan vara att det genomfors fa sjalvstandiga arbeten om kristendomen i skolan. Dagens 
ungdomar vet f o. enligt en bibliotekarie ytterst lite om kristendomen och hon 
efterfragar riktigt grundlaggande litteratur om denna religion. 

1 

Vid fragan om ! vilka som lanar .religionslitteratur i allmanhet, ar bibliotekariemas 
asikter dock i stort sett likartade: de kristna31 . Lerums ena bibliotekarit4 tror dock att 
de kristna vill ha mer intellektuell, filosofiskt och teologiskt svarare litteratur an den 
som finns pa biblioteket. Hon tror ocksa att de nog egentligen inte lanar 
religionslitteratur i sa hog grad. Detta beror pa att de inte kanner till att det finns sadan 
litteratur pa biblioteket. Det finns bokbord i kyrkan. Biblioteket koper inte sadan 
litteratur. 
Den andra bibliotekarien i Lerum har asikten att det mest ar aldre samt manniskor i 
kris som lanar religionslitteratur. 

31 Jag antar att man da i forsta hand tanker pa kristen litteratur 
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5212 InkOp 
l Vargarda kan genom 1 sitt datasystem !a ut en hel del olika statistik, t. ex. lantagarnas 
fordelning pa kon och alder. I Lerum finns dock inga sadana mojligheter, men man vet 
att Lerum ar en barnrik kommun och att invanarna ar hogutbildade. Personalen marker 
ocksa vilka grupper det ar som kommer till biblioteket. ' 

Bade pa Vargarda och Lerums bibliotek koper man in efter lantagarnas efter
fragningar. Det kravs flera forfragningar for att boken skall kopas in. I Vargardia ligger 
gransen vid tre sadana. Lerums bibliotek betonar lantagarinflytandet en hel del; man 
uppmuntrar det och hat beredskap sa att efterfragad litteratur inhandlas snabbt. 

Efter vilka kriterier kops da medier in? 
Tre bibliotekarier.namner den redan existerande litteraturen som ett matt pa vad som 
behovs/inte behovs intorskaffas. Sa ocksa for efterfragan. En bibliotekarie i Vargarda 
tar ocksa upp demografi ·och bibliotekets storlek, utlamng och kvalitet pa forfattarens 
tidigare alster samt bokens kvalitet. Ytterligare en namner positiva recensioner som en 
avgorande faktor. Nagon va.Ijer dessutom gama aktuella amnen. 
En bibliotekarie namner att inkop ocksa beror pa vad som finns publicerat. Vissa 
amnen skrivs det lite inom och da koper man ocksa in lite. En annan bibliotekarie sager 
sig kopa in lite religionslitteratur, bl.a. darfor att hon tror att kyrkligt aktiva har egen 
litteratur som de laser. ' · 

Kriteriema for inkop lav religionslitteratur ar i viss man annorlunda. Pa Vargarda 
huvudbibliotek kraver man att bockema ska vara ·lattskrivna och fungera for "gemene 
man". Innehall och ii.Ipnesfordelning ar ocksa viktiga. Bokens karaktar (fa.Kta eller 
Uppbyggelselitteratur etc), liksom kvalitet avgor for Vargardas socialbibliotekarie. I 
Lerum galler samma inkopskriterier som for de andra avdelningarna ( se ovan). Man 
forlitar sig pa den am.riesansvariga och hennes amneskompetens (Religionsvetenskap ), 
men forsoker kontrollera att hennes egna samfundstillhorighet inte paverkat alltfor 
mycket. Den amnesansvariga vid Lerums bibliotek sager sig vid urval av 
religionslitteratur kopa mycket efter forlag ( Verbum och Artos ar bra, men hoh koper 
ej in litteratur publicerad pa Livets Ords forlag och Mediagruppen - ett liknande 
forlag), befintligt best~d och [antagligen vid inkop till avdelningen Ck] om vilket 
samfund boken handlar om. Hon tror ocksa att eget personligt engagemang paverkar 
henne och andra bibliotekarier. 
Ortens karaktar ar ytterligare en faktor som paverkar urvalet. Bagge bibliotekanema i 
Vargarda namner deruJ.a faktor nagon gang i intervjuema. Lerums bibliotekaner tror 
att frikyrklig bygd ger annat utgangslage - man maste ju anpassa sig till befolKningen. 
Dessa bibliotekarier tror aven att man f'ar mer forfragningar pa kristen litteratur om det 
ar en kristen bygd. 

Tycker bibliotekarierna att deras egna intressen spelar in vid urval? 
Tva bibliotekarier anser att de paverkar en hel del, p.g.a. att man har kunskaper om de 
amnen man ar intresserad av och att det darmed ar lattare att bedoma kvaliteten pa 
litteraturen. Detta gor att det ocksa ar lattare att rata litteratur. En av dessa tva 
tillagger dock att hon forsoker lata bli att lagga in det egna tycket och smaken: 
"Bibliotekarien som privatperson och en bibliotekarie som professionell ar tva helt 
olika personer! ". Nagon sager att det ar svart for bibliotekarier att inte lata egna 
intressen spela in och att de nog alltid inverkar i viss man. Daremot anser chefen pa 
Lerums bibliotek att personalens intressen dock inte paverkar inkopen - tillsammans 
pratar bibliotekariema igenom urvalet ordentligt och ser till att de egna intressena inte 
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avspeglar sig i urvalet. Hon papekar dock att en negativ installning till amnet ocksa 
kan spela in oc~ medger senare att en negativ syn pa ytterligheter, t.ex;. Livets Ords 
litteratur, faktiskt har betydelse och marks i bestandet 
Bibliotekariema~ instiillning tilllitteratur som kan anses kontroversiell, t~x. sadan fran 
Livets Ords forlag, ar negativ. Som en av dem anmarker: som privatp~rson viii man 
inte kopa in dem, men som bibliotekarie gar man det. I Vargarda viii man att 
biblioteket ska vara objektivt och koper darfor (i man av existerand~ litteratur) in 
litteratur bade for och emot vissa fenomen. Alla asikter ska finnas. Harl har det dock 
gallrats ut en bo~ med band till Radio Islam och satts en liknande bok pa magasin. 32 

Huvudansvarig for religionslitteraturen pa Lerums bibliotek sager att d~t fore hennes 
anstallning fanns en dellitteratur fran Livets Ords forlag, men att hon rensat ut ett par. 
Hon koper inte ails in litteratur fran Livets Ords forlag eller Mediagruppen. Hon 
inforskaffar inte ,heller sam:fundslitteratur om t.ex. Jehovas Vittnen som Vittnena sjalva 
har forfattat. Bibliotekschefen i Lerum berattar att man forvarvar denna litteratur 
endast under stor tvekan. Den litteratur som anda finns, har man forvaryat med tanke 
pa de studerande som gar sjalvstandiga arbeten - de ska kunna stalla rorelser/asikter 
mot varann och fran biblioteket kunna erhalla underlag for debatt och granskning. 

5 2 1 3 Gallring ! 

I Vargarda ar det samma person som koper in litteraturen som gallrar den. Pa 
facklitteraturhylloma rensas det ca var tredje ar. Bibliotekarien beklagar att hon inte 
hinner gallra varje ar, som hon borde. Hon rensar dock sa mycket som mojligt och 
forsoker plocka 1sa att bockemas publiceringsar haller sig till 80-talet eller senare. Pa 
fackavdelningama gallrar bibliotekarien framst efter artal och pa religiohsavdelningen 
efter utlaning, eftersom innehallet inte pa samma satt blir inaktuellt som pa en del . 
andra avdelningar. Socialbibliotekarien i Vargarda gallrar inte heller med jamna 
mellanrum. Hon

1

gallrar i allmanhet ut mycket lite litteratur. Vid sitt tilltr~de gjorde hon 
dock pa t.ex. sefvicehemmen en stor utrensning av skankt kristen litteratur som hade 
ett evangeliser~de innehall. Gallring sker annars efter ruder, aktualitet och amne. 
Gamla upplagor !kan ocksa rensas ut. , 
Pa Lerums bibliotek sker gallring daremot ganska regelbundet och oftare an i 
Vargarda - nar det ar skollov. Har ar det den amnesansvariga som star for gallringen. 
Religionslitteraturen gallras efter utlaning. Aven har rensades litteratij.r ut vid den 
ansvarigas tilltr¥e. Denna gang handlade gallringen om backer fran Liv~s Ords forlag 
och liknande litteratur. Numera finns endast ett fital sadana: titlar kvar. 
Bibliotekschefen; sager att man gallrar ganska forsiktigt pa religionsavdelningen, darfor 
att amnet inte pa samma satt som annan facklitteratur blir inaktuellt. Man staller hellre 
litteraturen pa ~agasin an att helt rensa ut den. · 
Flera bibliotekarier namner att religionslitteraturens innehall ar "evigt" - att det star sig 
over tidema. Inaktualitet ar inget markant gallringskriterium. Men en bibliotekarie 
kommer ocksa med kommentaren att man faktiskt inte kan rensa ut alia backer aven 
om dear outnyttjade. Vissa backer ska finnas, aven om de lanas valdigt sallan. Som 
exempel namne( hon Ibsen. 

32 Kulturmruen i Vargarda utrycker ju f o. att sadan litteratur inte ska finnas pa 
biblioteket. 
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5 2 I 4 Invandrare 
I sarnband med fragox: om invandrare ocb religionslitteratur, namner bibliotekarien i 
Vargarda att det faktiskt finns persisk religionslitteratur pa deras bibliotek. Det ar en 
persisk familj ( medleinmar i ortens pingstforsamling) som har donerat dessa till 
biblioteket. Hon komnienterar detta med att det tyvarr blir lite slagsida pa bestandet av 
religionslitteratur. Sariuna bibliotekarie papekar dessutom att det ar ":fruktansvart 
viktigt" att svenskar laser om invandrarnas religioner for att fi kunskap om andra 
varldar sa att man inte blir rlidd for invandrarna. Som exempel tar bon den utbredda 

' i 

muslimskrack som films i dagens Sverige. DlirfOr skulle bon, om bon fick mer pengar 
till religionsavdelningen, prioritera Cm-avdelningen (Religionshistoria). 
Sarntliga bibliotekarier forkastar pistiendet att invandrare pa nagot slitt paverkar 
bestandet da denna grupp ar for liten ocb da invandrare inte laser mycket av 
religionslitteraturen - i ·alia fall inte den som finns pa biblioteket. 

52 1 5 Ovrigt 
En bibliotekarie i Vargarda berlittar att bon som nyinflyttad var nagot reserverad ocb 
tyckte att det var jobbigt att mota de manga frireligiosa som finns i Vargarda. Men sa 
sminingom vande boni sig ocb tycker nu att det inte ar nagot problem. : 

5 2 2 lnteryjuer med pastorer, kyrkohercle och prast 

Jag bar ocksa utfort intervjuer med tva missionspastorer, en kyrkoberde och en prlist. 
Fragoma som stlilldes var bl. a. 33 : 

- Har ni nagon kontakt med biblioteket? -Hur? V arfor? 
- Vad anser du om religionsbestandet pa biblioteket? 
- Lanar du mycket religionslitteratur? 
- Anvlinder du biblioteket i ditt arbete? 
- Vad tror du paverkar vilka bocker biblioteket koper in? 

Bade bibliotekarier ocb pastorer/praster vittnar om liten regelbunden kontakt mellan 
biblioteken. I Vargarda anvlinds dock biblioteket enligt pastorer ocb prliSter som 
"bokningscentral" for kulturevenemang ocb i nagot fall sarnarrangerar biblioteket ocb 
kyrkoma tillstlillningar. Vidare anvlinds bibliotekets anslagstavla i vissa fall till att 
affiscbera EFS-kyrkans evenemang. En utstlillning har ocksa gjorts gemensarnt. Vid ett 
tillfalle bar biblioteket haft bokprat pa Svenska kyrkans pensionarstrliff - enligt 
bibliotekarien visade pensionarema da ringa intresse for den kristna litteraturen. 
Bade Lerums bibliotek, prlist ocb pastor deklarerar att de inte bar nagon slags 
sarnarbete, med undantag for enstaka utstlillningar. Biblioteket bar liven nagon gang 
inbjudit kyrkliga foretrlidare till foreningsinformation. 

Prlistemalpastorerna lanar alia pa biblioteket ocb ar i stort sett nojda med det. 
Daremot lanar de mera slillan fran religionsavdelningen. Prlisten i Lerum sliget sig inte 
ens ba sett religionstiestandet. De intervjuade i Vargarda bar inte sa stora i krav pa 
biblioteket - man kan inte begara mycket av ett bibliotek i ett litet samhlille. Man 
tycker i allmlinhet att det finns for lite religionslitteratur ocb nagon tycker att den 
litteratur som finns i Vargarda inte ar aktuell for bonom. En person fran varje ort 

33 Fragelistan aterfinns i bilaga 3. 
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anvander biblioteket i sitt arbete - men inte i nagon stor utstrackning. Den litteratur 
som anvands koper man till storsta delen sjalv eller lanar av kollegor och vanner. 
De fiesta tror att efterfragan ar det som avgor vad som kops in. Nagon talar om 
bibliotekariens erfarenhet och sambindningen/recensioner som viktiga element. 
Pastoremas/pra:sternas uppfattningar om vad kristna/de egna forsamlingsmed
lemmarna laseli och l!nar ar olika. En svenskkyrkligt anstalld sager 1att det inte ar 
nagon skillnad mot vad andra laser, forutom att de laser Bibeln mer, medan en pastor 
tror att de la~er skonlitteratur och att det bara ar en liten grupp i som lanar pa 
biblioteket. Han tror ocksa att forsamlingsmedlemmarna lanar obetydliga mangder av 
bibliotekets religionslitteratur. Den andre prasten tror inte att kristna i ~et laser 
teologisk litter~tur. I sa fall lases mer allmanteologi an fackteologi. Slutligen tror en 
pastor att man f"ar tag pa sin kristna litteratur fran kyrkomas bokbord. 

Pastom i Vargarda Missionsforsamling sager om min undersokning att han tror att det 
finns skillnader i lasning mellan Vargarda och Lerum och att dessa skillnader beror pa 
det minimala s11tJdieintresse som finns i Vargarda. I allmanhet ar bokhxlloma sma hos 
vargardaboma, och forsamlingsmedlemmarna kan sagas vara "Non book people". Om 
man laser, studerar man i sa fall Bibeln. Detta beror pa att invanarna har arbetar- och 
jordbrukarbakgrund. Det finns manga industrier och inget gymnasium, sa t. ex. tror han 
att de larare som finns inte ar lika gediget utbildade som i t. ex. Lerum. Invanarna i 
Lerum, daremot, sager han, arbetar pa t.ex. hogskolor och andelen 

1

akademiker ar 
hogre dar. Sammanfattningsvis vill han papeka att det inte bara ar andliga intressen, 
utan ocksa bokintresse som paverkar utlanmg av religionslitteratur. 

5 2 3 Interyjuer med religionshirare 

Vid intervjuer med bibliotekarier vid de bada platsema, framkom att dessa ansag att 
det till stor del ar ungdomar som lanar litteratur fran avdelning Cm (Religionshistoria), 
bl.a. pa grund av arbeten inom skolan samt p.g.a. egenintresse. Darfor beslot jag mig 
att jamfora dessa asikter med larares dito. Vid intervjuer med tva larare pa Vargarda 
hogstadium oc:h tva pa Lerums gymnasieskola sokte jag bl.a. Ia. veta mer om laramas 
undervisnings-qtetoder, deras uppfattning och kunskap om laroplaner och kursplaner, 
elevemas utnyttjande av biblioteket i samband med religionsundervisningen samt 
laramas eget utnyttjande av denna avdelning i sitt arbete. Fragelistan aterfinns i bilaga 
4. 

Religionsunderyisningen utgor for de tillfragade gymnasielarama omkring halften av 
deras arbetstid.: For hogstadielararna var den mindre an halften. Syftet med laramas 
undervisning ar i allmanhet att redogora for frammande livsaskadningl,U", att utveckla 
elevemas inre liv och Ia. dem att fundera djupare samt att diskutera fragor kring etik. 
(Se ocksa Litteraturbakgrund: Foreskrifter och teori angaende skoht.) Hogstadie
lararna beklagade att bearbetning och djupare diskussioner ofta kommer i andra hand 
och i man av tid. De tycker i allmanhet att deras syfte med undervisningen realiseras i 
verkligheten. Halften av lararna anser att biblioteket har en stor plats i laroplanen 
enligt vilken e~everna ska arbeta sjalvstandigt och undersokande. (Se; aven avsnittet 
Litteraturbakgrund: Foreskrifter och teori angaende skola). 

Undervisnings~etoderna varierar i allmanhet med moment. Olika larare har olika 
metoder vid olika tillfalle. En av de larare som arbetar i Vargarda har oftast vid varje 
moment forst en lararledd introduktion, foljt av sjalvstandiga arbeten, Forelasningar 
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och sjalvstandigt arbete har lika stor plats i undervisningen. Den andra l~aren i 
Vargarda valjer att med tiden lata elevema arbeta mer och mer sjalvstandigt. For en 
Hirare i Lerum foljer metodema med momenten: ett sjalvstiindigt arbete i samband med 
etikdelen och, forutom lararledda lektioner, grupparbete i samband med genomgang av 
varldsreligionema. For den andre gymnasielararens del varierar arbetssattet fran k:lass 
till k:lass. Man kan allts! se att skillnadema i arbetssatt mellan.de bada larama at stora; 
det gar inte att se nagon trend eller urskilja nagot monster. Ofta ar arbetet med 
varldsreligionema dock i sjalvstandig form. · 

I samtliga intervjuer framkom att larama for sina Iektionsforberedelser utnyttjande 
litteratur fran institutiob.en mycket oftare iin fran biblioteket. De har dessutorh egen 
relevant litteratur. Mycket sallan anviinder de kommunbibliotekets religionsavdelning i 
sitt arbete. De kan inte redovisa sitt intryck av religionsavdelningen - de har anvant 
den alltfor lite. (Jylntiasielararnas anvandning av bibliotekets olika litteratiu-typer 
begransar sig oftast till. religionsmonografier - ofta specialiserade sadana och sadana 
som ar pa gransen till ~oso:fi eller psykologi. Ofta finner de denna litteratur geriom att 
planlost soka i bibliotekets hyllor. De tar ocksa titeltips av kollegor och ~ittar i 
databaser. 

I de bada kommunema anvander elevema enligt lararna framst skolbiblioteket. 
Eventuellt anvandande av kommunbiblioteket i religionsarbetet beror pa elevens 
motivationsgrad samt pa arbetets karak:tar - vid storre arbeten anvands 
kommunbiblioteket. Gemensamt for hogstadielarama ar att de i viss man uppmuntrar 
elevema att ga for att leta i biblioteket och vanligtvis ger dem rad om hur detta kan 
ske. 
Larama tror angaende elevernas informationssokningar att de ofta forst anvander sig 
av uppslagsverk, som finns i skolbiblioteket, for att sedan eventuellt ga vidare till 
fordjupningslitteratur sasom bocker in om specialamnen eller fak:tabocker. Denna 
fordjupningslitteratur finns pa institutionen eller pa biblioteket. Uirama har ingen 
uppfattning om elevemas intryck av kommunbiblioteket, men en intervjuad larare i 
Lerum tror att det i alla fall inte ar negativt. Mojligtvis kan det handa att de saknar 
litteratur dar och da f'ar bege sig till Goteborgs stadsbibliotek 

5 2 4 Sammanfattning ay Interyjuer 

Fyra bibliotekarier intervjuades om bibliotek och religionslitteratur. En bibliotekarie i 
Vargarda sager att det lanas lite religionslitteratur, vilket troligen beror pa att kristna 
har andra litteraturforsorjningsvagar. Att det lanas lite litteratur pa biblioteket tror 
bibliotekarien beror pa kombinationen lag utbildning - jordbruksbygd - frikyrka. I 
Lerum sager man att det lanas en del icke-kristen religionslitteratur och man tror att 
det framst ar ungdomar som lanar den. Ocksa i Vargarda anser bibliotekariema att det 
huvudsak:ligen ar ungdemar som lanar denna litteratur. Bibliotekarier pa bada ortema 
tror ocksa att det mest ar kristna som lanar religionslitteraturen i allmanhet. 
Pa Lerums bibliotek tycker bibliotekariema att lantagamas inkopsforslag ar mycket 
viktiga och arbetar for att nya bocker ska framskaffas med snabbhet. Viktiga faktorer 
som paverkar inkop verkar pa bagge biblioteken vara de existerande bestanden och 
lantagamas efterfragan. For religionslitteratur ar ocksa bl.a. lattlasthet, amne och andel 
kyrk:ligt engagerade lantagare fak:torer som sags inverka. Bibliotekariemas intressen 
sags i viss man spela in, framst genom amneskompetens, men aven vid urval av 
litteratur fran t.ex. Livets Ord. 
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Gallring sker eqligt bibliotekariema oftare pa Lerums bibliotek an pa yargardas. Pa 
bada biblioteken ar utlarungen det viktigaste mattet for vad som b

1

ehovs rensas. 
Dessutom har 4tgallring skett av religionslitteratur som pa det ena eller andra sattet 
har ansetts vara .• amnesmassigt da.Iig. · 

Pastorer/praster,' pa de bada ortema vittnar, liksom bibliotekariema, om liten kontakt 
mellan bibliotek och k:yrka. De tillfragade forklarar ocksa att de i liten wad anvander 
bibliotekets backer i sitt arbete. De ager ofta sjalva den litteratur de behbver. En av de 
intervjuade framfor sin asikt om Vargardabomas lasande - de ar "Non book people". 
Forklaringen liknar den som en bibliotekarie har givit (se ovan). Stor eller liten 
utlamng anser h~ framst bero pa graden av studieintresse bland invanarna. 

Intervjuer har bcksa gjorts med religionslarare. De sager sig (liksoin pastorema) 
anvanda biblioteket mycket lite i sitt arbete och har ocksa anvandbar lif;teratur i egen 
ago eller lanar sin litteratur pa skolans institutionsbibliotek. Larama 'har alla olika 
undervisningsmetoder och anvander biblioteket olika i sin undervisning. De tror att 
elevemas anvarldning av kommunbiblioteket beror pa den egna motiyationen, men 
ocksa pa de sjalvstandiga arbetenas storlek. Hogstadielarama visar ' tendenser att 
uppmuntra elevema att uppsoka kommunbiblioteket. 
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6 Analys 

I analysen amnar jag I resonera om vilka fak:torer som paverkar utlarung~n av 
religionslitteratur i de undersokta kommunema. Jag kommer dels att pavisa vad Jag har 
kommit fram till i bestfu1ds- och intervjuavsnitt. Men jag kommer ocksa att forsoka ge 
forklaringar till bestands- och utlaningssifli"oma och satta in vissa foreteelser i ' storre 
sammanhang. Jagtanker sammanfattningsvis ocksa ge svar pa de hypoteser som lagts 
fram i uppsatsens botjan. , 
F ak:torer som kan tankas paverka religionsbestand och -utlaning i de~ bada 
kommunema ar hogt kyrkligt engagemang hos kommunens invanare, invahamas 
utbildningsniva, skola, • bibliotekariers kunskap och arbete med litteraturen samt 
• d I mvan rare: , 

6.1 Kyrkligt engagem~ng 
i 

Att det finns en stor ahdel frikyrkligt engagerade invanare i Vargarda har paverkat 
bibliotekariens urval a\r religionslitteraturen. Detta avspeglas i skillnaden :mellan 
forlagsfordelning, mer 0mfattande Ci- och Cc-avdelningar samt i antalet perio~dika. I 
Vargarda har man valt ! att ha mycket litteratur fran frikyrkliga forlag. Sakerligen pa 
grund av att det dar finns en stor frikyrklig grupp. Det ar har ocksa fler utlan fran de 
avdelningar dar litteraturen utges av frikyrkliga forlag ( exempelvis Uppbyggelse-
litteratur Ci och Exegetik Cc ). : 
De lasare av religionsli~eratur som inte har en frikyrklig forankring och som 4armed 
star utanfor det kristna litterara systemet, torde inte ha samma intresse av t.ex. 
Dagenhusets backer, uppbyggelselitteratur och kristna periodika. Med en mindre 
frikyrklig grupp kan man anta att Lerum alltsa inte pa samma satt har haft anledning 
att anpassa sitt religionsbestand efter (fri)kyrkligt engagerade personer. 

Bibliotekariema vittnar: om att det till stor del ar just kristna som lanar den religiosa 
litteraturen. I Vargarda lar det mest pastorer och unga kristna som lanar. . 
Utlaningen av religionslitteratur i Vargarda begransar sig dock, trots att den anda ar 
storre an i Lerum, till ett ratal exemplar. Detta forhallande ar forvanande, med tanke 
pa att det finns sa manga frikyrkliga. Forklaringen ar till stor del det frikyrkliga 
litterara systemet. Den! kristna litteraturen lever helt enkelt under andra villkor an 
annan litteratur. Jag anser att det kristna litterara systemet paverkar bibli~tekets 
utlaning av religionslitt~ratur i negativ riktning. Hur kommer jag att diskutera n~dan: 

6 1 1 Forlag 

De kristna forlagen har, som tidigare sagts, andra kriterier for att valja ut boo~er for 
publicering an de forlag som finns i t.ex. det bildade kretsloppet. For vissa ;kristna 
forlag gar budskapet fore kvaliteten medan det for litteraturen i det bildade kretsloppet 
kravs daremot nagot Som kallas "kvalitet" for att boken ska godkannas som bra 
litteratur av systemets :ak:torer. Kvalitet innefattar bl.a. individualitet och franvaro av 
klicheartad handling och spr!k. 

I 

Denna klyfta mellan ~en kristna litteraturen och dess ak:torer, och den bildade 
litteraturen med sina: ak:torer, gar genom hela kretsloppet - fran forfattare till 
anvandare /lasare. Men det lir forlagets val av vad som ska ges ut; dess utgivnings-
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politik som ligger till grund for denna schism. Det ar har som forutsattningen for 
recensioner, debatt, distribution och lasning ligger, namligen bokens utgivning. 

Man kan inte lata bli att stalla sig fragan vad som sk:ulle handa om de kristna forlagen 
hade samma utgivningskriterier som de bildade. Sadana stravanden finns dock. Sarskilt 
de stora kristna forlagen narmar sig alltmer de bildade forlagens forhallningssatt, med 
hardare krav pa den litteratur som ges ut. 
De nya stravandena finns flera forklaringar till. En viktig faktor bor vara ekono:rhin. Da 
frikyrlk:omedlemmar alltmer laser litteratur fran icke frireligiosa forlag : sviker 
lasarkretsen. Liksom i ovriga delar av frikyrkan har det dessutom skett en oppning mot 
den ovriga varlden; det ar tillatet att intressera sig fOr andra amnen och synvinklar. De 
stora forlagen har alltsa borjat ge ut litteratur inom andra amnesomraden, for att ra nya 
lasare. Bockema kan ocksa sagas ha battre kvalitet. Jag tror att dagens modema 
manniskor (p.g.a. mer kontakt med medier) har ratt hardare krav pa bl.a. den litteratur 
de laser. Denna fraga disk:uterar aven Brigitte Mral i boken Tro mot tradition (1993, s. 
131ft} Ron konstaterar att forlagen alltmer profilerar sig samt ger ut 'mindre 
skonlitteratur och undrar sedan om en ny inriktning mot icke-kyrkliga egentligen inte 
!ar ideologiska och ekonomiska konsekvenser (Se Litteraturbakgrund: Allmant). 

Naturligtvis !ar skillnadema mellan kretsloppen effekter for den kristna litteratuten och 
dess chans att komma innanfor bibliotekets vaggar. Biblioteket ar en deli det bildade 
kretsloppet och har ar ofta bokens kvalitet extra viktig, da biblioteket ibland anvands 
som den framsta kallan till den bildade litteraturens spridning. Det ar da inte konstigt 
om den frikyrk:liga litteraturen av s.k. "dalig" kvalitet ses med oblida ogon av. en del 
bibliotekarier. Som t. ex. hos en intervjuad bibliotekarie har i undersokningen. ' 

6 1 2 Recensioner 

F orlagen vet ofta vilken litteratur som ar av dalig kvalitet. De forlag som !ar ( eller kan 
tanka sig ra) daliga recensioner i Sambindningen!tidningar, skickar inte in sina backer 
dit. Eller ocksa skickar man bara dit den litteratur man vet ar av hogre kvalitet. 1 

De stora forlagen !ar dock i allmanhet manga och valvilliga recensioner. Aven f6rlagen 
Nytt Liv och Sanctus uppger dock att de ar nojda med sina recensioner. · · 
Jag tror att de positiva recensionema helt hanger ihop med forlagets installning, bl.a. 
till de bildade systemets kvalitetskrav. Litteraturen utgiven av dessa forlag !ar bra 
kritik av dessa aktorer. Enligt min uppfattning har de ett budskap, men ocksa kvalitet. 
Dessa tva kriterier, som ofta har blivit motsatser, kan forenas - det har ovannamnda 
forlag visat. Dessa forlag tror jag ocksa ar talesman for den nya oppenheten inom 
kyrkan- den som ser de icke-kristna och icke-kyrk:liga som mer an omvandelseobjekt. 
Litteratur som uttrycker denna installning, har naturligtvis lattare att ra lasare utanfor 
den kyrkliga varlden och tilltalar ocksa dess recensenter. 

6 1 3 Anvandare 

Vi har tidigare sett att de som laser den frikyrk:liga litteraturen till storsta delen ar 
manniskor som har kontakt med det kristna litterara systemet, dvs kyrkliga. Och da det 
i Vargarda finns en stor frikyrk:lig grupp, koncentrerar jag mig i detta kapitel pa!dessa. 
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Resonemanget kan. dock aven gaJ.la engagerade i Svenska K yrkan och icke 
samfundsanknutna personer. 
Jag har delat in avsnittet i tre avdelningar: I) Frikyrkomedlemmars lasning, 2) 
Frikyrkomedlemmars religionslitteraturlasning, 3) Frikyrkomedlemmars anvandande av 
biblioteken for sin forsorjning av religionslitteratur. 

6 1 3 1 Frikyrkomed]emmarnas Jasning 
Bibliotekariemas intryck var i allma.nhet att kristna till stor del laser sadant som aven 
icke-kristna gor. En bibliotekarie tror dock att kristna darutover laser sadant som inte 
finns pa biblioteket - triviala skildringar av varlden med en klar uppdelning i gott och 
ont, svart och vitt och "konstnarligt pa samma niva som Enid Blyton". 
En pastor anser att att graden av lasning bland frikyrkliga i Vargarda i vissa fall kan 
vara bristfallig. En forklaring till detta fenomen anser jag vara den Iivsstil som manga 
frireligiosa for. Man ar ofta engagerad i diverse kyrkliga aktiviteter - kommitteer, 
sammantraden, ledaruppgifter, bonesamlingar och sa vidare. Man har helt enkelt inte 
tid att lasa. Kanske inte heller lust att lasa34. Med mycket pa programmet och den 
sociala gemenskap som dessa aktiviteter ofta ger, tycker man sakert att verkligheten 
ger alit man behover. Man forstar inte lasningens mening och betydelse. 
Detta forhallande kan tankas vara sarskilt pafallande i just Vargarda, dar det p.g.a. 
manga kyrkor, finns ett stort intresseunderlag och darmed en mangfald av religiosa 
engagemang och tillfallen att sysselsatta sig. 
En pastor kommenterar f o. min undersokning med att det inte bara ar andliga 
intressen som spelar in pa lasning av religionslitteratur, utan ocksa bokintresse. 

6 1 3 2 Frikyrkomedlemmarnas religions1itteraturlasning 
Kanske kanns inte lasning av teologi angelaget, da pastorn/prasten ofta iar formedla 
sina egna teologistudier i predikningar och bibelstudier. (Det ar da framst exegetik som 
berors. Manga andra av bibliotekets underavdelningar pa C-hyllan beliJ.andlas 
sakerligen ocksa i nagon predikan.) Behovet av teologi kart pa det viset tankas bli 
tillfredsstaJ.lt. Bibliotekarien i Vargarda konstaterar i detta sammanhang att det framst 
ar just frikyrkliga pastorer som lanar den fackliga religionslitteraturen. 
En grupp som sags lana religionslitteratur ar de kristna ungdomarna. Ungdomar idag 
utbildar sig pa hogre niva och tar darmed enligt vad jag kan se, en mer vetenskaplig 
grund, som gor att de lattare kan ta till sig tyngre teologiska verk. I takt med att 
omvarlden har teoretiserats, ar de personliga motsattningarna hos dagens unga 
kyrkliga till att analysera kyrkan och kristendomen, pa vag att brytas ned. Detta 
synsatt kanske inte den aldre generationen alltid har tagit till sig. Aldre har ofta haft 
svart att anpassa sig till nya tankegangar. Gouker papekar i sin artikel God is alive and 
well at the reference desk (1987, s. 342) att manga konservativa kristna nnsstror 
modem teologi och religionsforskning. De anser att grunden till deras tro forstors, 
snarate an att byggas upp vid lasandet av sadan litteratur. 
A andra sidan har den nya mediesituation de unga lever under - en mangfald av 
information och valmojligheter, musikvideor med snabba klipp och tvara kast samt 
lasning av den Iattlasta och spannande litteratur, som t. ex. bokklubbarna ofta 
erbjuder, skapat en otalighet hos manga ungdomar idag. Man har inte samma 
koncentrationsformaga som man har haft tidigare. Bibliotekarien i Vargarda berattar ju 

34 Undersokningar har visat att dessa ar de viktigaste tva forklaringarna folk har till 
att de inte laser. Greta Renborg raknar i sin uppsats upp flera sadana kallor (1968, kap. 
2.3 och 3 .2.1 ). 
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t. ex. att hon gama koper in lattlast religionslitteratur. Susan Avallone namner i sin 
artikel den intellektuella, vetenskapligt teologiska litteraturen (Receptivity to religion 
1984, s. 1892). Hon berattar om bibliotekariers vittnesbord att "~opulara" och 
"inspirerande" religionslitteratur lanas mer an den riktigt teologiska litteraturen och att 
bocker med filosofisk, intellektuell tendens f'ar sta kvar pa hyllan. Dessa! beskrivningar 
ar fran Amerika, men jag skulle vilja pasta att de ocksa galler for frik:yrkliga lasare i 
Sverige. Vi kan se i rapporten om Orebro-projektet att den kyrkliga gruppen valde 
mer populara bocker an vad bibliotekarierna skulle ha gjort - ett tydligt exempel pa att 
manga kyrkliga lvill ha mer lattlast allmiin teologisk litteratur. 
Till detta har jag kanslan av att religionsamnet forsvinner i informationsfloden -
mangden av information ar storre an forr. Religionen ar ocksa mer tillbakasatt i 
samhallet- inte )ika inkorporerat som forr. 

6 I 3 3 Frikyrkornedlernmarnas anyandande ay biblioteken for sin religionslitteratur-
forsorjning , 
Eftersom kyrkliga ofta har sarskilda litteraturforsoijningsvagar vad galler religions
litteratur, gar de antagligen inte i forsta hand till biblioteket. Man kan £a tag pa denna 
litteratur sa mycket lattare, t. ex. i kyrkan ( dit man linda gar) eller genbm en kristen 
bokklubb. Vidare ger kristna specialbokhandlar ett storre urval och en mer 
professionell hjalp. Manga ganger koper man sa.kert ocksa dar av solidaritet med 
samfundet/personalen. Troligt ar att expediterna i bokhandeln tillhor : forsamlingen, 
eller att man pa annat satt ar bekant med dem. Att kopa bocker dar blir en lojalitets
och barmha.rtighetsfraga. Bestandet ar dessutom inriktat mot just kyrkligt engagerade 
kristna med grund i den kunskap och insikt i dessa forha.Ilanden som personalen ofta 
har. 
V anligt ar ocksa att viinner och forsamlingsmedlemmar lanar bocker av v:arandra. 3 5 

Jag tror dessutom att vackelsearvet kan finnas kvar i viss del med en tydlig uppdelning 
i varldens onda och kyrkans goda. Detta kan bidraga till att ett fatal kyrkligt 
engagerade personer visar tendenser till att se varlden utanfor kyrkan fjoch daribland 
okristen litteratur) som ond. I "varlden" finns ocksa biblioteket, som man betraktar 
med viss misstB.:Qksamhet. Biblioteket ar ju objelqivt och tar in all sorts: litteratur och 
detta kan vara syart att acceptera. Antingen betraktar man hela biblioteket som "ont" 
eller ocksa bara, en del av det - men ocksa denna Iilla del ar man mycket radd att 
komma i kontakt med, t. ex. genom att £a "syndiga" bocker i sin hand. D~nna radsla ar 
naturligtvis ofta omedveten, men den kan sa.kert finnas i bakgrunden. 
Jag tycker dock ,att man inom frik.yrkan har Ia.tt oppnare attityder och har blivit mindre 
inskrankt. Varlden utanfor har kommit in innanfor kyrkans vaggar. Min asikt ar att 
frikyrkan numera paverkas en hel del av samhallet. For att na miinniskol' anpassar den 
sig sa gott det gar efter allmiinna trender. Detta forhaiiande kan sagas vara extra 
tydligt inom Missionsforbundet (Forstorp 1993). Den "nya oppenheten" kan 
tillsammans med ungdomarnas nya utbildningssituation, vara en forklari:Q.g till att t. ex. 
skonlitteraturlasning numera har blivit accepterat. 

35 En bibliotek!¢e i Vargarda ar f o - som redan namnts - medveten om att de 
kristna har andra vagar att Ia. tag pa sin kristna litteratur; hon namner att hon har 
hort en kyrklig saga att hon koper sin religiosa litteratur fran bokborden i kyrkan. 

50 



6 1 4 Sammanfattning ay aysnittet Kyrkligt engagemang 

Jag anser att den stora andelen frikyrkligt engagerade invanare i Vargarda har paverkat 
biblio1tekets religionsbestand, framst vad galler forlag, den stora Ci- och Cc
avdelningen och antal periodika. Med en mindre frikyrklig grupp torde Lerum diiremot 
inte pa samma satt ha haft anledning att anpassa sitt religionsbestand till (fri)kyrkligt 
engagerade. Forklaringen till att det lanas fi bocker om kristendom overhuvudtaget 
kan bl.a. hamtas i ett resonemang kring det kristna litteriira systemet. 
Min asik:t iir att det fak:tum att frikyrkliga p.g.a. en livsstil med manga ak:tiViteter i 
kyrklig regi, innebiir att de i lag grad laser litteratur. Att de laser lite religionslitteratur 
kan bero pa att de f'ar sitt kunskapsbehov tillfredsstallt genom kyrkans undervisning. 
Dessutom framfors asik:ten att konservativa kristna ofta misStror religionsforskningen. 
Daremot torde krlstna ungdomar enligt min uppfattning ha en storre beredskap att ta 
till sig tunglast vetenskaplig teologisk litteratur an vad man hade forr, da man numera 
har en hogre genomsnittsutbildning och diirmed en storre kunskap att lasa komplex 
litteratur. 
Att ga till biblioteket for att lana kristen litteratur tror jag kan kannas onodigt, da man 
pa ett enklare satt kan fi tag pa den genom de distribueringsvagar som finns i det 
kristna kretsloppet. Dessutom iir chansen stbrre att man f'ar mer kompetent' hjalp i 
t. ex. specialbokhandeln och att man ocksa kanner lojalitet mot den. Slutligen anser jag 
att det hos ett fital personer kan finnas en forestallning om att viirlden utanfor kyrkan, 
diirmed ocksa biblioteket, iir ond och syndig. 

6.2 U tbildning 

I botjan av den hiir uppsatsen gick jag igenom vad andra undersokningar har kommit 
fram till, bl. a. att utbildning ofta hanger samman med en hog grad av lasning och 
manga biblioteksbesok. Jag har dock funnit att utlamngen av religionslitter~turen i 
Vargarda och Lerum inte pa det satt jag trodde paverkas · av kommuninnevanarnas 
utbildning. Visserligen namnde bibliotekarier pa de bada ortema liksom en pastor 
invanarnas hoga respek:tive laga utbildning. I Vargarda ansag man att det var en av 
anledningarna till att invanarna inte i nan hogre grad soker sig till biblioteket. for att 
lana. Ocksa en pastor satter invanarnas laga utbildning i samband med deras grad av 
lasning. Koncentrerar man sig pa religionslitteraturen, motsags detta uttalande dock av 
att religionslitteraturen hiir var mer utlanad an i Lerum. Detta fak:tum beror sakerligen 
pa invanarnas hoga frik:yrkliga engagemang. Att invanarna iir lagutbildade och darfor 
borde lana mindre religionslitteratur ani Lerum marks alltsa inte. Inte heller har jag i 
statistik eller intervjuer lyckats urskilja nagra siirskilda lag- respek:tive hogutbildade 
lanegrupper. 

Den stora lanegruppen, forutom religiost engagerade, iir istallet enligt bibliotekariema 
elever fran hog- och gylnnasieskolor: 
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6.3 Skolor och ungdomar 

Undersokningar har visat (se t.ex. Renborg 1968, kap. 4.4 eller) att ungdomar mer 
utnyttjar bibliotek an aldre och att studenter anvander sig av bibliotek mer an manga 
andra (Renborg 1968, kap. 4.4). 

Det iir i ungdomen man soker att finna sin identitet och sin egen plats i varlden. Det iir 
kanske diirfor som man ocksa i denna ruder soker nagot att sa.tta sin tilltro till. Man 
staller sig fragor om Gud, livets mening och sin egen plats i viirlden. Intresset for 
religion har diirfor forutsattningar att vaxa. I detta sokande kan religionslitteraturen £a 
en central plats. 
I mina intervjuer med bibliotekarier sags att ungdomar iir en grupp som lanar mycket 
religionslitteratur. De som lanar litteratur fran avdelningen Cm (Religionshistoria) ar i 
forsta hand unga personer- saval i rollen som elever och som privatpersoner. Detta 
forhMlande iir sarskilt markant pa Lerums bibliotek, som p.g.a. sitt lage fungerar som 
ett andra skolbibliotek. Vi har ju sett hur bade den procentuella delen av exemplaren 
och utlanen pa avdelning Cm (Religionshistoria) ar storre i Lerum ani Vargarda. 

V arfor lanar ungdomar inte litteratur om kristendomen i lika hog grad som om andra 
religioner? En bibliotekarie tror att det beror pa att elever har £a sjalvstandiga 
uppgifter om denna religion i skolan. Dessutom kan man inte sa mycket om 
kristendomen - det saknas riktigt grundlaggande bocker som denna religion. Man vet 
inte vad kristendomen star for. 
Kanske iir litteraturen pa biblioteken alltfor svar. Intresset for kristendom kan ocksa 
vara ringa bland ungdomar. Den kristna tron uppfattas kanske inte vara "exotisk" pa 
samma satt som t.ex. Buddhism iir. 

6 3 1 Ungdomar 

Men vad lanar di ungdomar? Vilken litteratur kan de ti:inkas lana for skolbruk och for 
privat bruk? 

Elever har inte, utanfor de sjalvstandiga arbetena, pa samma satt som larare tillgang till 
institutionsbibliotek och har val oftast heller inte, p.g.a. ekonomiska orsaker, ett eget 
hestand av religionslitteratur. De ar hanvisade till biblioteket for fria studier i 
religionsamnet. De intresserar sig inte i nan storre grad for kristendom, men mahanda 
lanar de nagon enstaka bok om andra religioner. Mycket av vad ungdomar behover 
veta om andra religioner, tror jag dock att de rar reda pa i skolans 
religionsundervi$ning. Ar ungdomarna daremot engagerade kristna, kan de ocksa lana 
av kristna avdelningar ( se aven kapitlet om K yrkligt engagemang). 
Vad ungdomarna framst lanar for privat bruk vad galler religionslitteraturen, tror jag 
istallet ar mytologi. Jag tror personligen att intresset for mytologi i:ir stort bland 
ungdomar i de yngre tonaren. Vad kan detta bero pa? En forkl¢ng ger oss 
barnpsykologen och sagoforskaren Bruno Bettelheim. Hans teorier bygger pa att 
sagorna i grunden handlar om manniskans inre, om de allmanmanskliga konflikter och 
psykiska problem som vi alla rooter. Sagoma ar en hjalp till att mota och bearbeta 
dessa psykiska konflikter. Deras dolda budskap talar till vart omedvetna och ger 
exempel pa hur man kan klara sig ur kriser och problem medan man laser. Med tanke 
pa detta ar det diirfor inte forvanande att ungdomar dras till mytologi - omedvetet 
kanner de att det ar vad de behover for att utvecklas. (Bettelheim, 1989) 
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6 3 2 Elever 

Vad eleverna lanar for skolbruk, beror helt pa undervisningens upphiggning. Om 
sjalvstandigt arbete i hog grad utnyttjas som inlamingsmetod lanar elevenia mer 
litteratur fran biblioteket. Utl!ningen avspeglas i vilka amnen dessa sjalvstudier 
behandlar. Amnena varierar fran klass till klass och fran larare till larare, men 
sjalvstandiga arbeten handlar ofta om olika religioner (Cm) och om olika kristna 
samfund (Ck). Som redan har visats, ska atminstone hogstadiets undervisning berora 
saval kristendomen (Bibeln och kyrkliga foreteelser) som andra religioner och laror. 
Man ska ocksa ha lektioner om etik och om samlevnad. Till dessa amnen, ar det i 
teorin mojligt att utnyttja flera av religionsbestandets underavdelningar. Troligt ar 
dock att backer av uppbyggelsekaraktar och dylikt inte anvands av liirare och elever i 
skolarbetet. 

Jag anser att elevemas anvandande av kommunbiblioteket i skolarbetet framst beror pa 
1) den egna motivationen, men ocksa pa 2) kommunbibliotekets placering och 3) 
lararnas installning: 
1) Elever med liten motivation och litet engagemang for de sjalvstandiga uppgiftema, 
anstranger sig mindre och iir nojda med den information de kan ti i larobocker eller i 
skolbiblioteket. Detta galler sakert i extra hog grad i hogstadiet, da undervisningen inte . 
iir frivillig. Gymnasiet daremot iir (i alla fall i teorin) frivilligt. Elevema kan darmed 
antas vara mer engagerade och intresserade. Det kravs diirfor mer av dem, och de 
forvantas ha storre · formaga att sjalva leta upp information. Att elevemas motivation 
spelar in pa biblioteksutnyttjandet namns i intervjuema med liirama. 
De motiverade eleverna gar t. o. m. langre an vad som forvantas av dem, och 
kommunbiblioteket kan darmed vara en nastan sjalvklar kalla till information for dessa 
elever. Huruvida man valjer att utoka sin litteratursokning till kommunbiblioteket 
beror dessutom pa det sjalvstandiga arbetets storlek. 

2) Om kommunbibliotekets placering ar langt ifran skolan blir elevemas anvandande 
av detsamma mindre. Till och med motiverade elever drar sig da i det langsta for att ga 
dit. De iirenden man utfor i biblioteket iir ofta ingen akut nodvandighet och diirfor ar 
det lattare att skjuta upp/stalla in besoket. Om biblioteket diiremot sasom i ,Lerum 
ligger nara skolan - ja, till och med i samma byggnad, kommer det att :fungera som ett 
andra skolbibliotek. Da kan elevema pa ledig tid "slinka in" i brist pa annan 
sysselsattning. 

6 3 3 Underyjsning 

3) Elevemas grad av biblioteksanvandning beror till stor del pa lararens instiillning 
till kunskap, inlaming och bibliotek. ·• 
Liiraren ska styras av liiroplanen och hur den beror de omraden som behandlas i denna 
uppsats, namligen bibliotek och religion, har ju ovan redogjorts for ( se i kapitlet 
Litteraturbakgrund: Foreskrifter och teori angaende skola). Liirqplanen 
rekommenderar arbetsmetoder och talar om vilka moment som ska inga i 
undervisningen. Da denna malformulering stundtals kan vara ganska vag, lamnas 
liiraren att sjalv tolka laro- och kursplan. Det iir sjalvklart att arbetsmetodema p~ detta 
vis blir olika mellan liirare. 
Den installning som jag anser borde ge mest sjalvstandigt utrymme at arbete i 
biblioteket, arden dialektiska, framst da den inriktning som John Dewey, fadem till 
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uttrycket "learning by doing", foretrader (Se Litteraturbak:grund: Foreskrifter och teori 
angaende skola). Dewey menar att kunskapens varde bestams av dess nytta. Eleven 
ska vara aktiv och arbetet ska anknyta till och forbereda for den samhaller~ga och 
sociala verkligheten. Det var genom denna syn som bl.a. grupp¥beten, 
individualisering och intresseomraden gjorde sitt intrade i den svenska skolan (Malten 
1981 ). Anvandning av bibliotek ar da en del av den samhallerliga kunskap som eleven 
ska erh!lla, och biblioteket borde darmed rimligtvis fi ett stort utrymme i 
undervisningen. ' 
Uppmuntran beror ocksa pa lararens egen installning till bibliotek. En. av de 
intervjuade lararna berattar att hon uppmuntrar elevema att ga till biblioteket. Brian 
Groombridge, som har gjort en undersokning om manniskors utnyttjande av bibliotek, 
anser att det ar en standig paverkan i ungdomen fran t.ex. larare som bl.a. gor att man 
gar pa bibliotek i vuxen aider (Refererad i Renborg 1968, kap. 3.2.1). 

6 3 4 Larare 

De intervjuade lararna anvander sjalva religionsbestandet i kommunbibliqteket i 
myck1et lag grad. Istallet ar det institutionens bocker som anvands. En del Ia.r;are har 
ocksa den litteratur de behover till sina lektionsforberedelser i sin egen ago. Det verkar 
vara bekvamast sa, eftersom denna litteratur anvands for ofta for att lArtas pa 
institution eller pa bibliotek ( detta forh!Ilande galler f. o. ocks!, som tidigare sagts, 
for pastorer och praster, aven om undantag kan finnas inom bagge yrkesgruppema). 
Man kan fraga sig hur detta paverkar undervisningen. Vet lararna verkligen vad 
biblioteket kan ge? Ar det inte svarare att se bibliotekets mojligheter for stud~mtema 
om man inte sjalv sett dem? Man kan fraga sig om inte det faktum att de tillp-agade 
larama ofta har d!lig kunskap om bibliotekets religionsavdelning i slutandan paverkar 
elevemas anvandning av densamma? Omedvetet speglar lararen sakerligen sin 
installning till bibliotek. Har han/hon haft d!liga erfarenheter av bibliotek, noterar 
elevema det. Pa samma satt marks det om han/hon har haft positiva upplevelserav det. 
Da ar det lattare att hanvisa elevema till biblioteket. · 

6 3 5 Sammanfattnina av aysnittet Skolor ocb ungdomar 

' 

De intervjuade bibliotekariema anser att de som lanar litteratur fran avdelningen om 
Religionshistoria till storsta delen ar ungdomar, framst i rollen som studenter. Men 
dessa l!nar daremot inte sa mycket om kristendom. 
Elevemas anvandande av biblioteket for sin religionslitteraturforsotjning i skolarbetet 
beror framst paden egna motivationen- som ar avhangig bl.a. av vilket stadium eleven 
gar, kommunbibliotekets placering och lararens installning. Lararens uppmuntran till 
biblioteksanvandning hanger inte sa mycket samman med taro- och kursplan~r, men 
daremot med undervisningsmetod. Mycket beror det aven pa lararens installning till 
bibliotek och sin egna upplevelse av detta. De tillfragade lararna har dock' i liten 
utstrackning sja.Iva anvant sig av biblioteket i sitt arbete. De nyttjar ista.Ilet litteratur 
fran institutionen eller ett eget hestand. Detta kan medfora samre forutsattningar for 
dem att se bibliotekets mojligheter. 
Med andra ord ar den narliggande skolan en faktor som paverkar utl!ningen i Lerum, 
Studenter paverkar ocksa utl!ningen i Vargarda. 
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6.4 Bibliotekariers kunskap och orval 

"A sensitive, open, nonjudgmental attitude is essential for librarians dealing with 
people who hold strong religious beliefs. While cert~ religious tra~itio~s su~h: as 
fundamentalism may have a strong negative connotatton for some libanans, tt t~ 

important that we not let personal prejudices or possibly ~ven reli~ous misconcepttons 
interfere with our ability to take seriously and meet the informatiOn needs of people 

holding those views." ' 
David Gouker (1987, s. 342) 

Jag tycker mig, med n!got undantag, ha funnit att bibliotekariemas installning och 
engagemang inte spelar in pa bestandet. Daremot spelar deras kunskap in pa arbete:t 
med religionslitteraturen. 

6 4 1 Kunskap 

Vid intervjuer med bibliotekariema framkom det att de ansag att deras eventuellla 
kyrkliga engagemang inte paverkade inkop av religionslitteratur. Jag vill anda papeka 
att engagemang och intresse paverkar i form av kunskap. Det tycks som om de 
engagerade bibliotekarierna har ett battre grepp om religionsavdelningen och

1 

att de 
lattare kan diskutera och lagga fram teorier kring begreppet religionslitteratur. 
En kyrkligt oengagerad bibliotekarie tycks inte namnvart tanka pa avdelningen: sasoni 
en sjalvstandig grupp skild fran det ovriga bestandet. Honlhan tycks inte h<Wer ha 
kunskap om de sarskilda forutsattningar som finns for den kristna litterature:n. 
Intervjuema visar att en av de bibliotekarier som ar icke kyrkligt engagerad och som 
inte verkar vara speciellt intresserad av jl.lst religionsamnet ocksa ar den som koper in 
relativt lite religionslitteratur. Vi kan dock konstatera att namnda bibliotekarie ar 
intresserad av livsfragor och psykologi och att dessa amnesgrupper ~ mer 
representerade i bestandet an religionslitteraturen. Detta forhallande kan antin;gen: 1) 
vara en tillfallighet, 2) hanga samman med bibliotekariens personlighet och subjektiva 
tolkning av lantagarnas onskningar samt situationen som helhet eller 3) vara ~n trend 
som forekommer bland flera icke kyrkligt engagerade bibliotekarier. 4) Det kan ocksa 
vara sa att denna bibliotekaries lantagare verkligen inte ar intresserade av 
religionslitteratur eller 5) kanske hai lantagarna inte kunskap om bibliotekets resurser 

1 

att inforskaffa litteratur fran det kristna litterara kretsloppet (Se avsnittet 
1

om PR 
1 

nedan). 

Bibliotekarierna namner att kunskap om ett amne inverkar pa deras arbete med 
bestandet: 
Kunskap och personligt intresse gor att man av egen kraft medvetet eller omedvetet 
satter sig in i de referensramar och den litteratur som finns inom amnet och darmed 
ocksa tar en stor kunskap om det. Man har ocksa lattare att overblicka avdelningen 
och att valja ut kvalitetsmassiga bocker. Oftast paverkar inte detta intresse arbetet i 
negativ riktning. Det finns dock naturligtvis individuella avvikelser. Exempelvis kan 1 

tolkningen av lantagarnas behov vara svar. Har har ett par av de intervjuade papekat 
betydelsen av andra bibliotekarier som kan kontrollera inkop/gallring. 

Bibliotekariens kunskap har i slutandan ocksa paverkan pa utlAningen, aven om den 
kanske inte har ett direkt inflytande. Bestandet blir av hogre kvalitet, vilket gor det 
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akt
. ~· lan· tagama som darmed kan tankas lana mer. Dessutom kan ett bra 

attr tvare 10r ' 1' .. n han 
referensarbete36 innebara, att lantagaren hittar den bok eller 1tteratur om amne 
intresserar sig for. Aven gallringen kan paverka utlarungen - da ointre~santa och 
irrelevanta bocker forsvinner, ar det lattare for lantagaren att Ia ogonen pa relevanta 
titlar. 

Kunskap om lat;J.tagama ar ocksa en faktor som ar viktig. Man maste veta hur 
befolkningsgruppen ar sammansatt, t.ex. i alder och, i detta fall, religios tillhorighet. 
Man maste ocksa ha en k:unskap om de forutsattningar och levnadsstil som dessa 
manniskor bar, for att veta hur man ska arbeta med litteraturen och t.ex. utatriktat 
arbete. I kontakt med religionslitteratur torde t. ex. k:unskap om det kristna litterara 
systemet vara av,stor vikt. Detar ocksa viktigt att man inte kanner sig frammande for 
de trosaskad.Itingar som lantagaren har. En bibliotekarie talade om den muslimskrack 
som finns i Sverige, en annan om det egna obehaget kring den fiireligiosa askadningen. 
Samma forhailande kan ocksa galla de sam:fund/rorelser utanfor det kristna 
etablissemanget som har har namnts vid ett flertal tillfaJ.len. 

6 4 2 Urval o~h gallring 

Det finns tillfallen nar bibliotekarierna sjalva uttrycker att deras livsaskadning spelar in 
vid inkop. Detar vid inforskaffandet av Iitteratur fran (och om) de sekter och sam:fund 
man tycker ar tvivelaktiga, t.ex. fran Livets Ord. I en bibliotekarieintervju medger 
bibliotekarien att den egna installningen spelar in vid inkop och gallring av bocker fran 
t. ex. Livets Ord. Det verkar ocksa vara svart for benne vid urval av litteratur som 
handlar om d~t egna samfundet - hon vill kopa in for mycken litteratur ~m och fran 
detta. 
Bibliotekariema i Vargarda sager att biblioteket ska vara objektivt och forsoker skaffa 
saval litteratur for som mot foreteelsen. Kanske skar man daremot ned bestandet av 
t. ex. Livets' Ords litteratur till nagon enstaka bok. I Lerum ar installningen 
jamforelsebar - man vill ha Iitteratur fran Livets Ord for att lantagarna ska kunna lasa 
denna litteratur och granska den. Men det tar inte finnas for manga exemplar - man har 
rensat ut ett flertal bocker och vill nu inte kopa in sa manga fler fran detta eller 
liknande forlag. 37 

Susan Avallo~e (Receptivity to religion 1984, s. 1892) berattar hur ett amerikanskt 
bibliotek i sin mAlsattning har deklarerat att man inte ska inforskaffa litteratur med 
syfte att evangelisera. Ett annat bibliotek koper inte in litteratur fran t. ex. Jehovas 
vittnen. Kanske skulle liknande skrivna ma.Isattningar gora arbetet med 
religionsavdelningen lattare for Vargarda och Lerums bibliotekarier. Det verkar dock 
finnas muntliga direktiv och forhailningsregler mellan bibliotekarierna. Bokmotena kan 
ocksa funger:a som kontrollorgan, da de andra bibliotekariema rar ge sin synpunkt pa 
de utvalda titlama. 

36 Begreppet referensarbete innebar kortfattat att hjalpa lantagaren att hitta den 
information eller.li:tteratur han eftersoker. 
37 Aven en del av den utgivna litteraturen inom avdelningen Cn anser jag kan 
jamforas med ovan namnda litteratur. Ofta ar det grupperna sjalva som har 
producerat bc,cker som finns pa denna avdelning och en sorts reklam for rorelsen 
finns i bockerna. 
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Ett viktigt ink:opskriterium ar den existerande litteraturen. Man ska inte kopa in bocker 
som ar likvardiga, om de inte ar sa utnyttjade att man behover en "avlastare". 

Vi har tidigare redovisat de kriterier som bibliotekarierna i Vargarda och Lerum har pa 
bocker som ska gallras, na.mligen Mder/aktualitet, utlaning och amne. For 
religionslitteraturen ar motsvarande kriterier utlamng och innehaii. Dessa kriterier kan 
jamforas med de som Niels Ole Pors namner (1990, s. 103ft), na.mligen 1) att bockerna 
ar utslitna, 2) att innehailet (fakta ochleller asikter) ar foraldrat och 3) att litteraturen 
ar outnyttjad. Man kan ocksa rensa ut dubletter av en titel. 
1) Jag skulle vilja pasta att det ar fft exemplar pa religionsavdelningens kristna signa 
som rensas ut p.g.a. slitning. I alia fall i forhailande till de kvantiteter som gallras p.g.a. 
utslitning pa en del andra avdelningar i biblioteket. Litteraturen pa Cm-avdelningen 
(Religionshistoria) daremot ar mer frekvent utnyttjad och kan tankas bli mer atgangen. 
Undantag pa de kristna avdelningarna finns dock sakert. Aven har torde det finnas 
11klassiker" som utnyttjas mycket, medan andra backer alltid iar sta kvar i hyllan. 
2) Aven kriteriet forrudrade fakta/ideer torde vara ett gallringskriterium som sallan 
anvands. Flera bibliotekarier konstaterar att religionsamnet ar "evigt", att ideerna star 
kvar, och att det ar sallan som man gallrar bocker efter inaktualitet. Jag hanvisar dock 
har till mitt resonemang i avsnittet om publiceringsar i bestandsredovisningen, dar jag 
forklarar att jag trots alit tror att rudern pa bockerna kan spela in. T. ex. betonas olika 
sidor av kristendomens lara under olika perioder. Knappast ar det lika stort 
lasarunderlag till bocker som handlar om solidaritet idag som det var under 70-talet. 
Sa namns ju ocksa innehaii som ett kriterium pa gallring av nag on bibliotekarie. 
3) Den stora gallringsorsaken ar att bockema inte utnyttjas. Och som vi sett pa 
utlaningsstatistiken, lanas inte religionslitteraturen uti sa stor grad. Men man kan dock 
inte rensa ut vissa titlar for den skull. Som en bibliotekarie sager: en del titlar ska 
finnas - de ar klassiker och aven om aldrig nagon lanar dem, ska de anda finnas. 

6 4 3 Arbete med religionslitteraturen genom PR 

"I vilken grad ar bristande kannedom om folkbiblioteken orsak till art de inte utnyttjas 
mer? Gor de personer som inte utnyttjar biblioteken, detta av 'fri vilja' eller p.g.a. 

bristande information och kannedom?"; "Man hanvisar ofta till art dagens samhalle ar 
valmojligheternas samhalle. Kan man verkligen tala om ert frirt val innan man kanner 

till alia alternativ mellan vilka man kan valja? Den person som kanner till vad ert 
bibliotek kan ge, men anda avstar att utnyttja det, gor ett fritt val, medan daremot en 

person som inte kanner till biblioteket och alltsa inte utnyttjar det, inte haft nagon 
mojlighet till fritt val." 

Renborg (1968, kap 2.1 och 2.3) 

Man kan fraga sig om frikyrkligt engagerade vet att det finns litteratur fran det 
frikyrkliga litterara systemet pa biblioteket - och det gor ocksa en av de intervjuade 
bibliotekarierna. Bibliotekariernas krav ar ju ofta att bibliotekets bocker ska vara av 
god kvalitet, och det har manga lantagare kunskap om. Men en del 
frikyrkomedlemmar vet ocksa att litteratur fran de kristna forlagen ibland ar av 
tvivelaktig kvalitet. Per-Anders Forstorps undersokning (Tro mot tradition, 1993) 
visar att frikyrkomedlemmar inte garna vill forknippas med denna lirteratur. Kanske 
tror de helt enkelt art all lirteratur producerad av frikyrkliga forlag ar av sa dalig 
kvalitet art biblioteken inte koper in den. Kanske tror man ocksa art bibliotekarierna 
inte har nagot intresse av art kopa in den, art lantagarunderlaget ar for litet eller art det 
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hestand som finns ar ointressant. Kanhanda har man aldrig tankt pa andra 
distributionsvagar for frikyrkolitteraturen an kyrka, bokklubb eller special-bokhandel. 

Har kan de projekt som utforts i Orebro och Ovanaker tas upp som exempel (Orebro: 
brukarmedverkan av en ekumenisk grupp 1989; Frikyrkoprojektet 1982). Vi ser hur 
fokusering pa en avdelning under en viss tid, kan ge effekter pa utl!ningen: Lantagarna 
f'ar reda pa att det finns kristen litteratur pa biblioteken och marker att atminstone en 
del av den kan intressera dem. Ett samarbete mellan kyrka och bibliotek, som det i 
Orebro, kan pa ett sarskilt satt stimulera forsamlingsmedlemmarna~ man kanner sig 
uppmarksam.mad av biblioteket. Utbyte av tankar och kunskap mellan medlemmarna 
och bibliotekarien kan ocksa framja arbetet - i saval bibliotek som kyrka. 

Jag anser att PRoch samarbete med kyrka kan ge positiva effekter for biblioteket. 
Genom PR upptacker bade icke-lantagare och lantagare biblioteket och/eller nya sidor 
av det. Biblioteket f'ar darmed en hogre utl!ning. Vidare kan lantagarinflytande, eller 
atminstone intresset fran lantagarnas sida att paverka genom t.ex. inkopsforslag, oka. 
Det kan ocksa vara till nytta for bibliotekarien da denne genom arbetet med 
religionslitteratur och samarbetet med kyrkan kan fa battre kunskaper om saval den 
kristna litteraturen och dess marknad som for kyrkligt engagerade 
/frikyrkomedlemmars tankar och referensramar. Vtlket Ieder till ett battre anpassat 
urval. 

Slutligen citerar jag aterigen Greta Renborg (1968, kap. 6.3): "Biblioteken bor framst 
inrikta sig pa att informera om sadant som manniskor inte tycks kanna till. Biblioteken 
bor ocksa rikta sin information till de grupper manniskor, som bevisligen inte kanner 
till biblioteken eller utnyttjar dem." · 

6 4 4 Sammanfattning av aysnjttet Bibliotekariers installning ocb kunskap 

Bibliotekariers kunskap spelar in en hel del vid arbete med bibliotekets.litteratur. Det 
underlattar vid. saval inkop och gallring som vid referensarbete. Dock kan 
bibliotekarien inverka negativt pa bestanden i de fall d8. de egna intressena/ ointressena 
ger ett snedvridet hestand. Kunskap om lantagarna och deras forhallanden ar ocksa 
viktigt. Bibliotekarierna som intervjuades medgav att de vid hanteringen av bocker 
fran och om vissa rorelser inte var helt objektiva. Boeker fran t. ex. Livets Ord hade en 
tendens att kopas in i farre exemplar och gallras ut mer an annan litteratur. Gallring 
utfordes framst efter utl!ning och innehan. Pors namner ocksa utslitning av bockema. I 
arbetet med religionslitteraturen ingar ocksa PRoch samarbete med institutioner, som 
t. ex. med kyrkor i Orebro och i Ovan!ker. For att Iantagarna ska lana, maste de veta 
att den typ av bocker de vill ha, finns pa biblioteket. Har staller jag mig fragan om de 
frireligiosa vet att det finns litteratur fran deras forlag dar. I samarbete med kyrkor kan 
resultaten bli, forutom fler lantagare, att lantagarna blir aktiva och att bibliotekarien lar 
sig mer om religionslitteraturen. 
Det iir framst bibliotekariemas kunskap och bibliotekets samarbete med kyrkan som 
paverkar utl!ningen. Resultatet marks i deras arbete med litteraturen, t ex. vad galler 
vilka bocker som kops in och vilka som gallras ut 
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6.5 Invandrare 

Behovet av och intresset for att lasa om andra religionsyttringar an de traditionellt 
svenska, finns bade bland invandrare och infodda svenskar ( sasom t.ex. skolelever, 
"sokare" eller de som i sitt arbete eller pa sin fritid kommer i kontakt med invandrare). 
I dett:a kapitel kommer vi dock att behandla invandrares nytta av religionslitteratur. 

V arfor sk:ulle invandrare behova lasa litteratur om religion? 
Liksom svenskar med kristen tro, kan de ha ett behov av att utvecklas i sin tro eller fi 
reda pa faktafragor om olika religiosa sporsmai. De kanske vill ki:i.nna igen sina asikter, 
sin k:ultur, sin vi:i.rldsbild eller fi sin egen religion speglad. Att bekri:i.fl:a sin identitet kan 
vara viktigt, vilket Litteratur- och Invandrarutredningen papekar (Boken 1974, s.261). 
Kanske behover invandrarna ocksa satta sig in i kristendomen, som trots alit 
fortfarande kan sagas vara svenskarnas statsreligion. 

Min hypotes i:i.r att invandrare i stor grad paverkar religionsbestandet. I intervjtier med 
bibliotekarier har dock denna hypotes forkastats. Invandrare i:i.r en liten grupp som 
laser religionslitteratur - om de overhuvudtaget laser den alls. Laser de religions
litteratur, i:i.r det troligare att de har ett eget hestand. 
Daremot i:i.r det mycket mojligt att invandrare kan paverka i mer invandrartata 
kommuner. Vilka delar av religionslitteraturen bor uppmi:i.rksammas av biblioteken i 
dessa kommuner? 

1) I man av existerande utgiven litteratur om de religioner som ut6vas bland 
kommunens invandrare, anser jag alltsa att bibliotekets religionsbestand i en si:i.rskild 
hog grad bor inkludera backer om dessa, si:i.rskilt om religionerna eller inriktningarna 
inte tillhor de frekventa. Detta gi:i.ller naturligtvis de kommuner med sa . manga 
invandrare att det i:i.r relevant att anpassa bestandet. Och det galler ocksa i den man 
intresset for denna litteratur finns fran invandrarnas sida. Litteraturen jag syftar pa, 
handlar inte bara om fri:i.mmande religioner, sasom Islam och Buddism, utan aven om 
olika riktningar inom kristendomen, sasom Katolicismen och den Ortodoxa kyrkan. 
Invandrare med kristen bakgrund, aven med evangeliskt kristen bekannelse, finns ju 
ocksa, men det i:i.r kanske nagot som ibland gloms bort. Det finns aven ett flertal 
invandrare som ar sekulariserade och som har flytt fran sitt land just pa grund av dess 
religiosa fortryck. 

2) Dessutom bor det finnas grundlaggande litteratur om religionslivet i Sverige, om 
kristendomen och om svenskarnas moral och etik som invandrarna kan lasa for att 
lattare forsta Sverige och svenskarna. 

3) I Litteraturutredningens och Invandrarutredningens gemensamma forslag, som 
aterfinns i Boken, har man asikter om varfor invandrarna ska erbjudas k:ulturaktiviteter 
pa det egna spraket: "starka ski:i.l talar for att samhi:i.llet [ ... ] genom att tillhandahalla ett 
k:ulturutbud pa minoritetsspraken verksamt kan bidra till dessa befolkningsgruppers 
anpassning till det svenska samhi:i.llet och di:i.rigenom forebygga sociala och psykiska 
storningar hos individen. Ett sadant stod kan aven motiveras med hansyn till en 
eventuell framtida aterutvandring till det gamla hemlandet." (A.a. s.262) Jag havdar 
alltsa att det behovs religionslitteratur ocksa pa invandrarnas egna sprak i biblioteket, 
bl. a. for att det kan vara svart att forsta pa ett sprak som man inte riktigt behi:i.rskar -
och detta gi:i.ller inte minst lasning om religion, som kan sagas vara ett ganska svart 
i:i.mne. 
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Utredningarna redogor for art det kan vara komplicerat for invandrarna art fa tag pa 
lirteratur pa det egna spr!k:et pa egen hand. De anser art biblioteket darfor har ert stort 
ansvar for denna lirteraturforsorjning. Derta galler bade kommun-, lansbibliotek och 
lanecentraler. Bestandet ska inneh!lla sadant material art invandrarna stimuleras till art 
vilja fa kunskap om Sverige och svenskan. Men de ska samtidigt ha mojlighet art ha 
kontak:t med ursprungslandets spr~ och kultur. Biblioteken uppmanas art rusta upp 
sirt hestand for invandrare. Och det galler ocksa material pa t. ex. svenska och 
engelska. 
Utredningen konstaterar art det dock for vissa grupper redan finns sarskilda 
mojligheter till lirteraturforsorjning, antingen genom privat initiativ eller genom en 
organisation. Detta galler sarskilt religios och politisk lirteratur (A.a., s. 269). Derta 
pastaende syftar formodligen pa de invandrare som ar engagerade i nagon politisk:/ 
religios organisation eller som pa ert sarskilt sart ar mycket angelagna om art ra tag pa 
sadan lirteratur. For dem som endast har ert oregelbundet och tillfalligt behov av 
religios Iirteratur kan det emellertid krava for stora anstrangningar art soka upp 
personer/organisationer som tillhandah!ller den lirteratur som efterfragas. 
4) I Folkbiblioteken och invandrarlirteraturen (1979, bil. 5) konstaterar man art det 
behovs olika sorts lirteratur da invandrarna ar i olika stadier: Da invandringen ar ny, 
behovs ert basbestand med "enkla fackbocker", medan behovet i fortsartningsskedet 
inte langre ligger inom denna grupp. Da kommunens invandrare har blivit sa etablerade 
art de t.ex. har borjat utbilda sig akademiskt, kan det aven behovas mer specialiserad 
facklirteratur. 
I samma bok (A.a., s. 14-15) diskuteras ocksa vern som kan hjalpa bibliotekariema vid 
bokinkop. Man raknar upp modersmMslarare, nationella foreningar . och enskilda 
lantagare som ~ojliga samarbetspartners. Slutligen konstaterar man att det ar en fordel 
art arbeta tillsammans med flera invandrargrupper, for art minim era risk en art urvalet 
f'ar ensidiga politiska och religiosa vinklingar. 

6 5 1 Sammaufattning ay aysnirtet lnvandrare 

Invandrare paverkar inte utl!ningen av religionslirteratur i Vargarda och Lerum. 
Daremot torde den gora det pa mer invandrartata orter. I religionsbestandet for 
invandrare bor det finnas lirteratur om deras egna religioner, om svenskamas religion 
och lirteratur pa invandrarnas eget spr!k:. Invandrare kan ha svart art ra tag pa 
(religions)lirteratur pa sirt spr!k: pa egen hand. Darfor bor biblioteket ha ett bra 
hestand. Hjalp vid bokinkopen kan biblioteken fa av t. ex. modersmMslarare eller 
nationella foreningar. 
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7 Sammanfattning och slutsats 

Uppsatsens fragestallning ar: "Vilka faktorer paverkar utlarungen av religionslitteratur 
pa Vargarda och Lerums folkbibliotek?"; "V arfor ser utlamngen ut som den gor?" Min 
undersokning begransade sig till facklitteraturen pa bibliotekens C-avdelningar. Till 
min hjalp satte jag upp ett antal hypoteser (se nedan). 
For att utreda fragestallningen, forlitade jag mig framst pa intervjuer med 
bibliotekarier, men jag gjorde ocksa intervjuer med pastorer och religionslarare. En 
viktig del av arbetet utgjorde undersokningama av de tva bibliotekens hestand. 
Slutligen var kommunemas demografiska karaktar en forklaringsgrund till mina 
slutsatser. Till dessa demografiska drag bor t. ex. det stora inslag av frikyrko
medlemmar som finns i Vargarda och de manga hogutbildade i Lerums kommuri. 
Jag bar ocksa redogjort for det kristna/frikyrkliga litterara systemet. Den frikyrkliga 
litteraturen lever under helt andra villkor an den s.k. bildade. Sa hart. ex. I) Dekristna 
forlagen andra kriterier for att ge ut litteratur. 2) Den kristna litteraturen recenseras 
inte i nagon hog grad, sarskilt inte i Sambindningsbaftena. 3) For denna litteratur ar 
distributionskanalerna bl.a. kyrkomas bokbord och specialbokhandlar, till skillriad mot 
den bildade, som framst sprids via bokhandlar och bibliotek. 
Religionslitteraturbestanden i de bada biblioteken skilde sig fran varandra pa ett tlertal 
punkter. For det forsta finns det fler exemplar av religionslitteraturen i Vargarda. I 
Lerum finns det daremot mer litteratur om Kyrkohistoria, Religion och 
Religionshistoria. De tva sistnamnda avdelningama ar ocksa mer utlanade i Lerum an i 
Vargarda, dar det bl. a. lanas mer Biblar ocb mer uppbyggelselitteratur. Sammantaget 
ax dock Iitteraturen pa Lerums bibliotek mer utnyttjad an pa Vargardas. 
Vargardabibliotekets religionslitteratur ar aldre an Lerums och den ax ocksa i hogre 
grad publicerad av forlag som nu har upphort. Slutligen finns fler kristna periodika i 
Vargarda - sju stycken mot Lerums tva. 
Bibliotekariema talar om ungdomar och kristna som stora lantagargrupper. 
Bibliotekariemas egna intresse for olika religionsyttringar avspeglas i huvudsak genom 
en storre kunskap, som i sin tur gor att de bar lattare att valja ut, gallra ocb svara pa 
referensfragor om amnet. 

Hypotesema som jag stallde upp, foljer nedan (numrerade ocb understrukna) 
tillsammans med mina slusatser ocb sammanfattningar av analysdelen. 

1) Ett bogt kyrkligt eng~ang bos kommunens invinare, liksom i Virg3.rda, ay
speglas i ut13ningen ay religionslitteratur Den kristna litteraturen pa reljgions
aydelningen iir mer utlaoad i Yirgarda an i Lerum 
Denna bypotes kan sagas vara verifierad. I jamforelse med Lerum lanas det i Vargarda 
mer litteratur fran avdelningama Ca-Cl. Men det ska ocksa papekas att antalet Ian pa 
religionsavdelningama ar mycket ta. Den storsta fork:laringen till en hogre utlarung i 
Vargarda torde invanamas frireligiosa engagemang vara. Manga frikyrkomedlemmar 
bar en livsstil dar lasning inte har nagon plats och diir kanske inte heller lasning av 
facklitteratur om religion ar intressant eller accepteras. Till denna analys hor ett vidare 
resonemang kring det kristna litterara systemet. 

2) Invanama i Lerum iir mer hogutbildade an i Yfu:g!rda Den storsta gruppen som 
laoar religionslitteratur pa Leruros bibliotek ar de hOgutbildade 
Enligt indikationema som intervjuema med bibliotekariema ger, kan inte denna 
bypotes verifierats. Den storsta gruppen som lanar religionslitteratur i Lerum, iir 
istallet elever, framst pa gymnasieskolan: 
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Ungdomar Med grund i intervjuer med bibliotekarier ocb larare anser jag att litteratur 
fran avdelningarna om icke-kristna religioner, religionshistoria ocb kdstna samfund 
sarskilt lanas av denna grupp. Elevernas biblioteksanvandning beror pa deras 
motivation, korhmunbibliotekets placering i forballande till skolan ocb lararens 
installning till bibliotek ocb larande. 

3) Bestaodet ay religionslitteratur utfoonas till stor del efter bibliotekariernas 
installning till och engagemaog inom olika religioner 
Aven denna bypotes falsifieras till viss del. I banteringen med religionslitteratur ar 
lantagarnas efterfragan samt det redan existerande bestandet viktigare an den egna 
installningen. Jag bar dock upptackt att litteratur fran t.ex. Livets Ords forlag ocb 
liknande sammanslutningar i vissa fall kan bebandlas pa ett annorlunda satt av 
bibliotekarier an annan religionslitteratur. Dessutom kan bibliotekariers egna intresse 
samt kunskap inom omradet paverka arbetet med religionslitteraturen. I detta arbete 
kan man aven bedriva ett samarbete med kyrkor. 

4) Invaodrare piyerkar best!ndet De lanar mycken litteratur om icke-kristna religioner 
ocb inkopen anpassas darfor efter deras etniska ocb religiosa tillborigbet 
Denna sista bypotes falsifieras belt, atminstone vad galler de undersokta kommunerna. 
Invandrarna i Vargarda ocb Lerum ar belt enkelt for fa. Bibliotekarierna anser inte att 
invandrarna paverkar det religiosa bestandet ails da de ar lika sekulariserade som 
svenskarna. Daremot ar det mycket mojligt att invandrare kan paverka i mer 
invandrartata kommuner. Ett hestand pa en sadan ort bor inneballa religionslitteratur 
pa deras egna sprak, om deras religioner ocb om svenskarnas religioner. 
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Dagen. 
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exkl. Dagen. 
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5 s.32: Ci-litteratur fordelad pa ar: antal volymer. 
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Summary 

This thesis treats literature on religion in two public libraries, Vargarda and Lerum, and 
includes a discussion on which factors influence the lending figures. Four hypotheses are 
formulated: 1. A high level of church and chapel activity in a community - as is the case in 
Vargarda - has an effect on use. Literature on religion will as a consequence be more 
frequently used in Vargarda as to compared to Lerum. 2. The level of education is higher in 
Lerum. Those books on religion which are lent are to the greatest extent borrowed by 
relatively highly educated users. 3. Selection of books on religion is to a great extent 
influenced by the librarians' own interest in and attitude to different religions. 4. Ethnic groups 
in a community have an impact on selection of books. The use literature on non- Christian 
religions and bo:ok selection is adapted to their religious beliefs and ethnic backgrounds. 

Two librarians from each library were interviewed. The book stock in the section Religion was 
examined and related to the demographic structure of the community. Users or potential users 
are few and user interviews were for this reason inexpedient. 

The Christian literature use pattern as opposed to other use patterns or literary systems is 
described. The .theory referred to claims that there exists a separate category of literature, 
published by houses closely related to Church and Chapel, literature used almost exclusively by 
people engaged in Church and Chapel. These publishers select their books on criteria which are 
not accepted in the established literary world. The establishment requires high literary quality; 
Church and Chapel requires a Message. If Church and Chapel books are reviewed (which 
seldom happens) reviews tend to be negative. Libraries are part of the literary establishment. 
Church and Chapel books are sold in specialised book shops, in churches and chapels and by 
ministers. Users belong to church or chapel. 
Bearing this in mind, the author sent a questionnaire to a few Christian publishing houses. They 
were asked questions as to ownership, turnover, selection principles. The literary market in 
religious literature is described: number of titles published and number of reviews. 

Vargarda has approximately 10.500 inhabitants. 25 % of the population are active in Church 
and Chapel. The head librarian considers the subsidies of the library to be small; this can be 
explained by the low education among the inhabitants and the lack of cultural traditions. 
Lerum has about 34.500 inhabitants of which roughly 16.500 live in Lerum proper. 10,9% of 
these are connected to Church and Chapel; only 6, 9 % of the population as a whole. The main 
library is placed in the same building as a secondary school. 

The library of Vargarda offers 747 volumes on the shelves "Nonfiction: Religion". Lerum 
offers 459. Lerum can offer more on Religion: general aspects, Church history and History of 
Religions while Vargarda has a more extensive selection on other subjects in the area. The use 
pattern also differs. In Lerum, Religion: general; History of Religion and Christian Movements 
are the most frequently used. In Vargarda people borrow Bibles, literature of edification and 
about ethics. The bookstock in Vargarda was to a large extent published in the seventies and 
the early eighties. Vargarda subscribes to seven periodicals on religion, Lerum only two. 

The librarians interviewed were of the opinion that literature on religion is used by Church and 
Chapel people and by young adults/students. Their impression is that students use literature on 
non-Christian religions. Low lending figures in Vargarda is explained by the low level of 
education and many farmers and Chapel active in the population. Selection is influenced by the 
existing bookstock and by user preferences. One librarian looks for easy-to-read books and 



somt~ favour special subjects. The level of Church and Chapel activity in the community is of 
inten:~st. The librarian's own interest and beliefs may influence selection for example as regards 
literature published by Livets Ord - a Free Church movement often regarded as a sect. It is 
easier to handle literature on religion if you have a personal interest and as a result personal 
knowledge. Non-use is the main criterion in weeding. Only in few cases have books been de
selected from reasons of subject matter. 

Ministers and clergymen in Vargarda and Lerum testifY that co-operation between church and 
libraty is non-existent. They do not use the library in their work- they use their own books. 
One of them explains the low level of use in Vargarda with the theory that the population 
consists of "Non-Book People". 

Teachers of religion do not use the library very much in preparing their lessons. They also use 
their own books. Student use, they feel, is due to the students' own motivation and depends on 
whether extensive tasks are given out. 

The analysis is divided into five parts: Church and Chapel Activity; Education; School; 
Attitudes and Selection Principles of Librarians~ Immigrants. 

In the section Church and Chapel the Christian literature use pattern is discussed in greater 
detail. Chapel members may have neither the time nor the inclination for reading Christian 
literature. Young people, better educated than the older generation, should be better able to 
use theological literature. It is evident that the comparatively high Church and Chapel activity 
in Vargarda increases library use. 

No evidence was found to support the theory that education influences use. In Lerum, though, 
the fact that the library shares house with a school, has an impact. The public library becomes a 
second school library. Students do use libraries, but the extent varies. Use depends on own 
motivation, the distance between school and library and on the attitude of their teachers. 

The hypothesis that librarians' own interests and attitudes are a very important factor in the 
selection of books on religion was not verified. But, from a personal interest follows 
knowledge of a subject which of course is of importance in selection, weeding and reference 
work. The librarians' personal attitudes were however manifest in their treatment of books 
from publishers regarded as suspicious. 

Ethnic groups had no influence at all on selection. Immigrants in these two communities are 
too few and the librarians do not expect them to be more interested in religion than the 
ordinary Swede, a quite secularised person. 



Bilaga 1 

Enkit till krjstna fiirlag 

Jag heter Veronica Maim och gar pa Bibliotekshogskolan i Boras. Just nu haller jag pa med en 
uppsats om religionslitteratur pa bibliotek. I ett kapitel amnar jag redogora for situationen 
inom den kristna bokmarknaden, men saknar fortfarande en del uppgifter. Gillis Simonsson pa 
Ve bum radde mig att skicka en enkat till forlagen for att Ia. red a pa det jag behover. Jag vore 
ta sam om ni ville hjalpa mig. Bra vore det ocksa om ni svarar sa fort som mojligt, garna 
in m de narmaste tva veckoma. Skicka gama med relevanta skriftliga dokument, sasom t ex 

molbeskrivningar etc. 

1) Vern ager ert foretag och hur manga anstallda ar ni? 

································································································································ 

2) Hur manga bocker ger ni ut per ar? 

······························································································································· 

3) Vilken profil har ni? Vilken sorts bocker ger ni ut? Inom vilka amnesomraden? 

································································································································ 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............. ~ ..... ' . ' ................................. . 

4) Vilken I vilka ar er(a) malgrupper? 

································································································································ 

································································································································· 

5) Vad ar ert syfte med den litteratur ni ger ut? 

································································································································· 

································································································································· 

6) Recenseras ni av Bibliotekstjansts Sambindning? Om ja, ar ni nojda med deras recensioner? 

································································································································ 

································································································································ 

7) V arfor har ni valt I inte valt att bli recenserade i Sambindningen? 



8) Blir era bocker recenserade pa andra stallen? -V ar? ( T ex kristna periodika -
samfundsanknutna eller med evangeliserande syfte etc-, stora dagstidningar, lokaltidningar 
etc) 
Vad anser ni om dessa recensioner? 
Ar det skillnad pa olika publikationers ( -kristna periodika ... osv) installning och bedomningar 
av er litteratur? 

9) Vilken sorts kristen litteratur bor dominera pa biblioteken? 

10) Eventuella ovriga synpunkter: 

Tack for hjiilpen! 



Bilaga 2 

Fragor till bibliotekarier 

1) Ditt namn? 
2) Vilken del av biblioteket har du hand om? Vilka arbetsuppgifter har du? 

(Fragoma 3-12 stiilldes bara till bibliotekschefema) 
3) Bibliotekets historia- Nar grundades det, var, personal, antal bocker, sorts bocker. 
4) Fanns det vid bibliotekets start- och idag- donationer av bocker eller ihopgaende av andra 
bibliotek? 
5) Vad vet du om Birgittaforeningens donationer1? 
6) Vilket ar Huwdbibliotekets upptagningsomrade - antal invanare, antallantagare? 
7) Kommunens/Kulturnamndens el. dyl. organisation idag? 
8) Bibliotekets organisation idag; personal, inkopsrutiner? 
9) Finns nagra skrivna mAl? 
1 0) Tar ni reda pa era lantagares yrke, alder, utbildning, kon och fritidsintressen och vilka 
foreningar som finns i kommunen? 
11) Bibliotekets ekonomiska situation 
12) Vad prioriterar ni ekonomiskt? 

lnktip_ 
13) Genom vilka vagar koper ni in? 
14) Finns nagra skrivna mal om inkopspolicy el. dyl.? 
15) Vilken tror du ar den genomsnittliga Aldern pa era bocker? 
16) Pa vilka grunder gallrar ni? Hur ofta? Hur mycket? Alder pa det gallrade. 
17) Vad tror du paverkar urval vid inkop? 
18) Hur mycket tror du bibliotekariernas asikter/intressen spelar in? 
19) Hur mycket spelar dina egna intressen/asikter in vid urval? 
20) Tanker ni pa sarskilda individer eller grupper vid urval? 
21) Ber kommuninvanarna er kopa in viss litteratur? Omja- hur ofta? Gor ni det?- hur stor 
del av forslagen koper ni? 

ReHgionslitteratur 
22) Lanas det mycket religionslitteratur? Varfor/varfor inte, tror du? 
23) Vilka tror du det ar som lanar religionslitteratur? Deras Alder? 
24) Vad tror du kristna lanar? V ad tror du de laser? 
25) Invandrare och religionslitteratur; vilka sprak finns religionslitteraturen pa? 
26) Vilka religioner handlar invandrarlitteraturen om? 
27) Vilka religioner och sprak har invandrarna i kommunen? 
28) Lanar invandrarna religionslitteratur? 
29) Bor det finnas fler eller farre religionslitteratur pa biblioteket enligt dig personligen? Mer 
eller mindre kristen litteratur; om andra religioner? 
30) Efter vilka kriterier gallrar ni pa C-avdelningen? - Det tyngsta kriteriet? 
31) Hur ofta gallrar ni? Vilken Alder har den gallrade C-litteraturen? Vilket amne handlar den 

om? 

1 Vid undersokning fann jag pa religionsavdelningarna bocker med denna forenings stampel i. 

' ' 



32) Varfor har ni i Vargarda: Cjz tillsammans med Lz? 
i Lerum: Inga Ca-, Cd-, Cg-, Ch- och Cks-avdelningar? 

33) Vilka underavdelningar skulle du prioritera pa C-avdelningen om ni fick mer pengar till 
biblioteket? Nagra sarskilda titlar, forfattare eller amnen? 
34) Vilka underavdelningar skulle du skara ner pa om du fick mindre pengar? 

Religionslitteratur - inkijplurval 
35) Genom vilka vagar kops religionslitteratur in? 
36) Hur f'ar ni kannedom om utgiven religionslitteratur? 
3 7) Efter vilka kriterier inforskaffas C-litteratur? 
38) Vad tror du kan paverka urval av religionslitteratur? 
39) Spelar bibliotekariers installning/tro in? 
40) Hur stor roll spelar kristen/icke-kristen ort in? 
41) Har det hant att nan bar kritiserat ert C-urval? 
42) Kontroversiella forlaglsekter (Livets Ord, Jehovas vittnen, Moon-sekten etc); 

Varfor har ni dem? 
V arfor har ni inte fler? 
Finns det mat/foreskrifter (av. statliga) om inkop av san litteratur? 

43) Finns det nagot inom C som du absolut inte kan tanka dig att kopa in? 
44) Hur marks ev. skrivna mai pa C-urvalet? 

KJ;rkor 
45) Vet du vilka kyrkor och andra religiosa institutioner etc som finns i kommunen/ 
kommunens narhet? 
46) Har ni nagot samarbete med dem? 
47) Gor ni PR i/genoni dem? 
48) Gor de PR hos er? 
49) Har kyrkorna nagot inflytande pa inkopen?- i sa fall hur? 

Personligt 
50) Laser du sjalv religios litteratur? Vad? Varfor/varfor inte? 
51) Ska man ha religios litteratur pa biblioteken? Ska de religiosa samfunden sjalva sprida den? 
52) Har du nagon egen trollivsaskadning? 

53) Har du nagot att komplettera? 



Bilaga 3 
Fragor tiJJ prister/pastorer 

Samarbete 
1) Finns det mlgon kontakt mellan kyrka och bibliotek? Om ja - Hur? V arfor? 
2) Har de PR hos er? - Hur i sa fall? 
3) Paverkar ni deras hestand? Om ja - Hur? 

Egna asilcter 
4) Vad anser du om Vargardas!Leroms bibliotek? 
5) Har de bra litteratur? 
6) Vad anser du om religionsbestandet? 
7) Finns det lagom mycket kristen litteratur? 
8) Ar den bra? 
9) Vad ar det som inte ar bra med religionslitteraturen? 

Kunskqper asikter 
1 0) Vad tror du paverkar vilka bocker/religionslitteratur/kristen litteratur som biblioteket 
koper in? 

Egen anviindning 
11) Lanar du mycket religionslitteratur? 
12) Anvander du den i ditt arbete? Hur? Hur ofta? 

Forsamlingsrnedlemmar 
13) Vad tror du dina forsamlingsmedlemmar laser?- Li1nar? Vilken religionslitteratur lanar de? 



Bilaga 4 

F o ·u r · r· ragor ti atgtons arare 

Egen umiervisning 
1) Hur stor del av din undervisning sker i amnet Religionskunskap? 

Hur manga timmar per vecka har du detta amne? 
2) Vilket ar ditt syfte med denna undervisning? 
3) Pa vilket satt realiseras detta syfte i verkligheten? 
4) Hur ar din undervisning upplagd? (-I lararledd undervisning, grupparbeten, sjalvstandiga 
uppgifter etc ) Vilken del overvager och hur stor del av tiden anvands till dessa olika 
"metoder"? 

Elever 
5) Far eleverna nagon gang till uppgift att soka reda pa uppgifter i biblioteket? 
Vilket bibliotek anvands d~ skol- eller kommunbiblioteket? 
6) Anvander eleverna biblioteket pa annat satt i religionsstudierna? I sa fall vilket (skol- eller 
kommunbibliotek) och hur? 
7) Vilken sorts litteratur anvander de sig av? ( -Uppslagsverk, backer, periodika, artiklar) 
Vilka religionsamnesomraden anvander de biblioteket till? (- Icke-kristna religioner, kristna 
samfund, dogmatik t ex ; garna mer preciserat till vilka religioner, samfund eller 
dogmatikfragor) 
8) Vet du om eleverna ar nojda med kommunbibliotekets religionsavdelning? 

Egen anvdndning 
9) Anvander du sjalv biblioteket i ditt arbete? Anvander du mest kommun- eller 
skolbiblioteket? 
10) Om du anvander kommunbiblioteket, vilken sorts litteratur (uppslagsverk etc) tar du hjalp 
av och vilka amnesomraden nyttjar du? 
11) Hur f'ar du reda pa den litteratur du anvander dig av som religionslarare? 

- Bibliotekslitteratur ( Katalog, fragar bibliotekarie etc) 
- Den litteratur du nyttjar som inte ar bibliotekslitteratur ( Recensioner, 

kollegor etc) 
12) Hur stor del av den litteratur du anvander dig av ditt arbete (- som religionslarare sa val 
som larare for alla dina amnen) soker du i biblioteket I hittar du i biblioteket? 
13) Ar du nojd med bibliotekets religionsbestand? -Varfor I Varfor inte? 

Kunskap om liiroplanen 
14) Har biblioteket nagon plats i laroplan I kursplan for religionsamnet? 





Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran bela landet for att studera bar. Hogskolan bestar av 
fern institutioner ocb utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Iangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, stat!iga myndigheter och kommuner i Sju
hiiradsbygden och i andra delar av Iandet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

.Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Bonis landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya fribet bar bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poling (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poling inom iimnet biblioteks- ocb 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid doteborgs universitet. 
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