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Abstract: The purpose of the master thesis was to reflect and analyze music library 

activities and policies in the public libra ries in the area around the city of 
Borås, in the south-western part of Sweden. With this thesis I also wanted 
to look at the interaction between the public libraries, the music school 
and the music associations in the same area. 

 
To investigate these matters, qualitative method was used in the form of 
interviews with seven librarians from seven different libraries and five 
representatives  of different local music organizations. Other methods used 
were observations and source studies. The literature used discusses the 
role of the music department of public libraries as well as that of a music 
librarian working in a public library.  
 
I have furthermore considered what the national and local culture policy 
documents say when it comes to promoting people´s access to mu sic 
through the public library. 
 
The interviews showed that the buying and lending of music recordings 
was a big part of the music service of the libraries that were included in 
the study.  
 
The study also showed that there were clear differences between the 
respondants views on the role of the music library. Also, I found few 
exemples of interaction between the public libraries and the different 
music organisations in the same area. 
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1. INLEDNING 
 
Idag omges vi dagligen av musik i olika former. På varuhusen strömmar 
bakgrundsmusik ur högtalarna på en lagom ljudnivå så att den inte ska störa samtidigt 
som den ska väcka människors köplust. Fortsätter jag sedan till badhuset eller till 
falafelbaren i staden får jag vara beredd på att mötas av ”bäst musik just nu”, när den 
kommersiella radiokanalen Radio Rix spelar några av de 700 titlar som hörs på ett helt 
år i den kanalen. Som en jämförelse spelar Sveriges radios P3 ungefär 17000 titlar om 
året (Bladh, 2003). 
 
Mediepanoramat har förändrats radikalt under 1900-talet. I slutet av 40-talet sände 
Sveriges radio totalt 60 timmar radioprogram i veckan och någon television fanns inte 
alls. Drygt femtio år senare är medieutbudet i princip obegränsat när vi via satelliter och 
kabel-TV kan få tillgång till massor av olika TV- och radiokana ler (Nilsson, 1999, s. 
115). Internet har sedan inneburit att folk fått tillgång till än mer information och musik.  
I dagens mediestyrda samhälle är det den storsäljande musiken som får störst utrymme. 
Det är musik som hamnar på hög rotation i Sveriges radios P3, i reklamradiokanalerna 
och på TV-kanalerna MTV och ZTV. Den kommersiella musikens dominans kan vi 
vidare bland annat se i urvalet i huvuddelen av skivbutikerna i landet. De riktar först 
och främst in sig på musik som de tror har hög efterfrågan och många köpare. 
Skivhandelns och musikindustrins motgångar har bidragit till att flera renodlade 
skivbutiker har slagit igen och människor hänvisas alltmer till varuhusens 
musikavdelningar eller till Internethandeln.   
 
Smalare och mindre säljande musik har sämre möjligheter att nå fram till lyssnare. I 
synnerhet för personer utan tillgång till Internet. Jag har funderat kring om biblioteket 
här kan fylla en viktig uppgift genom att förmedla den musik som inte har 
hundratusentals dollar bakom sig till marknadsföring. Till skillnad från skivaffärerna är 
biblioteket inte beroende av att musiken brukas annat än om det bättrar på 
utlåningsstatistiken. Biblioteken har en helt annan möjlighet att inrikta sig på att visa på 
hela fältet av musikvärlden med stor bredd när det gäller musikgenrer och artister – att 
erbjuda användarna den valfrihet som biblioteket ska stå för. Dagens musikutbud är 
enormt och det är svårt att skaffa sig en överblick över allt som kommit ut och kommer 
ut bland musikmedier. Det är detta som jag tror biblioteket kan bemästra, att som 
informationsexperter med ett vitt perspektiv ge användarna en bättre och mer 
heltäckande bild av musikvärlden. 
 
När jag besökt några av landets folkbibliotek har jag upptäckt att innehållet i 
bibliotekens musikverksamhet kan skilja mycket. Musikmedier har blivit en vanlig del 
av dagens folkbibliotek. Där kan det finnas notböcker, någon bok om Ulf Lundell, 
musikvideos eller musikinspelningar. Sedan CD-skivan introducerades på biblioteken 
har utlåning av musik att lyssna på ökat mycket. Men det verkar ofta vara väldigt olika 
hur mycket CD-skivor och övriga musikmedier köps in. Vissa folkbibliotek köper 
knappt in några CD-skivor till utlåning alls. Vad kan detta bero på? Är det en 
självklarhet att biblioteken ska tillgodose låntagarna musikmedier?  
 
Idén till att skriva uppsats inom ämnet musik på folkbiblioteket har jag delvis fått när 
jag vid olika tillfällen besökt olika bibliotek och sett vad de haft för någonting i 
musikväg i sina samlingar. Jag hade fått en impression om att biblioteken ofta ser 
musiken som något som bara finns där för att locka låntagare. Utan någon tanke på vad 
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den ska innehålla eller hur den ska organiseras. Det är vid flera tillfällen som jag sett 
några hyllor med CD-skivor där skivorna står uppställda utan varesig bokstavsordning 
eller genreuppdelning. När jag sedan tittat mig omkring i biblioteket och sett att resten 
av biblioteket är väl organiserat så har jag börjat fundera över varför det förhåller sig 
så? Beror det på att musiken inte tas på lika stort allvar som de övriga medierna? 
 
Folkbibliotekens roll som musikförmedlare är en fråga som inte så ofta tycks diskuteras 
i biblioteksvärlden. På uppdrag av utbildningsdepartementet genomförde Bibbi 
Andersson 1982 en omfattande kvantitativ undersökning angående musikverksamheten 
på landets folkbibliotek, där det bland kunde konstateras att endast 9 procent av landets 
kommuner hade formulerat någon målsättning för sin musikbiblioteksverksamhet 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983: 13, s.8). Förhoppningen var att undersökningen 
skulle följas upp kontinuerligt och att det grundläggande faktamaterialet skulle 
kompletteras med fördjupande undersökningar. Tyvärr verkar det inte hänt så mycket 
sedan undersökningen presenterads för 20 år sedan. Den debatt som eventuellt föddes 
efter folkbiblioteksutredningen handlade mest om biblioteksfrågorna i stort – och dit 
räknades inte musikbiblioteken (email från Bibbi Andersson, numera nämndstrateg i 
kultur- och fritidsnämndens stab i Västerås, 15 april 2002). 
 
 
1. 1. Min förförståelse 
 
Jag har länge haft ett stort musikintresse, och därför har jag länge haft en ambition att 
min uppsats ska ägnas åt musiken, på ett eller annat sätt. Min bakgrund innefattar tre års 
studier på musiklinjen på olika folkhögskolor och en termins universitetsstudier i 
musikvetenskap. Under arbetet med uppsatsen har jag därtill gått en fempoängskurs i 
Musik på bibliotek vid Högskolan i Borås, hösten 2002. Jag har även varit en flitig 
besökare på flera musikbibliotek runt om i landet. Dessutom var jag under några år 
aktiv i styrelsen i jazzföreningen Jazz i Jemtland i Östersund. 
 
Jag är medveten om att mitt musikintresse och min normativa utgångspunkt kan komma 
att innebära vissa konsekvenser för diskussionen och de slutsatser som jag kommer att 
göra i uppsatsen. Jag lyfter först och främst fram det positiva med musikverksamheten 
samtidigt som där också finns en del problem med densamma som kommer fram.  Jag 
vill genom denna uppsats komma med några konkreta förslag gällande folkbibliotekens 
musikverksamhet. 
 
 
1. 2. Syfte  
 
 
Syftet med denna uppsats är att skildra och analysera den musikverksamhet som bedrivs 
på de svenska folkbiblioteken. Det finns mycket lite skrivet om denna typ av 
verksamhet och jag vill därför genom denna uppsats få fram mer kunskaper om dagens 
musikverksamhet på folkbiblioteken. På så vis ämnar jag fylla en del av den lucka som 
finns i litteraturen om detta ämne. Det blir fråga om en uppsats av en explorativ karaktär 
där den övervägande delen av det material som ligger till grund för uppsatsen är sådant 
som jag själv inhämtar genom observationer och genom mina intervjuer. 
 



 6 

För att belysa folkbibliotekens musikverksamhet har jag valt att göra en fallstudie av 
musikverksamheten på folkbiblioteken i Borås Stad. Utgångspunkt för studien är några 
bibliotekariers och några representanter för Borås musiklivs perspektiv på 
folkbibliotekens musikverksamhet. 
 
Jag vill alltså se hur dagens musikverksamhet ser ut på folkbiblioteken i Borås Stad. För 
att besvara detta har jag tittat på några olika aspekter: 
 

1. Musikverksamheten i Borås Stad 
 
Jag har här till att börja med undersökt vilka olika typer av musikverksamhet som 
bedrivs på folkbiblioteken i Borås Stad för att få mig en bild av hur dagens 
musikverksamhet ser ut. Jag har vidare sett på vilka som enligt bibliotekarierna lånar 
musik och hur stora resurser i form av pengar och tid biblioteken ger musiken. Därefter 
har jag frågat bibliotekarierna om de har positiva eller negativa erfarenheter av 
musikverksamheten. 
 

2. Musikbiblioteket och dess uppgift  
 
Här har jag som avsikt att se vilken uppfattning bibliotekarierna, 
musikföreningsrepresentanterna och kulturskolans representant har när det gäller 
musikbibliotekets uppgift. Den syn som bibliotekarierna har när det gäller 
musikbibliotekets uppgift kan ha inverkan på musikbibliotekens verksamhet. T.ex. kan 
ett bibliotek anse att det är viktigast att dess CD-skivor blir utlånade så mycket som 
möjligt och därför inrikta sig på att köpa in sådant som de tror ger höga utlåningssiffror. 
Jag har även sett om det finns några målsättningsformuleringar som anger riktlinjer för 
musikverksamheten.    
 

3. Musiksamarbete 
 
En tredje aspekt har att göra med vilket förhållande musikföreningarna, Kulturskolan 
och folkbiblioteken i Borås Stad har till varandra. Jag ville se vilken roll biblioteket 
spelar när det gäller kontakten och samverkan inom det lokala musiklivet. En del av 
detta är att se vad det finns för kontakt mellan musikföreningar, Kulturskolan och 
musikbiblioteken. 
 

4. Marknadsföring 
 
Här ville jag se vad som görs från bibliotekens sida för att sprida vetskapen om dess 
musikverksamhet bland låntagarna. Vidare hade jag för avsikt att se vilka metoder som 
används för att nå ut till befolkningen angående bibliotekens musikverksamhet och 
musikföreningarnas och Kulturskolans verksamhet.   
 

5. Uppdatering inom musik 
 
Denna aspekt innefattar att se vad bibliotekarierna och representanterna för 
musikföreningarna och Kulturskolan gör för att hålla sig uppdaterade inom musik. 
Vilka är de källor som används när de ska uppdatera sig? Här ville jag se om biblioteket 
hade en roll att spela. 
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6. Internet 
 
Här har jag tittat på hur bibliotekens musikverksamhet yttrar sig på Internet också har 
jag intervjuat representanterna för musikföreningarna och Kulturskolan om deras 
Internetanvändning. 
 

7. Musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper.  
 
Den sjunde och sista aspekten har att göra med den personal som arbetar med musiken. 
Jag vill här ta reda på vilken syn som respondenterna har på den musikansvariges 
egenskaper och kunskaper. 
 
 
1. 3. Avgränsningar 
 
Jag kommer att hålla mig till musikavdelningar på folkbibliotek. Därmed blir 
musikavdelningarna på musikhögskolor och de olika musikinstitutionerna som orkestrar 
och teatrar lämnade utanför arbetet. Det var folkbibliotekens musikverksamhet som jag 
var intresserad av att beröra, eftersom det är bibliotek som alla människogrupper 
använder sig av. 
 
Inom kommunens musikliv koncentrerar jag mig kring de musikskolor och 
musikföreningar som får kommunalt stöd. 
 
 
1. 4. Materialinsamlingen 
 
Efter att jag bestämt ämnet musik för min uppsats började jag med att samla in det 
material som skulle kunna vara användbart för min uppsats. Jag gick igenom vad som 
fanns på biblioteket i Högskolan i Borås som behandlade ämnet musik på biblioteket. 
Också sökte jag i Libris för att finna ytterligare material om musikbiblioteksverksamhet. 
Jag blev lite besviken när jag förstod att det inte fanns mycket litteratur som behandlar 
denna typ av verksamhet. Jag hittade endast några enstaka handböcker om 
musikbiblioteket varav flertalet av de var gamla och idag till stora delar inaktuella från 
1970- och 80-talet. Också hittade jag en utredning från utbildningsdepartementet som 
gjordes 1982 om musikbiblioteksverksamheten på folkbiblioteken i Sverige, Ds U 
1983:17 (Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:17). Den har jag använt mig av i 
uppsatsen för att det sedan dess inte gjorts någon liknande, lika omfattande utredning 
om folkbibliotekens musikverksamhet. Däremot hade jag turen att finna att en 
avhandling av Sanna Talja kommit ut 2001, året innan jag började arbeta med min 
uppsats, som jag haft mycket användning av (Talja, 2001). 
 
Genom det material som jag fann fick jag sedan tips på ytterligare material. Jag hittade 
några danska artiklar som ledde mig vidare och genom Ingemar Johansson, 
musikbibliotekarie vid Västerås Stadsbibliotek, fick jag tips om några personer att ta 
kontakt med för att få tag i mer material. Han hänvisade bland annat till Tine Vind på 
Danmarks Biblioteksskole som jag kontaktade. Hon svarade snabbt och dessutom 
skickade hon mig den nya handbok eller skrift om musikbiblioteksverksamhet, Musik 
på biblioteker: råd og vink fra biblioteksstyrelsen, som just tryckts i Danmark (Vind, 
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2000). Under uppsatsskrivandets gång har jag sedan haft ögonen öppna för nytt material 
som kommit och varit intressant för min uppsats.  
 
Avsaknaden av vetenskapliga texter inom ämnet musik på folkbibliotek har gjort att jag 
fått använda mig av texter och artiklar som inte innehåller vetenskapligt bevisad fakta.  
 
 
1. 5. Metod 
 
Undersökningen 
 

Valet av metod ska ske utifrån den problemformulering man gjort för sin undersökning (Holme & 
Solvang, 1997, s.85).  

 
En metod är enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang ett redskap för att lösa 
problem och komma fram till ny kunskap. De metoder som finns att tillgå, räknas 
antingen som kvalitativa eller kvantitativa metoder. Kvantitativ metod används för att 
visa på hur en grupp personer eller organisationer generellt tycker om en fråga, medan 
kvalitativ metod i första hand har ett förstående syfte där man vill få en djupare 
förståelse av det problemkomplex man studerar. Vid kvalitativ metod är inte siktet 
inställt på att pröva om informationen har generell giltighet (Holme & Solvang, 1997, s. 
13-14). Utan det intressanta är istället det säregna och det unika i det som studeras och 
hur det kan beskrivas och förstås (ibid, s. 86-87). 
 
Av mina frågeställningar följer att jag valt kvalitativ metod eftersom jag är ute efter att 
beskriva och få en bättre förståelse för hur musikverksamheten ser ut på landets 
folkbibliotek. Jag uteslöt till en början inte heller användandet av kvantitativ metod. Jag 
hade kunnat kombinera kvalitativ metod med kvantitativ metod och till exempel delat ut 
enkäter i samband med konserter. Men det hade blivit för omfattande och tidsödande för 
denna uppsats. Jag har därmed nöjt mig med att endast göra en kvalitativ undersökning.   
 
Jag har vidare anammat fallstudien som metod. Vinsten med att göra en fallstudie är att 
jag inte behöver ge mig in i den stora beskrivningen utan kan på ett begränsat utrymme 
ändå ge läsaren en uppfattning om hur något går till eller ser ut. Men eftersom några 
enstaka fall inte kan representera verkligheten så får jag vara extra försiktig med de 
slutsatser jag drar. Slutsatserna kan hellre ses som indicier (Ejvegård, 1996, s.31). Jag 
vill genom mitt arbete få fram indicier som kan säga något om hur musikverksamheten 
på folkbiblioteken i Sverige ser ut.  
 
När jag skulle välja platsen för min fallstudie föll valet på Borås med omnejd. Borås var 
intressant eftersom jag visste att det fanns ett relativt gott utbud av musik på biblioteken 
i regionen. Stadsbiblioteket och flertalet kommundelsbibliotek lånar ut musik på CD. 
Samtidigt har Borås ett aktivt musikliv.  
 
Efter att ha valt platsen för fallstudien planerade jag att i min undersökning intervjua 
bibliotekarier och olika centrala aktörer inom musiklivet i Borås: Kulturskolan och olika 
musikföreningar. Jag valde att intervjua personer inom föreningslivet och Kulturskolan 
eftersom musikföreningarna och Kulturskolan alla ligger under Borås kulturnämnds 
ansvar och får sina pengar därifrån. Borås Stadsbibliotek får också sina pengar från 
Borås kulturnämnd. De andra biblioteken är utplacerade i olika kommundelar som styrs 
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av egna kulturnämnder. Var och en av kommundelarna har ett eget ansvar för 
kulturpolitiken och finansiering av kultur. Det faktum att Borås är uppdelat i olika 
kommundelar ger kulturansvariga och bibliotekarier från de olika kommundelarna 
möjligheten att själva bestämma riktlinjerna för dess egen biblioteksverksamhet. Det 
gör att det blir relevant att undersöka musikbiblioteksverksamheten i Borås. Jag har 
utelämnat musiker, körer och vanliga låntagare på grund av begränsat utrymme i denna 
uppsats. Jag var tvungen att göra en viss begränsning.  

 
När det så var dags att ge sig ut för att göra intervjuerna, började jag med att titta i den 
katalog som Borås Stadsbibliotek och de övriga biblioteken har gemensamt. Där sökte 
jag för att se vilka bibliotek som hade CD-skivor och skickade sedan ut förfrågningar 
till de olika biblioteken om de ville ställa upp på en intervju. När det gäller 
musikföreningarna använde jag mig av skriften Kulturföreningar 2001 Borås när jag 
skulle kontakta mina intervjuobjekt (Kulturföreningar 2001 Borås, 2001). 
 
Jag fick positivt svar från alla de bibliotek som jag kontaktade och några av 
musikföreningarna och jag har således intervjuat sju olika bibliotekarier, en representant 
för Kulturskolan och fyra representanter för olika musikföreningar. Undersökningen 
genomfördes på Stadsbiblioteket i Borås och på kommundelsbiblioteken Fristad, 
Dalsjöfors, Sandared och Viskafors som samtliga ligger en bit utanför Borås stad. 
Därefter besökte jag kommundelsbiblioteken Byttorp och Göta som ligger inne i Borås 
stad och nås med Borås stadstrafik. Jag hade en tanke om att ifall tiden tillät det göra en 
intervju med någon musikansvarig på Västerås Stadsbibliotek för att jämföra deras 
musikverksamhet med den i Borås Kommun. Men jag har istället nöjt mig med att 
använda de artiklar som jag funnit som beskriver musikverksamheten ute på landets 
folkbibliotek. Däribland Västerås Stadsbibliotek där jag haft nytta av den kontakt som 
jag haft med Ingemar Johansson som är musikbibliotekarie där. 

 
Jag valde att besöka ett större bibliotek och flera mindre bibliotek för jag tänkte att det 
skulle bli intressant att jämföra den musikverksamhet som bedrivs i det större respektive 
de mindre biblioteken. Det skulle även bli intressant att se hur musikbiblioteken kan 
skilja sig mellan olika bibliotek av likvärdig storlek. Jag ville vidare genom min 
undersökning se hur det fungerade i kontakten mellan de olika organisationer som på ett 
eller annat sätt var involverade i musiklivet i Borås med omnejd.  
 
Jag har också använt mig av observationer som metod för att få mig en bild av 
musikverksamheten på de bibliotek som ingår i undersökningen. 

 
Bearbetning och tillämpning av intervjuerna 
Vid intervjutillfällena valde jag att föra anteckningar under intervjutillfällena och sedan 
renskriva de i referat från varje intervju. Jag valde bort att spela in intervjuerna på band 
dels på grund av att jag på så sätt skulle tjäna tid vid bearbetningen av intervjuerna och 
dels eftersom ett av intervjuobjekten önskade att inte bli inspelad på band. Jan Trost 
skriver i sin bok Kvalitativa intervjuer att det finns både för- och nackdelar med att 
använda bandspelare. Fördelarna är att intervjuaren bl.a. kan lyssna till tonfall och 
ordval i efterhand samt att han inte behöver anteckna utan kan koncentrera sig på själva 
samtalet. Till nackdelarna hör den tidskrävande procedur som efterarbetet innebär 
(Trost, 1997, s.50). I intervjusituationen försökte jag att, mot bakgrund av mitt eget 
musikintresse, hålla en neutral ställning i största möjliga mån. Som Rolf Ejvegård, 
docent i statsvetenskap, säger i sin bok Vetenskaplig metod, 1996, är det inte lätt att 
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alltid vara objektiv men att den som intervjuar som vetenskapsman har skyldighet att 
sträva efter att vara så objektiv som möjligt (Ejvegård, 1996, s.17). 
 
De renskrivna referat som blev resultatet av intervjuerna har efter att de blev färdiga  
tillhandahållits alla de inblandade respondenterna och jag har fått deras fulla förtroende 
och medgivande att använda mig av och citera deras utsagor i uppsatsen. De har även 
gått med på att framträda med sina namn i uppsatsen. 
 
Referaten har jag sedan delat in under olika rubriker eller klasser. På detta vis försökte 
jag få en bild av vad intervjureferaten svarat angående de aspekter beträffande 
musikverksamhet på folkbiblioteket som jag berört. Jag valde därefter att redovisa 
intervjuerna och integrera dessa med egna kommentarer och material från den litteratur 
som jag läst och på detta sätt besvara mina frågeställningar. En annan metod hade varit 
att endast redovisa intervjuerna i ett separat kapitel och sedan i ett följande kapitel 
koppla in litteraturen och egna kommentarer. Men det valde jag bort med motiveringen 
att det blivit tjatigt med den upprepning som det inneburit.  
 
 
1. 6. Definitioner 

 
Följande begrepp används i min uppsats och jag ska här förklara vilken betydelse de 
olika begreppen har här. 
 
Fonogram är en samlingsbenämning på grammofonskivor, CD-skivor, ljudband och 
kassetter. Därtill kommer nya medier som DAT (Digital Audio Tape), MiniDisc, CD-
Rom, Video, DVD och MIDI. Förutom musikfonogram finns även andra typer av 
fonogram som författarröster, sagor och berättelser för barn, dokumentärinspelningar, 
fågel- och djurläten, ljudeffekter, revyer, shower, talunderhållning som t.ex. Lindeman 
och Hassan. 
 
Musikalier är det samma som noter av olika slag. Vissamlingar, partitur, klaverutdrag, 
libretter, o.s.v. 
 
Musikbibliotek används i denna uppsats med betydelsen musikavdelning på 
folkbibliotek. Utöver denna typ av musikbibliotek finns även forsknings- och 
högskolebiblioteken som t.ex. Kungliga Musikaliska akademins bibliotek och de olika 
musikvetenskapliga institutionernas bibliotek. Vidare finns de olika speciella 
institutionernas bibliotek som t.ex. Sveriges Radios ljudarkiv, svenskt visarkiv, etc. 
Musikbiblioteket i folkbiblioteket kan ibland ligga separat från andra ämnesavdelningar 
i biblioteksbyggnaden. Vanligast är dock att musikavdelningen ligger utspridd i 
biblioteket. D.v.s. att musiklitteraturen är utplacerad bland de övriga böckerna på 
biblioteket, medan CD-skivorna återfinns i en annan del av biblioteket och 
musiktidskrifter bland de övriga tidskrifterna. I Music Librarianship: The 
comprehensive guide to music librarianship, definieras ett musikbibliotek (engelskans 
“music library”) enligt följande. Definitionen är hämtad från “Guidelines and 
recommendations for the collection of music library statistics”:  
 

An organization, or part of an organization, the main aim of which is to maintain a collection and 
to facilitate, by the services of staff, the use of such documents as are required to meet the 
informational, research, educational or recreational needs of its users. Any staffed and organized 
collection of documents such as manuscripts, printed books, printed music, recordings, serial 



 11 

publications, and microfilms, or any other graphic, audiovisual, and electronic documents 
available for reading, listening, performing, study, loan and/or consultation. The term music 
library encompasses any libraries offering such facilities whether or not this is a physically 
separate collection (Ledsham, 2000, s. 16).  
 

Med andra ord är alla bibliotek som har musik i någon form i sin samling att betrakta 
som musikbibliotek. 
 
Musikbibliotekarie är den på fältet vanliga beteckningen för en utbildad bibliotekarie 
som är anställd i musikavdelningen på ett folkbibliotek. Svenska 
Musikbibliotekarieföreningen använder sig av begreppet musikbibliotekarie. 
Musikbibliotekarien har antingen enbart ansvar för musikverksamheten eller så har han 
eller hon även ansvaret för andra delar av folkbiblioteksverksamheten.  
 
Musikbibliotek och musikavdelning används i uppsatsen som synonyma begrepp. 
 
 
1. 7. Disposition 
 
Efter det första kapitlet är uppsatsen upplagd på följande vis: 
 
Kapitel 2 ger en introduktion i ämnet musik på folkbibliotek och går först kort igenom 
musikbibliotekets historia. Sedan följer en redogörelse för den musikverksamhet som 
finns på folkbiblioteken enligt den litteratur som jag läst, varefter det kommer ett avsnitt 
om musik och folkbibliotek i svensk kulturpolitik. Vidare behandlas vad litteraturen 
säger angående musikbibliotekets uppgift, samarbete mellan musikbibliotek, 
marknadsföring av musikbibliotek och musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper. 
Därefter skriver jag om Svenska Musikbiblioteksföreningen och de utbildningar som 
funnits i Sverige för den som velat utbilda sig till bibliotekarie. Kapitlet avslutas med att 
ta upp tre olika teoretiska perspektiv på musikbibliotekariens uppgift. Dessa olika 
perspektiv och den övriga litteraturen i kapitel 2 bildar det teoretiska ramverk genom 
vilken min undersökning kan ses.  
 
I det följande kapitlet, Kapitel 3 redovisas den lokala kulturpolitik som bedrivs i Borås 
Kommun och dess olika kommundelar följt av en presentation av uppsatsens 
intervjuobjekt.  
 
Kapitel 4 är ett kombinerat undersöknings- och diskussionskapitel där jag koppla r de 
intervjuer som jag gjort till vad jag skrivit i kaptitlena 2 och 3.  
 
Uppsatsen avslutas med Kapitel 5 i vilken jag sammanfattar och drar slutsatser om de 
frågor och aspekter som analyserats i kapitel 4. 
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2. MUSIKBIBLIOTEKET OCH 
MUSIKBIBLIOTEKSFORSKNING 

 
2.1. Musikbiblioteket: en kort historik 
 
Den tidigaste formen av musikbibliotek som är känd var vad som kallas ”Musical 
Circulating Libraries”. Det kan beskrivas som ett mellanting av dagens bokbussar och 
videouthyrningsbutiker. Dessa ”musikvagnar” hyrde ut noter till kunderna, i London 
eller ute på landet, och arbetade även som förläggare med musikalier. Det skall ha 
funnits 32 stycken bibliotek av detta slag i Storbritannien mellan slutet av 1700-talet 
och första världskriget. Mot slutet av första världskriget hade denna typ av bibliotek 
försvunnit. Bland annat var orsaken till detta att framväxten av folkbibliotek, där 
användarna utan kostnad kunde låna noter. Vid samma tid märktes en förändring där 
musiklyssnandet blev allt mer vanligt och radioutsändningarna alltmer vältäckande. 
Innan 1900 var musik för de flesta huvudsakligen något som framfördes och utövades 
privat (Ledsham, 2000, s. 3-4). Folk lånade noter på biblioteken, tog de med sig hem, 
och satte sig att öva. Konserten som evenemangsform var fram till 1900-talet något som 
hörde aristokratin, adeln och framförallt borgarklassen till (Robertsson, 2001, s. 9). 
Noterna kunde kunderna låna från Musical Circulating Libraries (musikvagnar), men 
även från andliga, kyrkliga institut och högskolor, herrgårdar och musikaliska 
vänskapskretsar. Dels också i allt vidare utsträckning, från folkbiblioteken. Musik var 
annars huvudsakligen något som brukades utan publik och inte innefattade mer än ett 
enstaka musikinstrument och sång (Ledsham, 2000, s. 3). 
 
Strax efter att folkbiblioteken grundades i Storbritannien som en följd av Parliament Act 
1850, öppnade det första musikbiblioteket i Storbritannien i Liverpool, 1859, där det 
endast fanns tryckt material såsom noter, musikbiografier och musikteoriböcker. I USA 
dök det även upp andra musikmedier. I New York fanns det till exempel innan första 
världskriget pianorullar till självspelande pianon till utlån. I Storbritannien började 
musikinspelningar komma till strax efter andra världskrigets slut. Fast många bibliotek 
kom att ta betalt för denna typ av tjänst, då det inte accepterades som en av kärnorna i 
verksamheten. In på 1960-talet gällde det tryckta ordet (ibid, s. 2-5).  

 
I Sverige beslutade biblioteksstyrelsen i Karlstad 1947, att Karlstad Stadsbibliotek även 
skulle inköpa grammofonskivor, och 1949 upptas, alltså för första gången i Sverige, i 
biblioteket ett anslag för grammofonskivor. Ett särskilt musikrum inrättades dit 
biblioteksbesökarna kunde gå för att lyssna på skivor. Införandet av grammofonskivor 
aktualiserades även på riksplanet i slutet av 1940-talet (Utbildningsdepartementet, Ds U 
1983:13, s. 16). 1947 är ett viktigt år inom svensk musikpolitik. Då genomfördes en stor 
musikutredning i Sverige. Musikutredningen 1947 framlade vikten av att bredda 
musikverksamheten geografiskt, socialt, repertoar- och konsertformmässigt. Statsbidrag 
började delas ut till olika studiecirklar som t.ex. körer (Jonsson, Leif, se Robertsson, 
2001, s. 37).  
 
Malmö Stadsbibliotek började köpa in grammofonskivor 1958. På den tiden fanns det 
endast västerländsk konstmusik i skivsamlingen. 1975 utökades den genremässiga 
bredden genom att ge låntagare möjlighet att även höra andra musikgenrer som jazz, 
blues och rock. Från början erbjöds enbart skivlyssning men sedan 1963 i Karlstad och 
1975 i Malmö lånades även fonogram ut. Karlstads musikbibliotek hade 1981 
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utvecklats till ett av landets största på fonogramområdet. Endast Stockholm och Malmö 
hade då fler fonogram än Karlstad. Stora satsningar gjordes på 
musiklyssningsavdelningar under 1960-talet i Sverige. Då var det få som hade 
möjligheten att lyssna på skivor på egna grammofoner hemma 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 16). 
 
1982 bestod ca 1, 5 % av mediebeståndet av fonogram. Flera började nu tänka om när 
det gällde prioriteringen mellan avlyssning och utlåning. Flera hade börjat med 
utlåningsverksamhet. Det ansågs att fonogrammen då skulle kunna användas av 
låntagarna i mycket högre grad än genom avlyssning inom bibliotekets lokaler (ibid, 
s.10). I Sverige har det funnits en stor avlyssningstradition, medan folkbiblioteken i 
Danmark mer sysslat med utlåning. 1983 började man märka en förändring i Sverige i 
att fler bibliotek började med hemlån av grammofonskivor (ibid, s. 17). Idag med CD-
skivan, så är utlåning mer vanligt förekommande än avlyssning. CD-skivan är mycket 
mer praktisk för hemlån än grammofonskivan, då den håller bättre och tar upp mindre 
hyllutrymme. Antalet AV-medier på de svenska folkbiblioteken har nästan fyrdubblats 
mellan åren 1976 till 1995, från 728 000 till 2 300 000, medan antalet medier totalt 
också ökat men i betydligt mindre grad: från 32 till 46 miljoner medier (Nilsson, 1999, 
s. 211). 
 
När det gäller musikalier (noter) så var låntagarnas behov av noter mycket större än vad 
folkbiblioteket kunde tillfredsställa. På många orter saknades musikfackhandel och den 
centrala servicen genom Bibliotekstjänst (BTJ), var bristfällig. Noterna upplevdes 
dessutom p.g.a. utseende och beskaffenhet svårhanterliga inom biblioteksrutinerna. Men 
alla stora bibliotek, de flesta med över 15000 invånare och ca ¼ av småkommunerna 
köpte musikalier (Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s.11-12). 
 
Dagens musikverksamhet på folkbiblioteket 
I ett musikbibliotek kan det finnas material som manuskript (handskrift), böcker, 
musikalier, musikinspelningar, seriella publikationer, och alla slags grafiska, 
audiovisuella eller elektroniska dokument. Aktiviteter som kan rymmas inom 
musikbibliotekets väggar är läsning, musiklyssning, föreställningar, studier, hemlån och 
rådgivande (Ledsham, 2000, s. 17).  
 
För att ge läsaren en bild av hur ett musikbibliotek i Sverige kan se ut ska jag ge som 
exempel det musikbibliotek som finns på Västerås folkbibliotek. Västerås blev valt till 
årets musikstad 2002 och har ett omfattande musikliv. I motsats till många 
musikbibliotek, anser de ansvariga för Västerås musikavdelning att det är viktigt att ha 
lyssningsstationer. Där finns idag 15 lyssnarplatser, 6 CD-spelare, 7 grammofoner och 3 
kassettdäck som sköts av personal vid informationsdisken. Till detta tillkommer en 
”musikbar” innehållande 5 CD-växlare som fungerar som de lyssningsstationer som 
finns i skivbutikerna, där varje CD-växlare laddats med ett antal olika CD-skivor, vilka 
byts ut med jämna mellanrum. Biblioteket eftersträvar även att ha en god 
informationsservice. Bland de projekt som bedrivs kan nämnas att man i samarbete med 
olika lokala invandrarföreningar har en stor samling musikkassetter och CD med musik 
som vänder sig till invandrare. Det finns även ett projekt med syfte att marknadsföra 
och stötta lokala musiker som fortfarande ej blivit etablerade. Musikbiblioteket samlar 
in demokasetter och demo-CD från lokala grupper och musiker. Dessa registreras sedan 
i bibliotekskatalogen: ett exemplar för lyssning och det andra för hemlån. De 
katalogiseras noga, så att man ska kunna hitta alla de olika medverkande i de olika 
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grupperna i katalogen. Dessutom brukar biblioteket puffa extra för dem i musikbaren. 
Vidare organiserar musikbiblioteket tillsammans med olika studieförbund studiecirklar. 
(Johansson, 1996, s. 23-26, med tillägg från ett email från Johansson, 24 mars 2002)  
 
Ett annat exempel som visar under vilka former musikverksamhet kan bedrivas är de 
föredrag om hip-hop och elektronisk musik som Göteborgs Stadsbibliotek under våren 
2003 haft för allmänheten med olika inbjudna föreläsare. Där har även arrangerats en 
diskjockeykurs för bibliotekarier där man gått igenom de fyra stora stilarna inom 
dansmusik: hip-hop, reggae, house och techno. Håkan Grissler, avdelningschef och 
bibliotekarie vid sektionen för konst och musik på Stadsbiblioteket i Göteborg menar på 
att det är viktigt att dra en ny publik och visa att biblioteken även är för yngre 
människor. Han ser kurserna och föreläsningara som sätt att hänga med i utvecklingen 
och att skapa innehåll i musikverksamheten:  

 
Med lite baskunskap i ryggen blir det betydligt smidigare att köpa in skivor och böcker inom 
moderna stilar, svara på frågor och katalogisera titlar efter genre (Lagerström, 2003).  

 
Utvecklingen inom musikbranschen innebär ett allt större användande av Internet. 
Många av landets bibliotek använder sina webbplatser och hemsidor till att sprida 
information om dess verksamhet.  I Danmark har ett projekt som heter 
Musikbibliotek.dk startats. Musikbibliotek.dk är en webbplats där Danmarks 
musikavdelningar på både folk- och forskningsbibliotek samarbetar med att förmedla 
musikfiler, musiknyheter, musikupplevelser, etc. (Adressen dit är 
www.musikbibliotek.dk).  
 
Musikbibliotekets användare  
Musiklånare - en sociologisk undersögelse är en undersökning som gjordes av 
studerande vid Danmarks biblioteksskola 1983, genom kvalitativa intervjuer med 200 
olika musikbiblioteks-besökare på vardera fyra olika bibliotek i fyra olika kommuner i 
Stor-Köpenhamn. Två av kommunerna, Sölleröd och Fredriksberg, är högstatusområden 
medan de andra två, Rödovre och Tårnby, är lågstatusområden. Där undersöktes vad 
låntagarna lånade/återlämnade på biblioteket och intervjuade dem om vilka genrer de 
lyssnade på. Undersökningen utgår från en hypotes om att musiklånare har mer 
nyanserade musiklyssningsvanor än folk allmänt förväntar sig, och att folks musikvanor 
inte endast beror av vilken åldersgrupp, socialgrupp och utbildning de har. Utan även 
sådana saker som musikbibliotekets utbud kan spela in. Slutsatsen var att musiklånare 
lyssnar mer nyanserat än folk allmänt antar. Det märktes en tydlig tendens i att folk från 
högre socialgrupper eller med högre utbildning lånade mer klassisk musik och färre 
genrer medan de lägre socialgrupperna eller de lägre utbildade lånade rytmisk musik 
(rock, blues, rythm n blues, soul). Men något som också kom fram var att alla 
statusgrupper har lyssnare inom både klassiskt och rytmisk musik. Särskilt 
medelklassen hade stor spridning över de olika genrerna. Därmed ansågs det att 
påståendet att klassiskt skulle vara borgarnas musik borde modifieras. Något som också 
kom fram var att musikbibliotekets utbud formar användarens musikvanor. De 
musikbibliotek som hade en attraktiv lyssningsavdelning lockade flera lyssnare än de 
övriga, och de med noter och musiklitteratur mer attraktivt utplacerade, hade fler lånare. 
Sölleröd, som hade den mest välutbyggda musikavdelningen hade flest nöjda låntagare. 
Högstatusgrupper var överrepresenterade på biblioteket jämfört med de andra 
musikbiblioteken, men då musiksamlingen var så allsidig, så lockade den till sig folk 
från alla socialgrupper. Samtidigt hade Rödovre långt färre lånare än de övriga 
biblioteken. Detta beroende på att Rödövre hade en otillräcklig skivsamling och endast 
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tillät tre skivor i utlån per gång medan de övriga tillät maximalt åtta eller fler i utlån 
(Högh, 1983). 
 
I artikeln Vad gör biblioteket? redovisas det att skivlånandet är som störst i åldrarna 15-
49 och då något högre i åldrarna 15-29 (Höglund & Johansson, 2001, s. 347). 
 
Musikbibliotekarien vid musikbiblioteket i Tårnby, Ingeborg Rörbye, har lagt märke till 
att musikbiblioteket även har fler manliga än kvinnliga låntagare. En undersökning som 
hon refererar till visade på att den typiska musikbiblioteksbesökaren är en man mellan 
31 och 32 år gammal (Rörbye, Ingeborg, se Nyeng, 1990, s. 224). Men man ska komma 
ihåg att sedan artikeln skrevs har det gått mer än tio år nu så att det är inte säkert att det 
fortfarande råder samma förhållanden.  
 
 
2.2. Musik och folkbibliotek i svensk kulturpolitik 
 
Musik i Sveriges folkbibliotekspolitik 
Musik dyker tidigt upp i diskussioner kring folkbibliotekens uppgift i samhället. Redan i 
folkbibliotekssakkunnigas betänkande år 1949 förespråkas det att grammofonskivor 
utan kostnad ska finnas till medborgarnas förfogande: 

 
Folkbiblioteket skall fylla sin uppgift genom att till medborgarnas förfogande kostnadsfritt ställa 
böcker och annat material för förmedling av tankar och idéer: tidskrifter, tidningar, kartor, bilder, 
film, grammofonskivor…Det skall samverka med alla andra organisationer som har kulturell 
verksamhet på sitt program  (Folkbibliotekssakunnigas betänkande år 1949, se Nilsson, 1999, s. 
207). 

 
På 70-talet tillkom uppfattningen att biblioteket ska fungera som ett kulturcentrum som 
t.ex. arrangerar konserter. I Stockholm stads biblioteksutredning, Bibliotek i storstad, 
1972, står det att: 

 
Biblioteken bör sålunda vara kulturcentra…De bör fungera som mångsidiga kulturförmedlare 
genom att vid sidan av utlåning av böcker och annat material, erbjuda utrymme för teater, film, 
konserter, utställningar och liknande verksamhet. Denna allmänkulturella verksamhet bör givetvis 
ske i samarbete med ett brett spektrum av andra institutioner, föreningar, organisationer, lokala 
grupper, o.s.v.  (se Nilsson, 1999, s. 208). 

 
De senaste stora förändringarna rör den nya informationstekniken och övergången till 
det lärande samhället. Också har nya medier fått fäste i biblioteken. CD-skivor har till 
exempel ersatt grammofonskivan varvid biblioteken fått ett ljudmedium som lämpar sig 
bättre för hemlån (ibid, s. 210). 
 
Olika diskussioner till trots har musiken idag inte officiellt fått ett större fäste i 
folkbiblioteket. Inte som i Danmark där det år 2001 enligt lag blev obligatoriskt för 
samtliga danska kommuner att kostnadsfritt ställa musik till förfogande för användarna. 
Det visar sig inte minst i den svenska kulturutredningen från 1995 (Kulturutredningen, 
SOU 1995:84), i vilken det aldrig nämns några andra varianter av medier än litteratur 
när landets bibliotekspolitik diskuteras. Förslaget till en bibliotekslag fastslog att det i 
varje kommun ska finnas folkbibliotek och att boklån ska vara avgiftsfria. Däremot 
nämndes det ingenting om att andra typer av medier (t.ex. CD-skivor) ska vara 
avgiftsfria (ibid, s. 481-484). Detta uppmärksammades av ett femtiotal remissinstanser 
som svar på kulturutredningen, där man ansåg att ”avgiftsfriheten måste vidgas så att 
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den dessutom bl.a. omfattar andra medier än litteratur, besök på biblioteken och 
utnyttjande av informationstjänster” (Kulturutredningen, Ds 1996:23, s. 297). Men när 
så 1996 det infördes en bibliotekslag i Sverige vilken trädde i kraft 1997 slogs det fast 
att det i varje kommun ska finnas folkbibliotek och att boklån, men inte självklart andra 
tjänster som CD-utlån, ska vara avgiftsfria (Nilsson, 1999, s. 211). 
 
Musikpolitiken i Sverige 
För att ge vårt musikaliska arv och den mindre kommersiellt gångbara musiken 
möjlighet att överleva och utvecklas har det i Sverige under större delen av 1900-talet 
och framåt förts en aktiv musikpolitik. Idag anses detta särskilt viktigt med tanke på 
dagens världsutveckling inom kultur- och medieindustrin, där några få företag får ett allt 
större inflytande och en allt större apparat för spridning av exempelvis populärmusik. 
Dessa företag styrs av kommersiella och inte kulturella mål.  
 
Den socialdemokratiska offentliga musikpolitiken ska verka inom ett område utan 
kommersiella intressen. Vår kulturminister, Marita Ulvskog, har sagt så här:  
 

Vi sysslar med de många kulturyttringar som inte klarar sig på marknaden, som behöver stöttas 
med offentliga pengar (se Nilsson, 1999, s.246). 

 
Enligt kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84, ska musikpolitiken: 
 

1. Medverka till att fler får möjlighet att utöva musik, enskilt och i grupp. 
2. Öka tillgängligheten till och intresse för olika slags musik, 
3. Främja kvalitetssträvanden, utveckling och förnyelse i musiklivets olika delar och inom olika 

genrer, 
4. Verka för att de musikaliska arven tas till vara och brukas (Kulturutredningen, SOU 1995:84, s. 

399). 
 
Främst är det musikinstitutionerna (t.ex. operor, symfoniorkestrar och kammarorkestrar) 
som dominerar musikpolitiken och sväljer den större delen av kulturbudgeten. (Nilsson, 
1999, s. 245). Därtill finns det musikskolor i nästan alla kommuner. Kommunerna 
brukar själva stå för 80 % av den totala budgeten medan resterande 20 % finansieras av 
avgifter. Vidare stöder staten hundratalet fria grupper, främst inom jazz och folkmusik. 
Också ges det stöd åt musikföreningar och viss fonogramutgivning finansieras (ibid, s. 
246). 
 
Undersökningar av folks kulturvanor visar på att den stora ökningen av musikintresset 
är den tydligaste förändringen sett till de senaste 25 åren (ibid, s. 245). Vilket kan vara 
en god anledning till att musiken är den konstform som jämte teatern får mest statligt 
stöd i landet.  
 
 
2.3. Musikbibliotekets uppgift 
 
I Music Librarianship står det att musikbibliotekets uppgift är att, vilket även gäller 
vanliga bibliotek, tillgodose användarna information, forskning, utbildning och 
fritidssysselsättning. Men därutöver skall musikbiblioteket även stå för arkivering och 
föreställningar (konserter). De två sistnämnda uppgifterna behöver dock inte gälla alla 
musikbibliotek (Ledsham, 2000, s.17). 
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Det har kommit ut flera handböcker som vänder sig till de folkbibliotek som har 
musikavdelningar eller planerar att skaffa sig sådana. Dessa handböcker har givits ut 
centralt från bibliotekshåll och ofta i samband med olika biblioteksutredningar. Det 
senaste nordiska exemplet gavs ut i Danmark 2001, medan de övriga handböckerna 
gavs ut för flera år sedan eller ett par eller tre decennier sedan och till vissa delar idag är 
inaktuella. 
 
Den mest aktuella handboken heter Musik på biblioteker och är utgiven av 
Biblioteksstyrelsen i Danmark. Den vänder sig först och främst till de kommuner som 
ännu inte har någon utvecklad musikbiblioteksverksamhet. Här finns råd och tips om 
hur en välfungerande musikbiblioteksverksamhet kan skapas. Där ges råd om hur 
musiksamlingen kan byggas upp, om hur biblioteket ska fungera som kulturell 
mötesplats och upplevelsecentrum, och musikbibliotekets roll som musikförmedlare. I 
Danmark är den tidigare uppfattningen att musikverksamhet är lyx på väg att försvinna. 
Istället betraktas musiken som en naturlig del av bibliotekets utbud i det moderna 
samhället, där medborgarna har krav på information och upplevelser oavsett medietyp. 
En följd av denna inställning är den nya bibliotekslagen Lov om biblioteksvirksomhed 
som säger att det ska finnas musik till utlån i samtliga danska kommuner med en 
tidsfrist som räcker fram till 2003. Musikbiblioteksverksamhet blev alltså obligatorisk i 
alla Danmarks kommuner (Vind, 2000).  
 
I Danmark har det tidigare utgivits en annan mycket detaljerad handbok som fortfarande 
till vissa delar är aktuell. Denna detaljerade och mer omfångsrika handbok, som vänder 
sig till alla typer av musikbibliotek (inklusive forskningsbibliotekens musikbibliotek), 
heter Håndbog i musikbiblioteksarbejde och gavs ut 1979. Boken är mer av en 
detaljerad instruktionsbok än Musik på biblioteker. Den tar upp saker som 
administration, utbildning, material, materialval, klassifikation & katalogisering, teknisk 
apparatur, musikreferensarbete, kontaktarbete, uppsökande verksamhet, 
musikverksamhet för barn, upphovsrätt och diskuterar den målsättning som ett 
musikbibliotek bör ha. Där står att den struktur som musikbiblioteken har liknar 
varandra till en viss grad vad gäller dess innehåll, men att där kan vara stora skillnader 
med hänsyn till vilka och hur stora användargrupper de betjänar, och den roll som 
biblioteket spelar i lokalsamhället. Det är viktigt att denna struktur bibehålls och att 
bibliotekets innehåll regelbundet justeras i förhållande till användarna (Bruhns, 1979).  
 
Den senaste svenska musikbibliotekshandboken som jag kunnat hitta är en från 1970 
och heter Musik på bibliotek. Det är en praktisk instruktionshandbok som tar upp saker 
om teknisk utrustning, om skivmarknaden, om katalogisering och klassifikation av 
musik och den ger förslag till urvalsprinciper vid skivköpen. Där ingår även tre artiklar 
som skildrar musikbiblioteksarbetet i tre olika kommuner runt 1970. Det visar sig att 
musiklyssning och grammofonkonserter var vanliga former av musikverksamhet vid 
denna tid (Halberg (red), 1970).    
 
En norsk motsvarighet, Finn Musikken, är från 1990 och gavs ut efter en utredning 
genomförd av Statens bibliotekstilsyn 1987. Denna handbok innehåller rättningslinjer 
och normer som ett musikbibliotek bör försöka rätta sig efter. Den vänder sig 
huvudsakligen till folkbiblioteken och man kom fram till slutsatsen att musikutbudet vid 
landets folkbibliotek bör stärkas. Undersökningen visade på att nästan alla kommuner 
saknade målformuleringar för musikverksamheten (Statens bibliotektilsyn, 1990, s. 27-
28). Det anses viktigt att fundera över vilka det är som har användning för biblioteket. 



 18 

Ett bibliotek med ett litet och generellt utbud är bäst anpassat till den musikintresserade 
allmänheten och amatörmusiker, medan ett större bibliotek därtill ska fungera som ett 
bra ställe att vända sig till för musiklärare och professionella musiker. Traditionellt ska 
folkbiblioteket ge ett generellt utbud som så mycket som möjligt ska ge sina användare 
en bred och allsidig orientering. Den musikintresserade allmänheten och 
amatörmusikerna är de största grupperna i folkbibliotekssammanhang. För 
professionella musiker, körer, musiklärare, etc. rekommenderas fjärrlån. Vid 
uppbyggandet av ett musikbibliotek ges rådet att undersöka vilken målgruppen är och 
hur omfattande utbudet skall vara vad gäller fonogram, noter, etc. Vidare bör 
musikutbudet i övrigt i kommunen kartläggas och se om det finns några nedskrivna 
musikplaner. Sedan kan de olika samarbetspartners som finns i kommunen definieras 
och samarbeta med varandra (ibid, s.35-36). 
 
Musikbibliotekarierna Jeanette Casey & Kathryn Taylor menar i sin artikel Music 
library users: who are these people and what do they want from us? på att biblioteket är 
en organisation som ska ge service. Det är för låntagarnas skull som biblioteket 
existerar. Istället för upplevda behov bör biblioteken gå efter låntagarnas reella behov. 
Dessa kan biblioteken få reda på genom användarundersökningar. De sammanfattar 
bibliotekets uppgift med att lägga märke till demografiska, teknologiska och 
ekonomiska förändringar i bibliotekets upptagningsområde och att bibliotekarierna 
ställer frågor till och pratar med användarna (Casey & Taylor, 1995, s.4).  
 
Tine Vind, Danmarks Biblioteksskole, skriver i Musik på biblioteker att liksom för 
biblioteket i övrigt så ska biblioteket, vid sidan av att möta användarnas behov här och 
nu, eftersträva en samling som rymmer möjligheter för nya upplevelser och upptäckter. 
Samlingen ska enligt henne byggas upp med hänsyn till faktorerna aktualitet, kvalitet 
och allsidighet (Vind, 2000, s. 18). 
 

 
Komplement till skivaffärer  
Flera aktörer i litteraturen ser det som bibliotekets uppgift att komplettera skiv- och 
musikaffärer. I Utbildningsdepartementets rapport från 1983 konstateras det att 
biblioteken kan spela en viktig roll i att tillgängliggöra musik som annars skulle vara 
mycket svår att få tag i, särskilt på mindre orter utan skivhandel 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 99).  
 
DIK-förbundet kom 1986 ut med en skrift med namnet Tonvikt på musik , med bidrag av 
Bibbi Andersson, Lars G Andersson, chef för länsbiblioteket i Stockholms län, Barbro 
Borg, musikbiblioteksansvarig i Solna som numera är bibliotekschef där, och 
musikforskaren Henrik Karlsson. De anser att folkbiblioteken har en stor roll i 
främjandet av musiken genom att tillhandahålla fonogram och noter. Spridningen av 
musikfonogram och musikalier anses än mer otillfredsställande än spridningen av 
litteratur. Genom skriften önskade författarna stimulera debatten och visa kommunala 
förtroendevalda och tjänstemän i den lokala kulturförvaltningen hur en 
musikbiblioteksverksamhet kan se ut i praktiken och att det inte behöver vara så 
krångligt som många kanske föreställer sig (Andersson, 1986). 
 
Ingeborg Rörbye, musikbibliotekarie i Törnby i Danmark, säger apropå skillnaden 
mellan ett musikbibliotek och en musik- eller skivaffär att på musikbiblioteket kan 
sammanhangen mellan olika medieformer demonstreras. Användarna kan också få 
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tillgång till olika sorters musik vare sig det gäller gregoriansk kyrkmusik och 
Stravinskij eller new age och rap. Biblioteket lyfter inte bara fram det som säljer mest. 
Skivaffärerna å andra sidan bygger hela sin verksamhet efter efterfrågan och 
utvecklingen går mot större säljning av färre titlar medan musikbiblioteket rymmer en 
större valfrihet med ett brett spektrum av artister och musikformer. Musikbiblioteket har 
därtill personal med kunskap inom området. De som står i skivaffärerna skulle lika 
gärna kunna kränga bananer, menar en annan musikbibliotekarie, Jörgen Bang. Ett 
uttryck för att musikbiblioteket långt ifrån avspeglar de allmänna marknadssiffrorna är 
statistik som visar på att endast tio procent av skivförsäljningen i Danmark upptas av 
klassiskt och jazz. Samtidigt består hela 40 % av alla utlån på Musikbiblioteket av jazz 
eller klassisk musik (Nyeng, 1990, s. 226). Ingeborg Rörbye menar dessutom på att ett 
välfungerande musikbibliotek dessutom inverkar positivt på skivhandeln. I de 
kommuner som har en bra och välfungerande musikbibliotek finns det också 
genomgående fler och bättre skivbutiker (Rörbye, Ingeborg, se Nyeng, 1990, s. 223). 
En av musikbibliotekarierna på Malmö Stadsbibliotek säger att tanken inte är att 
fungera som en skivaffär utan att väcka nyfikenhet hos användaren. Enligt henne är 
bredden och kvalitén i utbudet viktigast vid inköp (Svensson & Nilsson, 2002, s. 18). 

 
När det gäller möjligheten att få tag i musik är emellertid situationen en annan idag då 
skivbutiker säljer skivor via Internet och erbjuder människor chansen att handla sina 
skivor via Internet. Idag när det är så vanligt med musik menar Tine Vind att biblioteket 
kanske just därför har en viktigare roll än någonsin. Det stora flödet av musik innebär 
inte automatiskt att utbudet är särskilt brett. Det är viktigt att biblioteket kan ge tillgång 
till musik inom alla genrer och stilarter, såväl nytt som äldre material (Vind, 2001, 
s.18). 
 
Målsättning med musikverksamheten 
Den rapport som Utbildningsdepartementet publicerade 1983 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13). försökte kartlägga folkbibliotekens 
musikverksamhet. Man ville i utredningen ta reda på om det bedrevs någon form av 
musikbiblioteksverksamhet i landets kommuner. Var i så fall denna 
musikbiblioteksverksamhet en isolerad företeelse för biblioteken eller något som var 
integrerat i kommunens totala musikliv? Man ville även veta vilken sorts 
musikverksamhet det var som bedrevs i biblioteken, hur omfattande den var och till 
vem eller vilka den riktade sig. Genom rapporten ville man stimulera kommunerna att 
diskutera folkbibliotekets roll i det kommunala musiklivet. Enligt rapporten visade det 
sig att endast 9 % av de undersökta kommunerna hade 1982 formulerat någon form av 
målsättning för musikverksamhet på bibliotek och 15 % för kulturverksamheten i stort. 
Denna typ av målsättningsformuleringar var vanligast i de större kommunerna (ibid, s. 
8). 
 
Lars-Arne Persson, har i sitt specialarbete vid Borås Bibliotekshögskola (1987) 
undersökt urvalsprinciperna vid inköp av grammofonskivor vid Västerås 
Musikbibliotek på Västerås Stadsbibliotek. Han undersökte också samlingens 
genrefördelning genom att ta axprov på de inköp som gjorts vid tre olika perioder. Den 
första perioden ca 1975, den andra runt 1980 och den sista perioden vid tiden för 
undersökningen ca 1986/87.  Han fann en målbeskrivning från 1977 angående Västerås 
biblioteks musikverksamhet, där det under rubriken ”Musikverksamhet på 
huvudbibliotekets musikavdelning” heter att:  
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…som de centrala verksamhetsformerna kan ses informationsservice, uppspelning inom 
biblioteket av skivor och band samt utlåning (Målsättningsprogram för stads- och länsbiblioteket i 
Västerås, 1977, se Persson, L. (1987), s. 7)   

 
Vidare under rubriken ”Uppspelning” står det att biblioteket även ska rikta in sig på 
skolor, studiecirklar, föreningar, körer, och ensembler av olika slag, och under rubriken 
”Medier” står det att:  
 

Avdelningen ska erbjuda ett rikt och differentierat bestånd av musikmaterial: böcker, tidskrifter, 
noter, grammofonskivor, som tar hänsyn till varierande intresseriktningar och kunskapsnivåer. 
Strävan till differentiering måste givetvis avspeglas i materialbeståndets sammansättning. Vid 
inköp av skivor, band och noter bör dock uteslutas sådant material som har en ensidigt 
kommersiell prägel uteslutas  (ibid, s. 7).  

 
Sverige är inte ensamt om att ha brist på målsättningsformuleringar för 
musikverksamheten på folkbibliotek. Den utredning som genomfördes av Statens 
Bibliotekstilsyn i Norge 1987, som redovisas i Finn Musikken, visade också den på att 
nästan alla norska kommuner saknade målformuleringar för musikverksamheten som 
var politiskt grundade (Statens bibliotektilsyn, 1990, s. 27-28). 
 
Samarbete 
Enligt Utbildningsdepartementets rapport, Ds U 1983:13, anordnade 1982 många 
folkbibliotek konserter i samarbete med olika föreningar, organisationer och dylikt. 
Biblioteken var också själva arrangörer för konserter och musikprogram, kanske 
framförallt inom barnverksamheten. Konserter med levande musik var vanligast men 
även fonogramkonserter, där användarna under någons ledning lyssnade på skivor 
tillsammans, ordnades (Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s.13).  
 
Den vanligaste samarbetspartnern för folkbibliotekens mus ikavdelning var den 
kommunala musikskolan.  Nästan lika vanligt var samarbete med något studieförbund. 
Sedan följde andra institutioner och organisationer som musikföreningar, kulturkontor, 
grundskolan, fritids, Rikskonserter, etc. I de små kommunerna var konsertverksamhet 
vanligast medan de större kommunerna hade mer samarbete kring musikmedier (ibid, s. 
9). 
 
Ulf Ekdal har skrivit ett specialarbete om samarbete mellan musikskola och bibliotek. 
Han redovisar ett par projekt: Musik i förskolan och Musik i vården. Båda påbörjade 
1978 i Borås. Musik i förskolan-projektet bestod i att musiklärare besökte förskolor där 
det organiserades sångstunder med personal och barnen. Barn som inte gick på de 
kommunala daghemmen bjöds också in till sångstunder. Dessa hölls på biblioteken och 
vände sig till dagbarn i kommunen. Projektet mötte ett stort intresse och visade på hur 
stort behovet av musik var för barnen. Musik i vården-projektet hade ungefär samma 
utformning. Sjukhusbiblioteket besöktes av musiklärare som höll i sångstunder med 
barnen på sjukhuset. Verksamheten flyttades 1983 till nya lokaler men biblioteket fanns 
fortfarande där som den sammanhållande länken (Ekdal, 1988, s. 16-17).  
 
Marknadsföring 
Musikbibliotekarien Tine Vind skriver i sin artikel Musik skal der til, 2001, att 
bibliotekets hemsida är en utmärkt kanal genom vilken biblioteket kan visa upp dess 
musikutbud. Där kan biblioteket till exempel löpande presentera alla nya inköp som 
görs (Vind, Tine, 2001). 
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En annan metod att främja den egna musikverksamheten, som nämns i Musik på 
biblioteker, 2000, är att anordna konserter och annan programverksamhet i biblioteket 
(Vind, 2000, s. 31). Pontus Robertsson, fann i sin magisteruppsats från 2001 att 
konsertverksamheten på Stadsbiblioteket i Göteborg verkade utgå från ett 
folkbildningsuppdrag. Ett folkbildningsuppdrag som i stort handlar om att få folk 
intresserade av bibliotekets utbud.  Musiken används som ”lockmat” för att locka nya 
låntagare till biblioteket (Robertsson, 2001, s. 37).  
 
 
Musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper  
Sanna Talja, som jag återkommer till i slutet av detta kapitel, skiljer i Music, culture and 
the library: an analysis of discourses, 2001, mellan tre olika perspektiv när det gäller hur 
en musikansvarig ska vara.  
 
Det perspektiv som hon benämner General Education Repertoire, innebär att 
musikbibliotekarien ska ha förmågan att kunna urskilja musik som håller hög kvalitet. 
Det förutsätts även att musikbibliotekarien är musikutbildad. Musikbibliotekarien har 
här en upplysande och instruktiv roll, och ska aktivt verka för att föra fram musik av 
hög kvalitet (Talja, 2001, s. 50-54).  
 
Det andra perspektivet, inom Alternative Repertoire, består av att musikbibliotekariens 
professionalitet ska ge henne verktyg att bemästra hela bredden inom musikvärlden och 
att ha förmågan att skapa samlingar som kompletterar den kommersiella distributionen 
av musik. Detta kräver god bekantskap med den alternativa musikens olika 
distributionskanaler (ibid, s. 54ff). 
 
Enligt det tredje perspektivet Demand Repertoire ska musikbibliotekarien gärna ha 
förmågan att analysera och identifiera olika användar- och lyssnargrupper i en kommun, 
och deras behov. Användare inom denna gruppen menar på att det finns tusen olika 
åsikter om vad som är bra musik och därför borde inte bibliotekarien lita till sin egen 
expertis och bedömningsförmåga på området. Istället borde musikbibliotekarien tro på 
användarnas egen förmåga att bedöma vilken musik som är bra och håller god kvalitet 
(ibid, s. 58ff). 
 
Att vara musikbibliotekarie enligt de perspektiv som General Education och Alternative 
Repertoire representerar, för med sig krav på att hon eller han ska vara intellektuell. 
Medan han eller hon inom Demand Repertoire helt kan förlita sig på 
användarundersökningar. I Demand Repertoire blir yrket därmed mer praktiskt betonat. 
Musikbibliotekarien Jörgen Bang vid Holstebro bibliotek, som intervjuas i en artikel i 
B70, 1990, har ett synsätt som väl stämmer överens med de båda tidigare perspektiven 
General och Alternative Repertoire:   
 

Musikbiblioteket har dertil et personale med viden på området. Hvad der i stadig mindre 
udstraekning kan siges om personalet i pladebutikkerne. Her har de ansatte normalt en 
handelsmaessig uddannelse, og i princippet kunne de med ligeså stort held saelge bananer i Fötex. 
Flere og flere butikker er da også gået over til selvbetjening fra hitlistens 20 numre og andet i den 
dur (Bang, Jörgen, se Nyeng, 1990, s. 223). 

 
På musikbiblioteket jobbar det personer som har goda kunskaper om musik. Vilket man 
enligt Jörgen Bang inte lika ofta träffar på i skivaffären.  
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I artikeln Valgfrihed, sammenhaeng og kvalificeret bredde i B70 (1990) intervjuas tre 
musikbibliotekarier angående påståendet att musikbibliotekarier i jämförelse med den 
övriga bibliotekspersonalen kan verka vara gjorda av ett helt annat virke (Nyeng, 1990, 
s.221). Peter Holm, bibliotekarie vid musikbiblioteket i Albertsund, svarar att han 
tycker att det kan vara ett problem att många kollegor uppfattar musikbiblioteket som 
ett otillgängligt och främmande område. De tror inte att de skulle kunna arbeta med 
musiken på ett tillfredsställande sätt. Han tror att barnbibliotekarierna är de som bäst 
klarar av att byta plats med musikbibliotekarierna. De brukar även vara med när 
biblioteket köper in musik för barn. Han tycker att det är lättare för en 
musikbibliotekarie att arbeta i bibliotekets övriga delar än för en bibliotekarie att jobba 
på musikavdelningen. Skulden till detta är bibliotekarieutbildningen som han finner 
bokcentrerad (ibid, s.221). 
 
Ingeborg Rörbye, bibliotekarie på musikbiblioteket i Tårnby, anser att det är bra att 
kunna spela piano eller veta hur en melodi transponeras. Men det är inte något som är 
nödvändigt. Hon tror att det är många som tror så eftersom att musikbibliotekarierna har 
haft rätt fullt upp med att slå sig fram och legitimera sin ställning som experter. 
Musikbibliotekarierna har också samtidigt varit mycket fixerade vid sin egen avdelning 
och separatistiska. Musikbiblioteksverksamheten har i för stor utsträckning blivit en 
slags blindtarm till det samlade bibliotekssystemet. Hon ser stor fara i detta då det kan 
vara lättare att vid t.ex. nerdragningar kapa av musikbiblioteket från det övriga 
biblioteket (ibid, s.221). Sedan 2001, så finns dock den nya danska bibliotekslagen som 
innebär att musikbiblioteken inte längre riskeras att läggas ner. 
 
Jörgen Bang, chef för musikavdelningen i Holstebro i Danmark, menar på att 
musikbibliotekarier från början av musikbibliotekens framväxt tvingats till att vara lite 
för sig själva och att de brunnit för sitt yrke och hållit samman. Annars riskerade 
musikbibliotekarierna att bli åsidosatta (ibid, s. 222). Ingeborg Rörbye, bibliotekarie på 
musikbiblioteket i Tårnby, anser också att det finns en bra ”fighting spirit” hos 
musikbibliotekarierna. Men hon vill vara försiktig med att kalla det för ett kall. Det är 
något som hon tycker att barnbibliotekarierna har. Aktivitetsnivån är emellertid hög. 
Det är en yrkeskategori som engagerar sig mycket brett enligt henne (ibid, s.222). 
 
David Lasocki, chef för referenstjänsten på William och Gayle Cook Music Library vid 
universitetet i Indiana, anser att det är viktigt vid biblioteks- och referensarbetet att man 
som musikbibliotekarie bygger upp en god relation med användarna och på så vis 
bygger upp en stor förtrogenhet:  
 

Reference is more about building relationships than answering questions (Lasocki, David 2000, s. 
5). 

 
Musikbibliotekarien vid Västerås Stadsbibliotek, Ingemar Johansson, jämför 
avslutningsvis i sin artikel The Music Library in Västerås, 1996, musikbibliotekariens 
uppgift med hallickens (översättning av det engelska begreppet procurer) och hittar 
vissa likheter:  

 
The task for both is to make contacts easier between the two parties – in the case of the librarian, 
between those who write and perform music and those who listen to it. But, and, this is important, 
there is a difference. When it comes to music, the contact is fruitful for both parts! (Johansson, 
1996, s. 26). 
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Svenska Musikbiblioteksföreningen 
För att stärka musikens ställning i biblioteksvärlden och främja samarbete har olika 
musikbibliotek i Sverige bildat organisationen Svenska Musikbiblioteksföreningen 
(SMBF). Svenska Musikbiblioteksföreningen är i sin tur medlem av den internationella 
organisationen International Association of Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres (IAML), vilken grundades 1951 och finns i 42 länder med drygt 
2000 medlemmar. SMBF är en intresseorganisation för de personer som arbetar vid 
musikbibliotek av olika slag eller har intresse för dess verksamhet. SMBF verkar för att: 
 

1. Stärka samarbetet mellan olika musikbibliotek i Sverige, övriga Norden och internationellt. 
2. Öka förståelsen för musikbibliotekens kulturella betydelse 
3. Musikmaterial blir tillgängligt (stämmer överens med punkt 2, musikpolitiken) 
4. Utbildning och vidareutbildning av musikbibliotekarier sker (Svenska 

Musikbiblioteksföreningen (SMBF), 2004). 
 
Tidigare fanns även Specialgruppen för AV- och elektronisk media.  När Svenska 
allmänna biblioteksförening (SAB) och bibliotekarieförbundet (BF) gick ihop 
ombildades den till E-mediagruppen men upphörde senare också den. Sedan dess finns 
det ingen särskild grupp för AV- och elektronisk media (email från Ingemar Johansson, 
24 mars 2002). 
 
 
Musikbibliotekarieutbildningen i Sverige 
Det finns idag ingen särskild omfattande musikbibliotekarieutbildning på Sveriges 
huvudsakliga utbildningsort för bibliotekarier, i Borås. Det har tagits några initiativ åt 
det hållet. 1975 så infördes det  ett musikblock i bibliotekarieutbildningen på BHS, där 
alla blivande bibliotekarier fick grundläggande kunskaper om musik. Men någon 
möjlighet till fördjupning i ämnet fanns däremot inte (Kyhlberg 1980, s. 166). Med 
anledning av att BHS planerade stryka hela musikblocket 1980 och endast fortsätta med 
ett fåtal timmar i AV-katalogisering, kom Styrelsen för Svenska 
Musikbiblioteksföreningen / Svenska Sektionen av AIBM (Inernationale des 
Bibliotheques Musicales) ut med en skrivelse där det ansågs att detta var ett drastiskt 
och olyckligt steg. Vidare föreslogs att alla blivande bibliotekarier skulle få vissa 
baskunskaper om musik och musikmedier, och att det för de som var inriktade på arbete 
vid ett musikbibliotek skulle finnas ett tillvalsämne. Undervisning föreslogs ges i: 
 

1. Urval. Inköp och iordningsställande av fonogram, musikalier, m.m. 
2. Utlåning och referensarbete på musiksidan. 
3. Handhavande av musikanläggningar 
4. Genre- och repertoarkunskap på musikområdet, samt.  
5. Kännedom om musik i samhället och musikorganisationer (ibid, s. 166). 

 
Även Styrelsen för Sveriges allmänna biblioteksförening, SAB, var emot nedläggningen 
av musikblocket (Martinsson, 1980, s. 227). De kunde dock dessvärre inte hindra att 
BHS lade ner blocket. En musikvariant på bibliotekarieutbildningen genomfördes sedan 
på försök under två år 1987-88, och i mitten av 90talet gavs det 5-poängs kurser i 
ämnet. Sedan har det varit stiltje vad gäller musikbibliotekarieutbildning i Borås, fram 
tills att det hölls en 5-poängskurs hösten 2002. I Uppsala har det också funnits möjlighet 
till att studera musikverksamhet. I samarbete mellan Svenska 
Musikbiblioteksföreningen (SMBF) och Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala 
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universitet, gavs hösten 2001 och våren 2002 två 5-poängskurser för färdigutbildade 
bibliotekarier i samarbete med Svenska Musikbiblioteksföreningen.  
 
I Danmark har musikbibliotekarieundervisningen haft en bättre status och ställning. Där 
har musik haft en större del av grundutbildningen inom bibliotekshögskolan än i 
Sverige. Där har dessutom ordnats både längre kurser, seminarier och korta kurser som 
vidareutbildning. Att den varit knuten till grundutbildningen har att göra med att de 
flesta musikbibliotekarier även arbetar inom andra avdelningar i biblioteken 
(Andersson, 1986, s. 98). Där har ett nätverk för musikbibliotekarier skapats. Nätverket 
har getts namnet ”Xtranet”. Musikbibliotekarier ska ha tillgång till detta och det ska 
innehålla vägledningar till nya musikbibliotekarier, hjälpmedel för val av material m.m. 
Alltså en slags verktygslåda för musikbibliotekarier (Petersen, 2001, s.238). 
 
I ett specialarbete från 1985 vid BHS, går Bertil Jonsson kort igenom 
musikbibliotekarie-utbildningarna i Sverige, Danmark och Norge. Han funderar även 
över vad som bör ingå i en sådan utbildning. Han tar upp de yttranden som gjorts av 
Music Library Association (MLA) 1974 som identifierar specifika exempel på 
önskvärda kunskaper och förmågor hos en musikbibliotekarie. Yttrandet är uppdelat i 
tre delar plus en avslutning med slutsatser om vad som är viktigt när det gäller 
utbildning av musikbibliotekarier. De olika delarna består av: 

 
1. Kunskaper om musikbibliotekets material: 

a. Referensböcker om musik 
b. Litteraturkunskap i musik 
c. Notutgåvor. 
d. Ljudinspelningar 

 
2. Förmåga att utföra det viktigaste av musikbibliotekets arbete: 

a. Service till användarna. 
b. Urval och förvärv. 
c. Katalogisering och klassificering. 
d. Administration. 

 
3. Allmän bakgrund:  

a. Grundläggande bibliotekskunskap. 
b. Grundläggande praktisk musikkunskap. 
c. Musikhistoria. 
d. Kunskap om populärmusik, ”current tastes” och folkmusik.  
 

4. Slutsats när det gäller utbildning av musikbibliotekarier: 
a. Det är viktigt med en stark musikbakgrund. 
b. Biblioteksutbildning är nödvändig. 
c. Speciella kurser i musikbiblioteksarbete är önskvärda eftersom musikvetenskap och 

biblioteksvetenskap i sig uppmärksammar detta. 
d. Tidigare erfarenhet av arbete i musikbibliotek eller åtminstone vana att handskas med 

musikbibliotekets material. 
e. Språkkunskaper i speciellt tyska, italienska, franska och latin. 
f. Att känna till och delta i yrkesorganisationer som ”Music Library Association” 

(Jonsson, 1985, s. 4-5). 
 

 
2. 4. Tre teoretiska perspektiv på musikbibliotekets uppgifter 
 
Ett betydande bidrag till musikbiblioteksforskningen och till min uppsats kom från 
finländskt håll år 2001. Sanna Talja undersöker i sin bok Music, Culture and the 
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Library – an analysis of discourses (2001), musikbibliotekens och användarnas 
inställning till musikbibliotekets roll i samhället. Hon undersöker vilken form av 
officiell musikbibliotekspolitik som förts i Finland från mitten av 1950-talet till idag 
och intervjuar dagens biblioteksanvändare angående deras syn på musikbibliotekets 
uppgifter. Sanna Talja har en doktorsexamen i informationsvetenskap från universitetet 
i Tampere och arbetar som forskare vid Finlands akademiska forskningsprogram inom 
kultur och media (Talja, 2001). 
 
Den officiella musikbibliotekspolitiken i Finland har ändrats genom åren men ord som 
demokrati, kvalitet och mångfald har hela tiden varit återkommande begrepp. Syftet 
med folkbiblioteken påverkas hela tiden av den samtida erans tankar om kultur och 
konst (ibid, s.31). Från början fanns inga musikbibliotekarier utan då var det främst 
musikexperter som formulerade målen för musikverksamheten. En ledande figur i 
Finland vid mitten av 1950-talet var kompositören Seppo Nurmi. Han stod för en 
modell som härstammade från Västtyskland där musikbiblioteken var ett slags 
institutioner inom utbildningssystemet. Folk skulle utbildas i att lyssna på musik och då 
främst på den klassiska konsertrepertoaren. Den västerländska konstmusikens historia 
skulle utgöra kärnan i musikbibliotekssamlingen. Musik som sågs som underhållning, 
som pop, fick inte plats på biblioteken. Enligt centrala rådets riktlinjer 1965 skulle 
samlingen bestå av ca 80 % västerländsk konstmusik, 10 % jazz och folkmusik och 10 
% inhemsk musik (ibid, s.32 ff).  
 
På 1970-talet kom det fram personer som musiksociologen Pekka Gronow, som menade 
att övertygelsen om den västerländska konstmusikens överlägsenhet var baserad på 
okunnighet och ovetskap om andra musiktraditioner. Gronow såg en fara i att 
musikbiblioteket bara skulle ge god service till de grupper som var intresserade av den 
klassiska musiken, vilka ofta var högutbildade personer från de högre 
samhällsklasserna. Enligt denna linje skulle samlingen inkludera all världens 
musiktraditioner och musikstilar. Särskild hänsyn skulle ges åt exotisk, äldre och 
experimentell musik, därför att vanliga lyssnare hade dåliga möjligheter att få tag i 
sådan musik (ibid, s. 37). Denna linje vann gehör i musikbiblioteksguiden från 1972 
som rekommenderade att samlingen skulle bestå av 40 % konstmusik, 10 % av vardera 
jazz, folkmusik, inhemska populärmusik, 20 % pop och 20 % exotisk, antik och 
experimentell musik. Musikbiblioteken skulle acceptera att folk hade olika musiksmak 
och inte värdesätta en viss musik framför en annan även om det även fanns de som 
trodde att personer som lyssnade på pop hade denna som bakgrundsmusik och därför 
inte var något att satsas på. Mot slutet av 1970-talet var musikbiblioteken etablerade och 
fanns i varje stadsbibliotek. Generellt ansågs det att samlingens profil skulle bestämmas 
lokalt, men att det fanns vissa principer som alla musikbibliotek borde följa. Dessa 
principer framfördes i en handbok från 1986. Enligt denna handbok, som för första 
gången inte sade något om fördelningen mellan olika genrer, skulle musikbibliotekets 
kulturella funktion bestå av att: 
 

1. Support citizens equal possibilities in music activities  
2. Support musical minorities 
3. Support domestic music 
4. Promote active interest in music 
5. Support local music life (Musiikkirjastotoiminnan käsikirja, 1986, s. 29-31, se Talja, 2001, s. 

40). 
 

För att realisera dessa mål skulle musiken väljas efter följande kriterier: 
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1. Quality 
2. Diversity 
3. Abstinence from evaluation between music traditions 
4. Balance between domestic and foreign music 
5. Attention to local circumstances (ibid, s. 40). 

 
Sanna Talja kom fram till att musikbibliotekens och användarnas syn på 
musikbibliotekets roll och uppgift var av tre olika slag. Hon kallar de olika teoretiska 
perspektiven för General Education, Alternative Education och Demand Education 
(Talja, 2001, s.50 ff). 

 
General Education: Musikbiblioteket som en institution för vårt gemensamma 
kulturarv: 
 
Biblioteket ses som en institution inom kultur och utbildning vars uppgift inte allena är 
att hörsamma användarnas krav, utan även utveckla människors förmåga att lyssna på 
musik. Samlingen byggs upp på lång sikt och användarna ges möjlighet att utbilda sig 
själva på musikområdet. Tanken är att användarna gör sig bekanta med 
musikbiblioteket genom igenkännlig musik och att deras intresse ökar från att musiken 
underhåller till aktivt och intellektuellt intresse. Sedan så småningom går de över till 
studier inom musikvetenskap eller till att spela själva. Inom denna repertoar är den 
klassiska musiken den viktigaste musikformen. Sju av de 23 intervjuade låntagarna 
ansåg att den klassiska musiken minst skulle utgöra 50 % av samlingen. Den klassiska 
musiken är en del av arvet från det västerländska humanistiska samhället. En kulturell 
bas för statens innevånare. Detta perspektiv är en naturlig del av samhället då 
musikskolan främst brukar inrikta sig på den klassiska musiken (ibid, s. 50 ff).  
 
Alternative Education: Musikbiblioteket som en kanal för alternativ och smalare musik: 
 
Musikbiblioteket skall komplettera andra kanaler för musik och fungera som ett 
alternativ till den masskulturella musik som hörs i de kommersiella musikkanalerna. 
Smalare och mer svårtillgänglig musik ska införskaffas. Därigenom skall det garanteras 
att folk verkligen kan välja sin musik. Musikbiblioteket ska bredda användarnas 
musikaliska horisont, men idealet för utbildning är annorlunda. Folk ska finna sin egen 
grej och bli specialiserade fans. Men även musik som gillas av majoriteten ska finnas. 
Det gäller att skapa en mångfald i musikbibliotekets bestånd där en balans skapas 
mellan användarnas intresse och kvalitetskriterier (ibid, s.54 ff). 
 
Demand education: Musikbiblioteket som en förmedlare av användares önskemål: 
 
Musikbibliotekens uppgift är här att tillfredsställa användarnas behov. För att ta reda på 
användarnas behov kan biblioteket regelbundet genomföra användarundersökningar och 
dataregistrera alla utlån, så att biblioteket kan se vad som blir utlånat och vad som bara 
blir stående på hyllorna och samlar damm. Den musik som folk inte lånar kan 
biblioteken lika gärna gallra bort. Sådan musik som folk troligen inte kommer att låna 
bör inte heller köpas in. Samlingen ska baseras på efterfrågan och inte på några 
ideologiska mål eller abstrakta begrepp som kvalitet. Det viktiga är att biblioteket vet 
vilka dess kunder är och att musikbiblioteket anpassas efter dem. Musikbiblioteket är en 
social service. Till skillnad från många andra institutioner inom kultur och utbildning är 
biblioteket en plats där vanligt folk ska känna sig välkomna. Musikbiblioteket ses som 
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en skattkammare för arbetarklassen. Man menar att ifall biblioteket skulle ha en 
uppfostrande och bedömande inställning så skulle det bara leda till att de som redan har 
en hög social position i samhället får en bättre service än de andra innevånarna. 
Mångfald innebär här att all den musik som användarna efterfrågar ska täckas in (ibid, 
s.58 ff).  
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3. BORÅS KULTURPOLITIK OCH UPPSATSENS 
INTERVJUOBJEKT 

 
3.1. Kulturpolitiken i Borås Stad 
 
I Borås Stad ligger Stadsbiblioteket/Huvudbiblioteket, Kulturskolan och den 
kommunövergripande kulturföreningsverksamheten under kulturnämndens ansvar. 
Kulturnämnden har också ansvar för kommunövergripande frågor rörande litteratur, 
musik, etc. Dessutom ansvarar Kulturnämnden för att den centrala 
specialistkompetensen kommer andra verksamheter till godo.  
 
Kulturnämnden i Borås baserar sin kulturpolitik på de nationella kulturpolitiska mål 
som riksdagen beslutade om 1996. Några av de saker som de nationella kulturpolitiska 
målen tar upp är att:   

 
ü verka för allas möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till 
eget skapande. 
ü främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar. 
ü ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i 
samhället. (Kulturnämnden i Borås årsredovisning, 2001, s.1) 

 
Kommunfullmäktige fastställde följande mål för kulturpolitiken i Borås Stad:  
 

Kommunens kulturverksamhet har som mål att Borås ska vara en bra kommun att leva i, där alla 
invånare ska ha möjlighet att skaffa information, de kunskaper och de upplevelser som är 
nödvändiga för att man ska kunna ta aktiv del i den demokratiska processen och kunna utvecklas 
som människa. I detta syfte bedriver kommunen biblioteksverksamhet, musei- och 
utställningsverksamhet, teater-, dans- och musikverksamhet inklusive musikskola och annan 
allmänkulturell verksamhet. Kommunen ska slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och 
stimulera intresset för lokalhistoria och lokalhistorisk forskning. Den kultur- och 
bildningsverksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras. 
Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet, lokal förankring och prioritering av barn och 
ungdomar samt särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade och grupper med annat 
modersmål även svenska, ska vara ledstjärnor i kommunens kulturarbete. (ibid, s.1) 

 
När det gäller biblioteksverksamheten utgår kulturnämnden från bibliotekslagen från 
1997. Enligt denna lag ska bl.a.:  

 
Alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av läsning och litteratur, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. En kommun ska därför ha folkbibliotek och 
avgiftsfritt låta allmänheten låna litteratur. (ibid, s.1) 

 
Kulturnämndens mål med biblioteksverksamheten är i sin tur bl.a. att biblioteken ska:  

 
ü gratis tillhandahålla användarna ett brett och aktuellt urval av medier för upplevelse, 
information och kunskap.  
ü vara samhällets informationscentraler och vardagsrum med utrymme för rekreation och 
möten, inspiration och fördjupning.  
ü aktivt medverka i och använda biblioteksnätverken lokalt, regionalt och nationellt för 
kompletterande medieförsörjning, kunskapsutbyte och utveckling. (ibid, s.2) 

 
Kulturskolans mål är enligt kulturnämnden bl.a. att:  
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ü Erbjuda alla barn och ungdomar som så önskar möjlighet till frivillig musik- och 
dansundervisning, såväl enskilt som i grupp.  
ü Stimulera intresset för, förståelsen av och kunskapen om musik. (ibid, s.2) 

 
Som det står i målen för kommunens kulturverksamhet ovan vill man från kommunens 
sida stimulera och stödja kulturverksamhet som bedrivs av föreningar. Kulturnämnden 
ger bidrag till kulturföreningars verksamhet förutsatt att dessa bedriver en 
kommunövergripande verksamhet. (ibid, s.3) 
 
Borås kommun är uppdelat i tio olika kommundelar. I varje kommundel sitter det 
kommundelsnämnder vilka ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten och den 
allmänkulturella verksamheten inom respektive kommundel. T.ex. har Göta 
kommundelsnämnd ansvar för verksamheten vid Göta bibliotek. 
Kommundelsnämnderna har ibland byggt på Borås kommuns kulturpolitik med egna 
kulturpolitiska mål. Göta kommundel har t.ex. gjort vissa mer konkreta tillägg till målen 
med kultur- och biblioteksverksamheten. Göta kommundels huvudmål för 
kulturverksamhet innefattar att:  

 
Ge kommundelens invånare möjlighet till underhållning, förströelse, konstnärliga upplevelser och 
utveckling av språket... en av kulturverksamhetens grundpelare är biblioteket där man har tillgång 
till böcker, musik, tidskrifter och fakta från Internet och multimedia. (Verksamhetsmål för 
Kulturen på Göta kommundel, 2001) 

 
Där står vidare beträffande musikverksamheten att ett brett urval av CD-skivor ska 
prioriteras. Som en del av programverksamhe ten i Göta arrangeras något som kallas 
Kultursöndagar. I kultursöndagarna ingår konsertarrangemang vid 3-4 tillfällen per år. 
Om Kultursöndagarna står det att målet med dessa är att: 

 
Kultursöndagar är ett sätt att arbeta med att ge kommuninvånarna möjlighet till underhållning, 
förströelse och konstnärliga upplevelser i närmiljön. (ibid)  

 
 

3.2. Presentation av musikbiblioteken, Kulturskolan och 
musikföreningarna 
 
Här nedan följer en presentation av de musikbibliotek och musikföreningar vars 
representanter jag intervjuat för denna uppsats. Representanten för Kulturskolan finns 
också med i presentationen. 
 
Jag har intervjuat representanter för sex olika kommundelsbibliotek i Borås kommun, 
och musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket/Huvudbiblioteket. Fyra av 
kommundelsbiblioteken (Fristad, Viskafors, Dalsjöfors och Sandared) ligger utanför 
Borås. Före 1986 hade dessa kommundelar varit egna kommuner. De två övriga 
kommundelsbiblioteken (Byttorp och Göta) ligger i Borås centralort och har varit egna 
kommundelar sedan 1992 då centralorten delades in i sex olika kommundelar. (Borås 
Stad, 2004a). Vidare har jag gjort intervjuer med representanter från Kulturskolan och 
fyra olika musikföreningar som bedriver kommunövergripande verksamhet. Jazz in 
Time är en jazzförening, Cookin sysslar med jazz- och bluesmusik, Kammarmusiken 
med västerländsk konstmusik och Ny Musik ägnar sig åt nutida konstmusik. 
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Musikbibliotek: 
Dalsjöfors bibliotek ligger i Dalsjöfors, ca två mil öster om Borås. Där intervjuade jag 
bibliotekarien Chr istina Gustafsson. Hon berättar här om hur deras musikutlåning kom 
igång: 
 

Vi började köpa in skivor för ca 12 år sedan för att fånga fler ungdomar till biblioteket. 
Musikverksamheten började med att vi vände oss till högstadieskolorna och bad de komma med 
önskemål till de CD som skulle utgöra den första samlingen. Vi fick sedan hjälp från en duktig 
skivhandlare med att sovra bland förslagen. De första åren hade vi utbudet begränsat främst till 
musik för ungdomar, d.v.s. pop och rock. Sedan satsade vi alltmer på att bredda utbudet och vårat 
bestånd omfattar nu alla genrer. Vi köper dock inte in allt. Dansbandsmusik, hits-samlingar eller 
svensktoppen köps som regel inte. Vi försöker även undvika dagssländor inom musiken, artister 
som kommer och går. (Dalsjöfors) 

 
Fristad bibliotek hittar du i Fristad, som ligger ungefär ett par mil norr om Borås.  
Fristad är ett samhälle med en stark musiktradition och en egen musikskola. 
Gerd Jansson är bibliotekarie och verksamhetsansvarig och även kulturchef i Fristad 
kommundel. Där har hon jobbat i två år nu. En av de andra bibliotekarierna, Malin 
Ståhl, är den som har hand om inköp av CD på Fristads bibliotek, men alla är med och 
ger förslag. Även låntagarna kan lämna sina förslag i en liten ask intill CD-ställen. De är 
sju anställda på biblioteket varav fem är bibliotekarier, så de har alltid nära till varandra 
för att diskutera saker. (Fristad) 
 
Sandared bibliotek ligger i Sandared strax väster om Borås. Sandareds bibliotek är ett 
integrerat högstadie- och folkbibliotek och ligger alldeles intill högstadieskolan i 
Sandared. Majvy Wergeland heter hon som är ansvarig för kulturverksamheten i 
Sandareds kommun, och hon har jobbat i biblioteket i Sandared sedan 1988. Den första 
musikverksamheten började när de började köpa in CD för utlåning för ca åtta år sedan. 
Innan dess fanns endast musikkassetter för barn. De fick en startbudget på runt 15 000, 
och nu är de nästan uppe i 600 olika titlar i CD-beståndet och ca 100 barnkassetter. 
(Sandared)  
 
Viskafors bibliotek befinner sig i Viskafors, som ligger ett par mil söder om Borås. Per-
Olof Häggmark är kulturansvarig i Viskafors kommundelsnämnd och ansvarig för 
biblioteket och föreningsgården i Viskafors. Han har läst tio poäng musikvetenskap och 
hade i början av sin karriär funderingar på att bli musikbibliotekarie. Han skrev bl.a. ett 
specialarbete på BHS tillsammans med Ingemar Johansson som numera är 
musikbibliotekarie på Västerås Stadsbibliotek, om folkmusik. Där har funnits en stark 
musiktradition i Viskafors. Tidigare hade fanns där en tysk- och engelsklärare som 
fungerade som en eldsjäl och skötte musikverksamheten i musikskolan. Numera 
hänvisas de musicerande in till Kulturskolan i Borås. (Viskafors) 
 
Byttorps bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek och ligger i Norrby stadsdel i 
Borås, i en separat byggnad mittemot en skola. Ansvarig för kulturverksamheten och 
biblioteket i Norrby är Ulf Larsson. Han började jobba i Byttorp 1992 och då hade 
biblioteket tidigare haft grammofonskivor till avlyssning, och efter något år började 
biblioteket med att köpa in CD till utlån. (Byttorp) 
 
Göta bibliotek ligger i Göta kommundel i den södra delen av Borås. Det ligger ganska 
centralt beläget och det tar mindre än tio minuter att gå dit till fots från 
järnvägsstationen. Ulf Andersson jobbade där 1992 till 2001. Musikverksamheten kom 
igång runt 94/95 när biblioteket fick ett tilläggsanslag på 20 000 kronor till CD-ställ och 



 31 

en grundsamling. Detta efter att de funderat över om ifall de skulle satsa på CD eller 
film. Valet föll på CD-skivor för att det skulle ta mindre plats. Sedan har CD-samlingen 
växt och upptäckts av fler och fler. I skrivande stund har biblioteket runt 1600 olika 
titlar i sin CD-samling. Det är många som kommer dit fast de inte bor eller jobbar i 
Göta utan de kommer just för att de vill besöka biblioteket. (Göta) 
 
Borås Stadsbibliotek/Huvudbiblioteket (HB) som är huvudbiblioteket i Borås Stad. Där 
finns en bibliotekarie anställd med musiken som sitt arbetsområde. Hon heter Ingela 
Sundström-Öberg och har varit anställd där sedan 1982, då hon anställdes som 
musikbibliotekarie. Borås var ett av de första folkbiblioteken i Sverige med att anställa 
en musikbibliotekarie och något av pionjärer på det området. Borås Stadsbibliotek var 
även ett av de första biblioteken i Sverige med att börja med CD-utlån, vilket 
påbörjades 1987. Skivutlåningen är idag mycket hög, och tack vare att de började med 
CD, växte även musikverksamheten i övrigt, med större efterfrågan på och fler inköp av 
noter, tidskrifter och musiklitteratur. Det höga CD-utlån som följde på att biblioteket 
började med CD visade på ett stort behov för musikmedier i Borås. (HB) 
 
Kulturskolan:  
Per-Olow Pell är kulturchef på Kulturskolan. Kulturskolan har 2000 frivilliga elever, 
och har hand om musikundervisningen i hela Borås Stad, undantaget Fristad 
kommundel som har en egen musikskola. Det handlar om instrumentundervisning och 
ensemblespel. Kulturskolan har även hand om undervisning av dans och teater. 
(Kulturskolan). 
 
Musikföreningar: 
Musikföreningen Cookin är en jazzklubb som har en omsättning på nära en halv miljon 
kronor varje år. Föreningen bildades 1998 och presenterar artister inom jazz och blues. 
Konserterna äger rum med två veckors mellanrum där jazzkonserter varvas med 
blueskonserter. Under 2002 höll föreningen till med sina konserter på Swing i centrala 
Borås. Nu i höst 2003 har konserterna flyttats till Hotell Scandic Plaza intill Högskolan.  
Föreningen har två bokningskommiteer på vardera tre personer. En som sysslar med 
jazz och en annan som har hand om bluesen. Sven-Olov Andersson är medlem i 
föreningens styrelse. 
 
Jazz in Time är Borås andra jazzklubb som vänder sig till en äldre publik med betoning 
på den tidigare jazzen. Lars Rosén har varit ordförande i jazzföreningen Jazz In Time i 
fem år. Föreningen firade sitt 20årsjubileum den 14 September 2002 och bildades för att 
hålla på med främst swingmusik och traditionell jazz som New Orleansjazz. (Jazz in 
Time) 
 

Musiken ska ha takt och ton. Våra medlemmar, som är 175 till antalet, tillhör huvudsakligen den 
äldre generationen som växte upp med 30- och 40talsjazzen. Vi arrangerar ca 11-12 konserter per 
år. (Jazz In Time) 

 
I Samarbete med Cookin anordnar Jazz in Time även en jazzfestival, Nordic Jazz & 
Blues Festival, som äger rum varannan sommar. Den senaste ägde rum sommaren 2003. 
(Jazz in Time) 
 
Björn Nilsson är kassör i föreningen Ny Musik som sysslar med nutida konstmusik. Det 
mesta är akustisk musik. Ny Musik gör mellan 10 och 14 konserter per år. Det lär finnas 
endast en sju-åtta stycken musikföreningar för nutida konstmusik i landet. Förutom 
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musikföreningarna finns det även två sommarfestivaler med betoning på nutida 
konstmusik i Sverige. Konserterna hålls på konstmuseet, dit en liten trogen skara brukar 
leta sig. Ny Musik brukar ha en publik på mellan 14-50 besökare, varav ca 1/3 kommer 
utifrån från t.ex. Göteborg. Besökarna är av alla åldrar med ett snitt på runt 40 år. Det 
kommer dock väldigt få högskoleelever, vilka man trodde skulle vara mer nyfikna. 
Antalet besökare blir som regel högre i samband med olika jubileumskonserter. 
Musiken brukar även vara lättsammare då. Antalet medlemmar i föreningen är runt 100 
stycken. (Ny Musik) 
 
Föreningen Kammarmusiken i Borås har funnits i 54 år och har genom alla år haft ett 
jämnt medlemsantal som legat på mellan 120 och 160 personer. Christina Sejmo har 
varit ordförande i ”Kammarmusiken i Borås” sedan 13 år tillbaka. Hon efterträddes 
2002 av en ny ordförande, men är kvar som ledamot och ansvarig för programutbudet. 
Kammarmusiken ger runt sex-sju konserter varje säsong (höst/vår). Det kan handla om 
konserter med stråkkvartetter, pianotrior eller andra mindre ensembler. Det speciella 
med föreningen är att det finns som ”krav” på de musiker som gästar, att 1900-
talsmusik ska ingå i programmet. Christina Sejmo säger att föreningen har en stor 
nyfikenhet inför nya kompositörer. Eftersom de håller till i en stor stad tycker hon att de 
kan nischa sig och vara ganska smal i sitt programutbud. Oftast har föreningen 
konserter på Röda Kvarn (som annars används mycket till filmvisningar), som rymmer 
ca 150 personer och har en mycket fin akustik, eller i Immanuelskyrkan, där en bra 
flygel finns att tillgå.   
 
Till föreningens konsertarrangemang kommer det professionella musiker från hela 
landet, och även en del internationella gästspel. Bland de som nyligen uppträtt kan 
nämnas Musica Vitae med Staffan Scheja, och en irländsk stråkkvartett. 
Konsertverksamheten finansieras genom bidrag från Borås Stad och Statens Kulturråd, 
på vardera 55 000 kronor (för 2002) och med biljettintäkter. Sponsring förekommer 
sällan och då oftast i form av t.ex. rabatt på blommor. Det är svårt att få sponsorer att 
vara med i små kulturella sammanhang, och det är ont om tid till att jaga sponsorer. 
Styrelsemedlemmarna är vid sidan av engagemanget i föreningen yrkesverksamma och 
använder redan en stor del av sin fritid till föreningsverksamheten. (Kammarmusiken). 
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4. INTERVJUREDOVISNING OCH ANALYS 
 
Det som följer nedan bygger på intervjuer som jag gjort med representanter för sju olika 
bibliotek i Boråsregionen (Stadsbiblioteket, Göta, Byttorp, Sandared, Viskafors, Fristad 
och Dalsjöfors), fyra musikföreningar (Jazz in Time, Cookin, Kammarmusiken och Ny 
Musik) och Kulturskolan i Borås. Intervjuerna ägde rum under våren 2002. Jag 
redovisar de intervjuer som gjordes och kommenterar det jag fick ut av intervjuerna 
med den litteratur jag läst.  
 
De citat som återfinns i texten nedan från mina intervjuer har jag tagit från de referat 
som jag antecknat under intervjuerna, vilka sedan har verifierats av de olika 
respondenterna.   
 
 
4. 1. Musikverksamheten i Borås Stad 
 
Dagens musikverksamhet 
 

I stort går musikverksamheten ut på att köpa in och låna ut skivor (Fristad). 
 

CD-utlåningen är den största delen av musikverksamheten, men vi har även en del musiklitteratur 
och en del noter. Vispopböckerna är till exempel mycket populära (Sandared). 

 
Som bibliotekarierna vid Fristad och Sandared bibliotek säger så utgörs 
musikverksamheten, bland de bibliotek som jag besökt av inköp och utlån av CD. 
Samtliga de bibliotek som ingår i min undersökning lånar ut musik på CD till sina 
låntagare. Stadsbiblioteket har utöver utlån av CD även ett stort och omfattande bestånd 
av musiklitteratur, musikvideo och noter medan de andra biblioteken äger mindre 
bestånd av musiklitteratur och musikalier. Musiklitteraturen ute i 
kommundelsbiblioteken består generellt av biografier och de vanliga svenska 
musiklexikonena som Sohlmans lexikon eller Bonniers Musiklexikon. Samtidigt som 
man även har biografier och en del böcker om olika rockgrupper och popartister som 
vänder sig till de yngre låntagarna. Enligt Utbildningsdepartementets rapport 1983 
köpte och lånade biblioteken i samtliga de svenska kommunerna musiklitteratur 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 12).   
 
De noter som finns i kommundelsbiblioteken består främst av vissamlingar och 
sångböcker. Särskilt vanliga och populära brukar Vispopböckerna vara. 
(Vispopböckerna är sångsamlingar där populära svenska och utländska låtar finns 
samlade med ackordanalys, no ter och texter till de olika låtarna.) 
 
Musiktidskrifter är det ont om ute i kommundelsbiblioteken. Flera av de bibliotek som 
jag intervjuade (Sandared, Dalsjöfors, Byttorp) har tidigare haft tidskriften Pop, men 
inte tyckt att det funnits någon lämplig ersättare, sedan den lades ner i slutet av 90-talet. 
Bibliotekarien vid Sandared säger att de tidigare haft musiktidskriften Pop, men sedan 
den lades ner, har de inte hittat någon bra ersättare som appellerar till både 
högstadieungdomarna och de vuxna låntagarna. Dalsjöfors bibliotek köper in 
hårdrocksmagasinet Close Up och Fristad bibliotek prenumererar på Musikermagasinet 
(MM). Göta bibliotek hade vid sidan av Stadsbiblioteket det största utbudet av 
musiktidskrifter med sina prenumerationer på svenska popmagasinet Sonic och engelska 
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rockmagasinet Mojo. Sedan år 2003 har Göta bibliotek även prenumererat på tidskriften 
Lira i vilken det mest skrivs om världsmusik, folkmusik och jazz. Bristen på 
musiktidskrifter påvisades även i Utbildningsdepartementets rapport från 1982 där inte 
någon av kommunerna med färre än 15000 invånare prenumererade på någon utländsk 
musiktidskrift. Det sammanlagda antalet prenumerationer på svenska musiktidskrifter 
varierade mellan 0 i en del bibliotekssystem och 191 i det som var mest välförsett. 
Bibliotekens service vad gäller musiktidskrifter skiftade mycket beroende på 
kommuners storlek men också inom kommunstorleksgrupperna 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s.12).  

 
Andra typer av musikverksamhet som bedrivs i Borås kommuns olika kommundelar är 
musiklyssning, äldreverksamhet, musikteater, sångstunder och konserter.  
 
I Fristad finns några lyssnarplatser i biblioteket där låntagarna kan lyssna på CD-skivor 
även om det nyttjas sällan. Även i Dalsjöfors hade man tidigare CD-lyssning men CD-
spelaren blev stulen och sedan slutade man med det. Den begränsade populariteten har 
gjort att biblioteken på flera håll beslutat sig för att ta bort musiklyssningen. I Sverige 
fanns det länge en stor tradition av att lyssna på musik på folkbiblioteket. Det visar sig 
inte minst av musikbibliotekshandboken Musik på bibliotek, 1970, där det framgår att 
musiklyssning och grammofonkonserter var vanliga former av musikverksamhet vid 
denna tid (Halberg (red), 1970). Men när Utbildningsdepartementets rapport kom ut 
1983 hade det börjat märkas en förändring i Sverige i att allt fler började låna ut 
fonogram istället (Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 17).  
 
Idag med CD-skivan, så dominerar utlåningen på bekostnad av musiklyssningen. Folk 
föredrar att få god tid till att lyssna på musiken hemma i stereon istället för på 
biblioteket. Västerås Stadsbibliotek har däremot varit måna om att behålla sina 
lyssnarplatser och med hjälp av jukeboxar har de fått en ytterligare möjlighet att 
presentera den musik som köpts in på ett bra sätt (Johansson, 1996, s.23-26).  På 
Genebiblioteket i Örnsköldsviks kommun kan besökarna låna skivor i lånedisken och 
samtidigt låna ett par hörlurar som de kan ta med sig till den stereo som finns i 
musikrummet (Sjöström, 2003, s. 17). Jörgen Bang, chef för musikavdelningen i 
Holstebro i Danmark menar också på att lyssning ofta ger upphov till frågor och 
utlåning av sådant som annars skulle förbli obemärkt (Bang, Jörgen, se Nyeng, 1990, s. 
221).  

 
På vissa håll är biblioteken i Borås engagerade i kulturverksamhet som vänder sig till de 
äldre. I Dalsjöfors finns det exempelvis en äldrekulturgrupp tillsammans med 
pensionärsorganisationerna PRO och SPF (Sveriges Pensionärsförbund), kyrkan och 
hembygdsföreningen, som ibland köper in produktioner från Musik i Väst till en delad 
kostnad. Äldregruppen kom till för att undvika krockar bland arrangemangen. 
Sångstunder för barn arrangeras också i samarbete med Kulturskolan (Dalsjöfors). 
Fristad har förmånen att ha en egen musikskola att vända sig till för olika arrangemang: 

   
Tio gånger per termin ordnar vi ihop med Fristads musikskola musikstunder för barnen i Fristad. 
Detta ser vi som en mycket viktig del av vår verksamhet, och det kommer många barn dit med sina 
dagmammor. I snitt kommer runt 33 barn per gång (Fristad).  

 
Andra har dock lagt ner denna verksamhet. På Göta bibliotek på grund av att det kom 
för lite folk, och på andra bibliotek till följd av en sämre budget.  
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Konserter arrangeras på Göta bibliotek och i Fristad. På Göta bibliotek bedrivs 
konserter ofta i samarbete med musikföreningen Cookin och med Musik i Väst. 
Konserterna äger rum i anslutning till bibliotekets egna lokaler ungefär en eller två 
gånger per termin. I Fristad har den lokala gruppen ”Rävspel och kråksång”, uppträtt i 
biblioteket. De har funderat på att eventuellt utveckla samarbetet med Fristads egna 
musikskola genom att låta musikerna där ha lunchkonserter i biblioteket, om de ställer 
upp kostnadsfritt. I Kulturhuset i Borås finns det dock ingen programverksamhet som 
sköts av musikbiblioteket på Stadsbiblioteket.  
 
På Stadsbiblioteket tillkommer det också mycket referensarbete. Ofta är det personer 
som ringer eller skriver och har olika frågor som de vill ställa till musikbibliotekarien. 
De kan t.ex. ha hört en låt i en film som de undrar om de kan få tag på någonstans. 

 
Ytterligare exempel på musikverksamhet finns bl.a. på Göteborgs och Västerås 
Stadsbibliotek. Vid Göteborgs Stadsbibliotek har de t.ex. under våren 2003 haft 
föredrag för allmänheten med inbjudna föreläsare som talat om hiphop och elektronisk 
musik (se ovan, s. 12 och Lagerström, 2003). Eller kan man göra som i Västerås där 
biblioteket samlar in demokassetter och demo-CD från lokala grupper och musiker och 
skapar en demobank med information om de olika lokala grupperna och artisterna (se 
ovan, s. 11 och Johansson, 1996, s.25). Dessutom fungerar musikbiblioteket ofta som 
ett slags informationscentrum för det lokala musiklivet där affischer och foldrar 
informerar allmänheten om olika konserter och möjligheter till musikundervisning. 

 
Musikverksamheten i kommundelsbiblioteken är alltså till stor del synonym med 
utlåning av musik på CD. Där finns ett litet utbud av musiklitteratur och noter. 
Stadsbiblioteket har en större omfattning för sin musikverksamhet, vilket är naturligt i 
och med att det ska serva många fler låntagare. Andra typer av musikverksamhet som 
bedrivs är musiklyssning, äldreverksamhet, musikteater, sångstunder och konserter. 
Ytterligare former av musikverksamhet är att ha jukeboxar laddade med CD-skivor 
utställda i bibliotekslokalen och att ha föredrag om olika företeelser inom musiken.  
 
Musikbibliotekets besökare  
De låntagare som besöker musikavdelningarna kommer från alla åldrar. 
Bibliotekarierna vid Göta och Sandared bibliotek säger att merparten av kunderna är 
vuxenlåntagare med en ålder som ligger mellan 40-50 år, medan bibliotekarien vid 
Viskafors bibliotek anser att deras musikavdelning främst besöks av ungdomar och folk 
i medelåldern. Vid Byttorp bibliotek uppger bibliotekarien att det kommer även enstaka 
pensionärer och lånar musik ibland:  
 

Våra musikanvändare är mellan 15 och 40. Det är inte bara ungdomar som lånar musik utan även 
någorlunda äldre personer. Det kommer även enstaka pensionärer som skaffat CD-spelare och vill 
låna CD (Byttorp).  

 
Det stämmer ganska väl överens med det som framgår i artikeln Vad gör biblioteket? 
där det redovisas det att skivlånandet är störst i åldrarna 15-49 och då något högre i 
åldrarna 15-29 (Höglund & Johansson, 2001, s. 347). Bibliotekarien vid Göta bibliotek 
tillägger att det även ibland kommer institutioner som t.ex. förskolor och lånar 
barnskivor (Göta).  

 
De intervjuade bibliotekarierna säger att de lagt märke till att det finns olika preferenser 
vad gäller olika genrer hos olika låntagarkategorier. Vid Byttorp bibliotek säger 
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bibliotekarien att äldre män lånar jazzmusik, vuxna klassiskt och unga låntagare pop 
och rock (Byttorp). Ungdomar lånar mycket pop och rock även enligt de övriga 
bibliotekarierna som jag intervjuade. Sandared bibliotek har genomfört en 
användarundersökning för att ta reda på hur mycket låntagarna lånar klassiskt eller jazz 
för att se lånefrekvensen inom de båda genrerna. Då upptäcktes det att det lånats mycket 
klassiskt och mindre jazz & blues än vad man hade trott (Sandared). Klassisk musik 
lånas också ganska mycket i Fristad (Fristad). I Dalsjöfors finns många låntagare som är 
intresserade av och lånar andra och mer udda genrer än pop och rock. Bl.a. har där 
märkts ett stort jazz- & blues- intresse bland låntagarna (Dalsjöfors). De som lånar 
jazzskivor på Göta kan vara nyfikna och fråga om tips. Eftersom det är ett litet bibliotek 
får bibliotekarierna lätt en personlig relation till låntagarna, säger bibliotekarien vid 
Göta bibliotek (Göta). I Byttorp har invandrare givit beröm för att det inte bara finns 
angloamerikansk popmusik i skivsamlingen på Byttorp. 

 
På vissa håll har biblioteken noterat att musiken lockar nya låntagare som inte skulle 
komma till biblioteket om det inte fanns musik:  

 
En grupp låntagare använder sig enbart av musiken. Dessa är 20+ och 30-35. Vilket är helt okej. 
Det gör inget om de inte också lånar böcker (Byttorp).   

 
Bibliotekarien vid Sandared bibliotek säger att det finns en del folk som kontinuerligt 
kommer och lånar musik och som inte lånar något annat. Ibland kan det emellertid 
slinka med någon bok även bland dessa låntagare (Sandared). Musiklånere – en 
sociologisk undersögelse visade på att musikbibliotekets utbud formar användarens 
musikvanor. De musikbibliotek som hade en attraktiv lyssningsavdelning lockade flera 
lyssnare än de övriga, och de med noter och musiklitteratur mer attraktivt utplacerade, 
hade fler lånare. Sölleröd, som hade den mest välutbyggda musikavdelningen hade 
också flest nöjda låntagare (Högh, 1983, s. 107). 

 
Något som flera av bibliotekarierna sade sig ha lagt märke till var att det är en stor andel 
män bland musikbibliotekets besökare:  
 

Användarna är i blandade åldrar. De lånar mest skivor och det är faktiskt mycket killar och män 
bland denna grupp av låntagare om man jämför med resten av biblioteket (Fristad).  
 
Intressant är också att vi har statistik på att det finns fler manliga låntagare som lånar CD än 
kvinnor. Det normala är det omvända! (HB) 

 
Bibliotekarien vid Dalsjöfors bibliotek säger att de också har många män som lånar 
musik till skillnad från den vanlige biblioteksbesökaren som oftast är en kvinna 
(Dalsjöfors).  
 
I Per Nyengs artikel Valgfrihet, sammenhæng og kvalificeret bredde (1990) säger 
musikbibliotekarien Ingeborg Rörbye att man har fler manliga än kvinnliga låntagare. 
En undersökning som hon hänvisade till visade på att den typiska 
musikbiblioteksbesökaren är en man som är mellan 31 och 32 år gammal (Rörbye, 
Ingeborg, se Nyeng, 1990, s. 224.) Undersökningen är dock mer än tio gammal vid det 
här laget och säger inget om dagens genomsnittsbesökare. 
  
Men även musikbib liotekarien Marika Andersson från Gävle Musikbibliotek säger i 
artikeln ”Nya tongångar på biblioteken” att det är många killar och män som lockats till 
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biblioteket genom musiken,och att det är en grupp låntagare som annars är svårflörtade. 
Det är en iakttagelse som också bibliotekarien Anders Lohman från Enköpings bibliotek 
har gjort (Schönberg,  2002, s. 5). Det bör dock påpekas i sammanhanget att det rör sig 
om bibliotekariernas egna uppfattningar och inte om en ve tenskaplig undersökning.  
 
Kan det betyda att män lyssnar mer på musik än kvinnor och är mer musikintresserade? 
Det är exempelvis känt att det är betydligt vanligare med manliga musikgrupper och 
artister än kvinnliga, även om det kommit fram grupper med kvinnliga musiker som 
Sahara Hotnights, Satirnine, The Donnas och The White Stripes. Den manliga 
dominansen ses överallt i musikbranschen. Det finns till exempel en kraftig dominans 
av män bland de musikskribenter som recenserar CD-skivor i dagspressen och olika 
musiktidskrifter. 

 
Resurser och tid till musiken 
Av de bibliotek som jag besökte var det endast Stadsbiblioteket som hade något fast 
anslag till musiken. De övriga biblioteken tar sina pengar från det konto som ska 
användas till vuxenmedia. Ofta blir det fråga om de pengar som blir över sedan alla 
bokinköp gjorts: 
 

Det är fortfarande så att böcker prioriteras i första hand, och i mån av pengar går det som blir över 
till skivor (Byttorp). 

 
Det skiljer sig ganska mycket mellan de olika kommundelsbiblioteken vad gäller hur 
mycket av deras budget som de låter gå till musiken. Från Göta och Fristad där runt 12 
% av budgeten av vuxenmedia går till musikavdelningen, till Viskafors där det endast 
köps in mellan 20-40 skivor (mindre än fem procent av budgeten) varje år.  
 
På flera håll har budgeten för vuxenmedier minskats till följd av åtstramningar ute i 
kommundelarna. 
 

Budgeten för vuxenmedia ligger på ca 130 000. Förra året köptes skivor för ca 15 000. Budgeten 
har minskat varje år. För tio år sedan hade vi en dubbelt så stor budget (Byttorp).  

 
Samtidigt menar bibliotekarien vid Sandareds bibliotek att det skulle bli svårt att köpa 
mer skivor än man gör eftersom det i så fall skulle bli någonting annat som blev lidande 
(Sandared). 

 
Av Stadsbibliotekets årliga budget för vuxenmedia på två miljoner kronor går ca 100 
000 kronor till musiken, vilket omräknat i procent blir fem procent (HB). Intressant är 
att Stadsbiblioteket faktiskt därmed gör en mindre satsning på musiken procentuellt sett 
än både Göta och Fristad bibliotek. Vid utbildningsdepartementets undersökning 1982, 
var musikmediekostnaden per invånare högre än 75 öre i åtta procent av kommunerna 
och mindre än 30 öre i mer än hälften av kommunerna. Vilket kan jämföras med en 
genomsnittskostnad per person i landet för bibliotekets totala medieinköp 1982, 22.97 
kronor (Utbildningsdepartementet, Ds U 1982:13, s.9). Omräknat i procent satsade mer 
än hälften av biblioteken därmed endast drygt en procent av deras mediebudget på 
musikinköp. I jämförelse så ligger alltså snittet för anslag till musiken på en högre nivå i 
de bibliotek som jag intervjuade än riksgenomsnittet i början av 1980-talet. 
 
Musikbibliotekarierna Casey & Taylor föreslår att med tanke på den begränsade budget 
som biblioteken har att resurserna delas med de andra biblioteken i samma region. 



 38 

Genom användarundersökningar skulle man kunna komma fram till det behov som 
finns på varje bibliotek och sedan anpassa biblioteket och bibliotekssamlingen efter 
denna. Resurserna skulle därmed spenderas på ett mer lämpligt vis. Samtidigt menar 
Casey och Taylor på att användarna blir mer måna om musikbiblioteket och står på 
bibliotekets sida vid till exempel hot om neddragningar (Casey & Taylor, 1995, s.10). 

 
Det är ingen av bibliotekarierna som jag intervjuade som uppger att en viss tid avsatts 
för musikverksamheten utan det tar biblioteken tag i när tid finns. Bibliotekarien vid 
Fristad bibliotek uppskattar att de jobbar med musiken ungefär en timme per vecka och 
vid Sandared bibliotek lägger de ner runt tre timmar per vecka på musiken. Under denna 
tid görs inköp, listor skrivs ut och saker görs i ordning. Det verkade vara svårt för de att 
uppge någon tid då allt är integrerat:  

 
Jag kan inte säga att en viss mängd timmar läggs på musiken. Allt är så pass integrerat. Vi har 
ingen tid satt till musiken (Viskafors).  

 
På de mindre biblioteken upptar musiken endast en liten del av verksamheten. 
Bibliotekarierna som jobbar där har huvudsakligen andra arbetsuppgifter. Ibland finns 
det en bibliotekarie som sköter inköp av musik till biblioteket (Göta, Viskafors) medan 
det i andra fall inte finns någon sådan uppdelning. På Stadsbiblioteket däremot är 
musikverksamheten så pass stor att där finns en bibliotekarie som är titulerad 
musikbibliotekarie och har musiken som sin huvudsyssla. Även om hon bara jobbar 
med musiken på halvtid och resten av tiden har andra arbetsuppgifter. (HB) Västerås 
Stadsbibliotek har också heltidsanställda musikbibliotekarier. Där har de haft lyckan att 
få sponsorhjälp vid uppbyggandet av musikbiblioteket till dess maskiner. Från lokala 
företag som Västerås-ASEA, ICA och Sparbanken (Johansson, 1996, s. 24). 
 
Sammanfattningsvis lägger biblioteken i kommundelarna i Borås ned lite tid på 
musiken. Det är inga av de som har avsatt någon särskild tid till arbete med musiken 
men de uppskattar att som mest ligger det runt tre timmar i veckan i snitt. 
Stadsbiblioteket har däremot en bibliotekarie som har musiken som sin huvudsyssla. De 
andra bibliotekarierna som jag intervjuade hade andra arbetsuppgifter som sina 
huvudsysslor. Det råder stora skillnader i hur stora resurser biblioteken lägger på 
musiken. Det säger man beror mycket på kommundelarnas ekonomiska läge samtidigt 
som man menar på att för stora inköp av musik skulle medföra att andra delar av 
verksamheten blir lidande. Förutom Stadsbiblioteket finns ingen särskild budget för 
musiken utan det blir att man använder de pengar som blir över av medieanslaget efter 
att den litteratur som behövs köpts in. 
 
Positiva och/eller negativa erfarenheter? 
Biblioteken som jag besökte har huvudsakligen goda erfarenheter av 
musikverksamheten och ser den som något positivt. Positiva svar som ges är: 
 

Det är en självklarhet att få ut bra och god musik till var och en. Också kan alla komma åt olika 
sorters musik gratis  (Sandared).  
 
Det är ett utlåningsmedium som fungerar bra. Också locka r den mer folk till biblioteket (Fristad).  

 
De negativa aspekterna är stölder av CD-skivor, CD-fodral och CD-spelare och 
bibliotekarierna kan uppleva att de känner att biblioteket har brist på pengar och att 
verksamheten är för begränsad: 
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Det negativa för oss är att man kan känna sig otillräcklig ibland när låntagarna kommer med 
musikfrågor som man inte kan svara på (Byttorp). 

 
I utbildningsdepartementets rapport Musik och folkbibliotek ställdes de svarande 
biblioteken inför olika positiva och negativa påståenden. Bland det som framhölls som 
positivt var att det är viktigt att tillhandahålla kvalitetsmusik osv. Negativt var t.ex. 
stölder, men särskilt personalbrist och otillräckliga medieanslag. Man nämnde även 
bristande motivation, kunskaper och engagemang för musikverksamheten. Annars 
instämde enkätsvaren mer oförbehållsamt i de positiva påståendena än i de negativa 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 93-96).  

 
Biblioteken ser alltså ut att ha i första hand positiva erfarenheter av att bedriva 
musikverksamhet.  
 
 
4. 2. Musikbibliotekets uppgift 
 
Målsättning för musikverksamheten 
 

Vi har inga särskilda målsättningsformuleringar för musiken. Samma målsättningar gäller för alla 
typer av medier, med betoning på kvalitet och mångfald, och att man ska visa på det nya 
(Dalsjöfors). 

 
En majoritet av biblioteken som jag intervjuat har inte formulerat någon särskild 
målsättning för sin musikverksamhet. Utan biblioteken följer de mål som kommunen 
har satt upp generellt för bibliotekens verksamhet:  
 

Vad gäller målsättningen har vi en gemensam policy med de övriga biblioteken i kommunen, där 
det står att man ska ha ett allsidigt urval av medier (Fristad). 

 
Det måldokument som refereras till talar om att biblioteken ska:  
 

Gratis tillhandahålla ett brett och aktuellt urval av medier för upplevelse, information och kunskap 
(Kulturnämnden i Borås årsredovisning, 2001, s.1). 

 
Vidare ska biblioteken:  
 

Vara samhällets informationscentraler och vardagsrum med utrymme för rekreation och möten, 
inspiration och fördjupning (Kulturnämnden i Borås årsredovisning, 2001, s.1).  

 
Göta bibliotek skiljer sig från de övriga kommundelsbiblioteken på så sätt att där finns 
det egna skriftliga verksamhetsmål för kulturverksamheten inom Göta kommundel som 
också anger riktlinjer särskilt för musikverksamheten där det står att biblioteket ska 
prioritera ett brett urval av CD-skivor. Vidare står det som delmål att:  

 
Kultursöndagar är ett sätt att arbeta med att ge kommuninvånarna möjlighet till underhållning, 
förströelse och konstnärliga upplevelser i närmiljön (Verksamhetsmål för Kulturen på Göta 
kommundel, 2001).  

 
Som en del av kultursöndagarna ingår konsertarrangemang vid 3-4 tillfällen per år. Göta 
kommundels huvudmål för kulturverksamhet innefattar att:  
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Ge kommundelens invånare möjlighet till underhållning, förströelse, konstnärliga upplevelser och 
utveckling av språket... en av kulturverksamhetens grundpelare är biblioteket där man har tillgång 
till böcker, musik, t idskrifter och fakta från Internet och multimedia (Verksamhetsmål för Kulturen 
på Göta kommundel, 2001). 

 
På Stadsbiblioteket finns det inga skriftliga mål för musikverksamheten. Men enligt 
musikbibliotekarien som jobbar där så har biblioteket som målsättning med sin 
musikverksamhet att tillhandahålla ett allsidigt urval med kvalitetskriterier, vilket gäller 
all media på musikområdet: 
 

Här på Stadsbiblioteket ser vi som vår främsta uppgift att tillfredsställa behov och nöje. Det ska 
vara både nytta och nöje. Man ska inte betona det ena på bekostnad av det andra. Specialintressen 
kan dock inte tillgodoses. De utpräglade specialisterna handlar sin musik själva. Vidare ska det 
finnas bredd i utbudet. Det är viktigt att man köper in hela verk och inte samlingsskivor med små 
bitar från olika verk (T.ex. Klassiska Mästerverk eller Absolute Classics). Det ska finnas 
förströelsemusik. Men inte så att det tar över (HB). 

 
Intervjuerna som jag gjorde visar en samstämmighet med utbildningsdepartementets 
rapport från 1983, som visade på att endast 9 % av de undersökta kommunerna hade 
målsättningsformuleringar för musikverksamhet på bibliotek (och 15 % för 
kulturverksamheten i stort). Denna typ av målsättningsformuleringar var vanligare i de 
större kommunerna än i de mindre kommunerna. I sin enklaste form kunde det stå i 
måldokumenten att det ska finnas ett bestånd grammofonskivor och musikkassetter på 
biblioteket. Haninge bibliotek var mer utförliga med sin målbeskrivning och där sågs 
bibliotekets verksamhet som en del av kommunens samlade insatser mot utarmning och 
likriktning av musiken och för aktiviteter som ”bidrar till en aktiv och medveten 
musiklyssning och som berikar lyssnarens känsloliv och förståelse för olika 
musikformers värden” (Utbildningsdepartementet, Ds U, 1983:13, s.33). 
Programverksamhet med konserter lyftes också fram av flera av de bibliotek som ingick 
i undersökningen (ibid, s.33). 
 
I många målsättningsprogram poängterades det att det var viktigt att ha en bredd i 
bibliotekets utbud av fonogram, vilket stämmer överens med Göta kommundels 
målformuleringar som säger att ett brett urval av CD-skivor ska prioriteras. Ofta 
underströks också behovet av samarbete inom musikens område mellan olika 
kommunala förvaltningar, föreningsliv, studieorganisationer, etc. (ibid, s.33). 

 
En utredning genomförd av Statens bibliotekstilsyn  i Norge 1987,  visade i likhet med 
svenska utbildningsdepartementets rapport på att nästan alla norska kommuner saknade 
målformuleringar för musikverksamheten som var politiskt grundade (Statens 
bibliotektilsyn, 1990, s. 27-28). Att ha en målsättning med musikverksamheten är 
således ovanligt. Kanske betraktar biblioteken musiken som en liten del av 
verksamheten som inte är mer betydelsefull än andra avdelningar på biblioteket som K 
(Historia), N (Geografi) eller O (Samhällsvetenskap). 
 
I Västerås målbeskrivning från 1977 hette det under rubriken ”Musikverksamhet på 
huvudbibliotekets musikavdelning” att ”som de centrala verksamhetsformerna kan ses 
informationsservice, uppspelning inom biblioteket av skivor och band samt utlåning”.  
Vidare under rubriken ”Uppspelning” står det att biblioteket även ska rikta in sig på 
skolor, studiecirklar, föreningar, körer, och ensembler av olika slag. Under rubriken 
”Medier” står: ”Avdelningen ska erbjuda ett rikt och differentierat bestånd av 
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musikmaterial: böcker, tidskrifter, noter, grammofonskivor, som tar hänsyn till 
varierande intresseriktningar och kunskapsnivåer. Strävan till differentiering måste 
givetvis avspeglas i materialbeståndets sammansättning. Vid inköp av skivor, band och 
noter bör dock uteslutas sådant material som har en ensidigt kommersiell prägel 
uteslutas” (Målsättningsprogram för stads- och länsbiblioteket i Västerås, 1977, se 
Persson, Lars-Arne, 1987, s. 7).  
 
Bibliotekens målsättning kan jämföras med de målsättningar som staten har med sin 
musikpolitik. Enligt Kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84 har staten som 
mål för sin musikpolitik att:… 
 

1. Medverka till att fler får möjlighet att utöva musik, enskilt och i grupp. 
2. Öka tillgängligheten till och intresse för olika slags musik, 
3. Främja kvalitetssträvanden, utveckling och förnyelse i musiklivets olika delar och inom olika 
genrer, 
4. Verka för att de musikaliska arven tas till vara och brukas (Kulturutredningen, SOU 1995:84, s. 
399). 

 
Samtidigt verkar Svenska Musikbiblioteksföreningen för att i samstämmighet med 
musikbibliotekens mål göra musiken tillgänglig för användarna (Svenska 
Musikbiblioteksföreningen, 2004). 
 
Enligt författarna till musikbiblioteksguiden Music Librarianship är musikbibliotekets 
uppgift att liksom folkbiblioteken i övrigt tillgodose användarna information, forskning, 
utbildning och fritidssysselsättning. Därutöver skall musikbiblioteket även stå för 
arkivering och föreställningar (konserter). De två sistnämnda uppgifterna rör dock inte 
alla musikbibliotek (Ledsham, 2000, s. 17). 
 
Sanna Talja har som jag tidigare nämnt delat in synen på musikbibliotekets roll i tre 
olika perspektiv som benämnts General Education Repertoire, Alternative Education 
Repertoire och Demand Education Repertoire (se ovan, kap. 2.3, s. 15 och Talja, 2001). 
 
General Education Repertoire – ser i första hand biblioteket som en kulturell institution 
där urvalet av beståndet bestäms av dokumentets historiska värde. Här läggs en stor vikt 
vid att urskilja vad som är seriös musik mot vad som är underhållning och det är viktigt 
att musiken ska hålla god kvalitet (Talja, 1991, s.50 ff). Detta sätt att se på 
musikbibliotekets roll stöter jag på hos några av mina intervjuobjekt. Ordföranden för 
föreningen Jazz In Time anser att det är viktigt att man på musikbiblioteket kan hitta 
musik som visar på musikens historia och vårt musikaliska arv. Parallellt med att 
låntagaren ska kunna hitta den nya musiken (Jazz In Time). Ordföranden för Ny Musik 
är inne på samma linje när han säger: 
 

Jag tycker att musikbiblioteket, liksom folkbiblioteket i övrigt ska innehålla allmänbildande 
material, med verk och kompositörer som nått en dokumenterad klassikerstatus, som Beethoven. 
Men samtidigt tycker jag att artister som nått hög status, t.ex. genom att vinna Polarpriset, inte 
alltid behöver vara det som håller högst kvalitet (Ny Musik). 

 
Av de bibliotek som jag intervjuade har Viskafors och Stadsbiblioteket en inköpspolicy 
som också till en del passar in under General Education Repertoire: 
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Vi köper inte in det som efterfrågas omedelbart. Topplistemusiken köps inte in. Den får låntagarna 
oftast tag i ändå. Det vi riktar in oss på att ha är s.k. klassiker och bestående musik. Klassiskt, jazz, 
vissånger och klassisk rock. Ungdomarnas musik köps inte in (Viskafors). 

 
Vi köper in musik som ska vara till både förströelse och undervisande (HB). 

 
Enligt bibliotekarien vid Byttorp bibliotek ligger det mer av folkbildningstanke bakom 
urvalet av böcker än urvalet av musiken: 

 
Det finns ingen riktig folkbildningstanke med urvalet av CD. Det som mer styr urvalet är 
alternativprincipen och efterfrågan. Böcker köps mer in med folkbildningstanke. Särskilt 
faktaböcker, men även romaner till viss del. Jag tycker det är lättare att bedöma en bok än ett 
stycke musik (Byttorp). 

 
Representanten för Kammarmusiken anger kvalitet som ett viktigt kriterium när 
biblioteket ska göra sina inköp:  

 
Man ska ha höga kvalitetskrav. Artisterna ska vara bra och det skall helst vara bra inspelningar  
(Kammarmusiken). 

 
Kvalitetsbegreppet definieras på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår 
ifrån. Enligt det perspektivet General Education Repertoire är kvalitet viktigt. Här ses 
musikens kvalitet och dess bestående värde som något som är viktigare än dess 
popularitet. Även om det också ska finnas mer efterfrågad musik på biblioteket. 
Musikbiblioteket eller musikbibliotekarien ska ha en kritisk attityd när det gäller urval 
av den nyare populärmusiken. Risken är annars att biblioteken bygger upp en samling 
som snart blir föråldrad och inaktuell. Musikbiblioteket ska aktivt sprida musik som 
innehåller hög kvalitet och som bedöms bli efterfrågad i ett längre perspektiv (Talja, 
2001, s. 53). 

 
Alternative Education Repertoire – som är det andra perspektivet att se på 
musikbibliotekets roll ser musikbiblioteket som ett alternativ till andra förmedlare av 
musik som radio, TV och skivbutiker. Här skiljer man på kommersiell och icke-
kommersiell musik, där det senare ses som mer äkta. Bibliotekets roll är här att lyfta 
fram sådan musik som inte skulle nå användarna annars. I likhet med General Education 
Repertoire är det även här viktigt att den musik som finns i biblioteksbeståndet håller 
hög klass och kvalitet (Talja, 2001, s.54 ff). Här kopplas kvalitetsbegreppet samman 
med experimentlusta och originalitet. Här gäller det att finna en balans mellan 
användarnas intressen och musiken kvalitetsnivå (Talja, 2001, s. 56). Detta konstaterar 
bibliotekarien vid Byttorp bibliotek: 

 
Vi tittar en del i recensioner och läser sambindningslistorna från BTJ och försöker tro på det de 
säger. Vi har samtidigt släppt på strängheten med vad vi köper in. Efterfrågan får styra mer. Det är 
en balansgång man får gå mellan kvalitet och efterfrågan (Byttorp). 

 
Bibliotekarierna vid Byttorp och Göta bibliotek representerar till stor del perspektiven 
Alternative Education Repertoire och framhåller musikbiblioteket först och främst som 
en plats där användarna har en chans att komma i kontakt med ny musik. Där ska de ges 
möjligheten att hitta musik som de inte skulle ha gett chansen annars: 
 

Det finns ingen riktig folkbildningstanke med urvalet av CD. Det som mer styr urvalet är 
alternativprincipen och efterfrågan. Böcker köps mer in med folkbildningstanke. Särskilt 
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faktaböcker, men även romaner till viss del. Jag tycker det är lättare att bedöma en bok än ett 
stycke musik (Byttorp). 

 
Den främsta uppgiften för musikbiblioteket är att erbjuda låntagarna möjligheten att lyssna på 
olika sorters musik, och få musikupplevelser som de inte fått annars. Man får en möjlighet till att 
hitta nya favoriter (Göta). 

 
Tine Vind från Danmarks Biblioteksskole skriver i Musik på biblioteker att liksom för 
biblioteket i övrigt så ska en samling ge möjligheter för nya upplevelser och upptäckter 
eftersträvas. Vid sidan av att passa användarnas behov här och nu. Samlingen ska enligt 
henne byggas upp med tanke på aktualitet, kvalitet och allsidighet (Vind, 2000, s. 18). 
En av musikbibliotekarierna på Malmö Stadsbibliotek säger att tanken inte är att 
fungera som en skivaffär utan att väcka nyfikenhet hos användaren. Enligt henne är 
bredden och kvalitén i utbudet viktigast vid inköp (Svensson & Nilsson, 2002, s.18). 
 
Jag fann flera aktörer i litteraturen som ser det som bibliotekets roll att komplettera 
skiv- och musikaffärer och erbjuda användarna fler alternativ än de som finns annars. 
Författaren till Utbildningsdepartementets rapport från 1983 konstaterar att biblioteken 
kan spela en viktig roll i att tillgängliggöra musik som annars skulle vara mycket svår 
att få tag i, särskilt på mindre orter utan skivhandel (Utbildningsdepartementet, Ds U 
1983:13, s.98). Författarna bakom DIK-förbundets skrift Tonvikt på musik (1986) anser 
också att folkbiblioteken har en stor roll i främjandet av musiken genom att 
tillhandahålla fonogram och noter då spridningen av musikfonogram och musikalier vid 
mitten av 80-talet ansågs än mer otillfredsställande än spridningen av litteratur i Sverige 
(Andersson, 1986, s. 54).  
 
Ingeborg Rörbye, musikbibliotekarie i Törnby i Danmark, säger apropå skillnaden 
mellan ett musikbibliotek och en musik- eller skivaffär att på musikbiblioteket kan 
sammanhangen mellan olika medieformer demonstreras, och användarna kan få tillgång 
till olika sorters musik. Antingen det gäller gregoriansk kyrkmusik och Stravinskij eller 
new age och rap. Biblioteket lyfter inte bara fram det som säljer mest. Ett uttryck för att 
musikbiblioteket långt ifrån avspeglar de allmänna marknadssiffrorna är statistik som 
visar på att endast 10 % av skivförsäljningen i Danmark upptas av klassiskt och jazz. 
Samtidigt består hela 40 % av alla utlån på Musikbiblioteket av jazz eller klassisk musik 
(Nyeng, 1990, s. 226). Dessa siffror gäller dock hur det var för närmare 15 år sedan och 
säger inget om hur det ser ut idag. Ingeborg Rörbye menar på att välfungerande 
musikbiblioteket dessutom inverkar positivt på skivhandeln. I de kommuner som har en 
bra och välfungerande musikbibliotek finns det också genomgående fler och bättre 
skivbutiker (Rörbye, Ingeborg, se Nyeng, 1990, s. 223). Samtidigt menar Ingeborg 
Rörbye på att biblioteken ska akta sig för att skapa ett bestånd som är alltför smalt och 
exklusivt: 

 
Arbejdet går ikke ud på i tide og utide at vaere så skide alternative, at det kun er praesten och 
hennes adjunktmand, der gider at tage imod herlighederna (ibid, 1990, s. 225). 

 
När det gäller möjligheten att få tag i musik är emellertid situationen en annan idag då 
skivbutiker säljer skivor via Internet och erbjuder människor chansen att handla sina 
skivor via Internet. Idag när det är så vanligt med musik menar Tine Vind att biblioteket 
kanske just därför har en viktigare roll än någonsin. Det stora flödet av musik innebär 
inte automatiskt att utbudet är särskilt brett. Det är viktigt att biblioteket kan ge tillgång 
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till musik inom alla genrer och stilarter, såväl nytt som äldre material (Vind, 2001, 
s.18). 
 
Demand Education – biblioteket ses enligt detta tredje perspektiv som en social 
serviceinstitution. Här bestäms urvalskriterierna av biblioteksanvändarnas behov. Det 
viktigaste är här att beståndet lånas ut och inköpen ska gärna styras av 
utlåningsstatistiken. Här förespråkas försiktighet med att bedöma musikens 
kvalitetsgrad (Talja, 1991, s.58 ff).  Något som representanten för Kulturskolan 
påpekar: 

 
Kvalitetsbegreppet är svårt att  definiera. För mig innebär kvalitet att användarna använder 
musikbibliotekets tjänster. Man kan inte säga att en viss sorts musik har en viss kvalitet. 
Musiksmaken är något subjektivt. Jag gillar inte när jag hör personer benämna en viss musik som 
”fin”. Det är upp till varje individ att bestämma om musiken är bra eller inte (Kulturskolan). 

  
På Göta bibliotek är man måna om att vid sidan av att ge låntagare möjlighet att hitta ny 
musik även har god cirkulation på de CD-skivor som köps in. Man försöker anpassa 
inköpen efter vad låntagarna lånar: 
 

I urvalet består merparten av pop och rock. Sedan har vi ett hyggligt utbud av jazz, blues och 
folkmusik. Men klassiskt har vi inte så mycket av då det är få som lånar klassisk musik. Urvalet av 
musiken speglar det som lånas. Vi vill att skivorna ska vara ute och röra på sig (Göta). 

 
Jeanette Casey & Kathryn Taylor menar i sin artikel Music library users: who are these 
people and what do they want from us? på att biblioteket är en organisation som ska ge 
service. Det är för låntagarnas skull som biblioteket existerar. Istället för upplevda 
behov bör biblioteken gå efter låntagarnas reella behov. Dessa kan biblioteken få reda 
på genom användarundersökningar. De sammanfattar bibliotekets uppgift med att lägga 
märke till demografiska, teknologiska och ekonomiska förändringar i bibliotekets 
upptagningsområde och att personalen frågar och pratar med användarna (Casey & 
Taylor, 1995, s.4).  
 
Representanten för en av musikföreningarna i Borås, Cookin, har också uppfattningen 
att de reella behoven är centrala för urvalet i ett bestånd och att biblioteken därför bör 
kolla in lånefrekvensen på skivorna i beståndet (Cookin). Bibliotekarien vid Byttorp 
bibliotek anser som jag tidigare nämnt också att efterfrågan hos användarna spelar in 
och Stadsbiblioteket i Borås köper in musik som ska både vara till förströelse och vara 
undervisande. Musikbiblioteket ska svara mot både behov och nöje (HB). 
 
Även författarna till den norska rapporten Finn Musikken anser det viktigt att fundera 
över vilka det är som har användning för biblioteket. Ett bibliotek med ett litet och 
generellt utbud ser de som bäst anpassat till den musikintresserade allmänheten och 
amatörmusiker, medan ett större bibliotek fungerar bra även för musiklärare och 
professionella musiker. Vid uppbyggandet av ett musikbibliotek ges rådet att undersöka 
vilken målgruppen är och hur omfattande utbudet skall vara vad gäller fonogram, noter, 
etc. (Statens bibliotektilsyn, 1990, s.35-36). I Håndbog i musikbiblioteksarbejde, 1979, 
står det att den struktur som musikbiblioteken har liknar varandra till en viss grad vad 
gäller dess innehåll, men att där kan vara stora skillnader med hänsyn till vilka och hur 
stora användargrupper de betjänar, och den roll som biblioteket spelar i lokalsamhället. 
Det är viktigt att denna struktur bibehålls och att bibliotekets innehåll regelbundet 
justeras i förhållande till användarna (Bruhns, 1979, s.19).   
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Tine Vind anser som tidigare nämnts att samlingen helst ska motsvara användarnas 
behov samtidigt som låntagarna ges möjligheten att få nya upplevelser och att göra nya 
upptäckter (Vind, 2000, s. 18). Låntagarna är inte, påpekar musikbibliotekarien 
Ingeborg Rörbye, alltid ute efter den stora oförglömliga musikupplevelsen när de 
kommer till biblioteket. Det kan också vara låntagare som vill ha hjälp med lämplig 
musik inför en konfirmation eller en familjefest (Rörbye, Ingeborg, se Nyeng, 1990, 
s.225). 
 
Ska då allt det som efterfrågas köpas in? Här är biblioteken och föreningarna oense om 
vart gränsen ska dras frånsett att de är överens om att rasistisk och främlingsfientlig 
musik inte hör hemma på biblioteket. Fristad bibliotek köper gärna in 
svensktoppsklassiker och dansbandsmusik medan Dalsjöfors, Sandared, Viskafors och 
Göta uppger att de sällan köper in dagsländeartister, svensktopp eller dansbandsmusik. 
 
Ingrid Atlestam talar i Vardagsbiblioteket: det mångfaldiga projektet  om att biblioteken 
köper underhållning i form av cd, kassetter, video och dataspel för att höja sin 
utlånings- och besöksstatistik och att biblioteket då tvingas välja bort en stor mängd helt 
andra inköp. För henne är inköpet av musik ett sätt att locka ungdomar till biblioteket 
och hon ställer sig frågande till huruvida detta skall prioriteras framför material till t.ex. 
vuxenstuderande (Atlestam, 1996, s. 93). Ett par av de bibliotekarier som jag 
intervjuade gav också uttryck för musiken som ett medel att locka ungdomar till 
biblioteket: 
 

Vi började köpa in skivor för ca 12 år sedan för att fånga fler ungdomar till biblioteket 
(Da lsjöfors). 

 
Man ska ha populärmusik. Det är bra och intresserar ungdomar. Vidare försöker vi ha en stor 
spännvidd mellan olika genrer. Svensktoppsklassiker får gärna finnas. Det enda som vi definitivt 
inte köper är rasistisk musik. Samma urvalsprinciper gäller för alla våra medier (Fristad). 

 
När man på Genebiblioteket i Örnsköldsvik såg att det inte längre kom några ungdomar  
till biblioteket för att låna böcker beslutades att biblioteket skulle inrikta sig på musik 
och skapa ett bibliotek där ungdomar skulle känna sig välkomna och kunna umgås med  
vännerna (Sjöström, 2003, s. 17).  
 
Att CD-skivor i så hög grad betraktas som ett sätt att locka ungdomar eller som ett sätt 
att förbättra lånestatistiken kan kanske vara en bidragande orsak till att denna typ av 
verksamhet ofta ses som oseriös inom biblioteksvärlden och får så liten 
uppmärksamhet.  
 
Det är kanske också orimligt att enbart se musiken som något som bara erbjuds 
ungdomarna eftersom de som idag är äldre också har vuxit upp med musik i högre grad 
än tidigare generationer. De bibliotekarier som jag intervjuade i samband med denna 
uppsats vittnade också om att musiken lånas av folk från alla olika ålderskategorier. 
Detta är något som även gäller rockmusiken. Till skillnad från hur det var för ett par 
eller tre decennier sedan är inte längre pop- och rockmusiken något som enbart 
ungdomar lyssnar på.  
 
Bredd och mångfald 
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Något som många talar om i litteraturen och intervjuerna är bredd och mångfald. Många 
är också ense om att musikbiblioteket ska visa upp en allsidig samling och att ingen 
grupp i samhället ska exkluderas:  
 

Jag tycker att biblioteken ska vara så breda som möjligt och låta efterfrågan styra litet i urvalet av 
musik. Liksom det ska finnas böcker för alla på biblioteket, så bör där även finnas musik för alla. 
Musikbibliotekariens egen smak bestämmer nog också beståndet lite. Det är naturligt (Jazz In 
Time). 

 
I Finn Musikken står det att folkbiblioteken i Norge har som tradition att ge ett generellt 
utbud som så mycket som möjligt ska ge sina användare en bred och allsidig orientering 
(Statens bibliotektilsyn, 1990, s.35). För Sandared och Dalsjöfors bibliotek är det viktigt 
med ett brett och allsidigt utbud av medier: 

 
För övrigt ska man ha ett brett utbud av medier för upplevelse, information och kunskap 
(Sandared). 

 
Det är viktigt att ha mångfald mellan medier i biblioteket (Dalsjöfors). 

 
Även ordförandena i Cookin och för Kulturskolan anser att biblioteken bör 
tillhandahålla ett så brett utbud av genrer som möjligt: 
 

Jag tycker att biblioteket ska tillhandahålla ett så brett utbud av genrer som möjligt. All musik har 
samma värde i grunden (Cookin). 

 
Samlingen ska innehålla så många olika genrer som möjligt. Man ska inte bara köpa in det som 
efterfrågas. Musikbiblioteket får gärna lyfta fram musik som låntagarna inte visste om att de tyckte 
om, och på så sätt väcka ett intresse (Kulturskolan). 

 
Göta bibliotek har målformuleringar som säger att ett brett urval av CD-skivor ska 
prioriteras (Verksamhetsmål för Kulturen på Göta kommundel, 2001). 
och musikbibliotekarien vid Stadsbiblioteket i Borås säger att det breda urvalet gäller 
alla media på musikområdet: 
 

Här på Stadsbiblioteket ser vi det som vår huvuduppgift att förena nytta med nöje utan övervikt åt 
det ena eller det andra hållet. Musikutbudet ska täcka låntagarnas behov såväl som dess nöjen. 
Vidare bör det finnas bredd i utbudet. Det går inte att bli specialist inom ett visst område av 
musiken. Därmed kan specialintressen inte tillgodoses  (HB). 

 
Västerås Stadsbibliotek försöker också ha en bredd genom att täcka in alla genrer så bra 
det går. I början fanns där endast klassisk musik. Numera har musik för yngre: pop, 
rock, o.s.v. blivit den största genren (Johansson, 1996, s.24).  

 
Det är olika vad respondenterna menar med bredd och mångfald. Som jag skrev tidigare 
förespråkade Göta bibliotek och Stadsbiblioteket ett brett urval. Frågan är vad som 
menas med bredd och mångfald. Menar man att man ska hålla sig till sådant som de 
flesta känner till eller ska samlingen innehålla ett brett utbud av mindre utbredda och 
smalare genrer?  
 
Den officiella musikbibliotekspolitiken i Finland har ändrats genom åren men ord som 
demokrati, kvalitet och mångfald har hela tiden varit återkommande begrepp. Syftet 
med folkbiblioteken påverkas hela tiden av den samtida erans tankar om kultur och 
konst (Talja, 2001, s.31). Lite förståelse för vad mångfald kan innebära för olika 
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personer kan man få om man utgår från de olika perspektiv som Sanna Talja kommit 
fram till.  
 
Enligt perspektivet General Education Repertoire innebär mångfald att där finns ett 
kulturhistoriskt perspektiv där centrala representanter från olika genrer inkluderas. Detta 
perspektiv på mångfald omfattas Tine Vind delvis av när hon säger att det är viktigt att 
biblioteket ger tillgång till både nytt och gammalt material (Vind, 2001, s.18).  
 
Utifrån perspektivet Alternative Education å andra sidan tolkas mångfald som att 
biblioteket skall försöka fylla i tomrummen mellan den musik som förekommer 
förövrigt i samhället, genom TV, kommersiell radio, o.s.v. Här koncentrerar man sig 
mer på sällsynt musik som rör sig i marginalen. Kulturskolans representant pekar på att 
låntagarna bör ges möjligheten att komma i kontakt med musik som de inte redan kände 
till: 
 

Samlingen ska innehålla så många olika genrer som möjligt. Man ska inte bara köpa in det som 
efterfrågas. Musikbiblioteket får gärna lyfta fram musik som låntagarna inte visste om att de tyckte 
om, och på så sätt väcka ett intresse (Kulturskolan). 

 
Barbro Ward talar i sin artikel Musiken åter på biblioteken om att det är vanligt att 
folkbibliotek håller sig i en slags musikalisk mittfåra där musiken ska tilltala de flesta 
och inte vara alltför utmanande och extrem. Detta för med sig att biblioteken har ett litet 
utbud av olika mer ungdomliga genrer som synth, hip-hop, heavy metal och techno i 
sina samlingar (Ward, 1995, s.19). När jag sökte i den bibliotekskatalog som 
biblioteken i Borås Stad använder sig av kunde jag se att det fanns mycket lite inom 
framförallt synth, reggae, techno och hårdrock (Mina observationer).  
 
Enligt det perspektiv som Sanna Talja kallar Demand Education avslutningsvis, så ska 
biblioteken via användarundersökningar och lånestatistik ta reda på vad folk lånar och 
lyssnar på inom bibliotekets upptagningsområde. Här innebär det att ha bredd i 
samlingen att spegla alla de olika smaker som reellt finns bland låntagarna. Vid Göta 
bibliotek har användarna i åtanke musik ska köpas in: 

 
I början sökte vi efter olika kanaler och man försökte bredda sitt intresse och sina kunskaper inom 
musik. Vi köpte då sådant som man trodde skulle lånas. Urvalet var bredare och vi var mer 
försiktiga med att köpa in den smalare musiken. Sedan påverkades vi allt mer av låntagarna och 
blev allt mer medvetna om vad de ville ha (Göta). 

 
Vad görs då för att upprätthålla en stor och bra mångfald där alla de ovan olika 
perspektiven kommer samman? De intervjuade användarna i Sanna Taljas avhandling 
anser att mångfalden bäst kan garanteras genom att biblioteken inte enbart har en person 
som har allt ansvar för musikavdelningen. Lösningen är att ha ett team där de 
inblandade bevakar olika genrer (Talja, 2001, s.48).  
 
Övriga uppgifter 
I Västerås betonas lyssning och en god informationsservice på biblioteket. Detta för att 
det anses att det finns behov för det. Man har därför musikbarer med CD-växlare och 
CD-spelare på biblioteket. Också köper biblioteket in två exemplar av varje titel och 
låter en gå till utlåning och den andra stanna på biblioteket som lyssningsex (Johansson, 
1996, s. 23). 
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Andra uppgifter för musikbiblioteket som togs upp i intervjuerna var att enligt 
bibliotekarien i Sandared ge låntagarna chansen till musikupplevelser, medan 
musikbiblioteket enligt företrädaren för Kammarmusiken borde fungera som en 
guldgruva för alla som är intresserad av musik. På samma sätt som biblioteket har 
samma funktion för de litteraturintresserade: 
 

Musikbiblioteket har en liten betydelse i mitt dagliga liv, men tycker det kunde fungera som en 
guldgruva för alla musikintresserade. På samma sätt som biblioteket är en guldgruva för den 
litteraturintresserade (Kammarmusiken). 

 
Musiken kontra litteraturen 
När det kommer till synen på musikens plats på biblioteket idag anser bibliotekarierna 
vid Byttorp, Sandared och HB att musiken fått en alltmer självklar plats i biblioteket:  
 

Jag tror att det är mer självklart att musiken ska finnas i biblioteken idag, vilket jag sätter i 
samband med det allt större musikutbudet och musikintresset i samhället (Sandared). 

 
Musiken har dock fått en alltmer självklar plats i biblioteket och jag tror att det skulle bli mycket 
hallå om vi tog bort den. Det är heller inte någonting vi vill göra (Byttorp). 
 
Musiken är bara en liten del av verksamheten. Men musiken är lika viktig som böcker. Det 
kommer en del låntagare som bara lånar musik. Det är viktigt att ha mångfald mellan medier i 
biblioteket (Dalsjöfors). 

 
Men vid Viskafors bibliotek uttrycker bibliotekarien som jag intervjuade en annan åsikt: 
 

Vi prioriterar de tryckta medierna, p.g.a. små resurser. Musiken prioriteras inte främst. Vi köper in 
det som vi kan. Det finns ingen budget avsatt för musiken (Viskafors). 

 
Om man ska gå efter den svenska bibliotekslagen är musiken inte heller jämställd med 
litteraturen. I bibliotekslagen anges det att litteratur ska tillhandahållas fritt och att 
biblioteken ska främja läsning. Musiken finns inte omtalad och folkbiblioteken har 
ingen skyldighet att tillhandahålla musik (Kungliga Bibliotekets hemsida). 
 
Däremot utgör musik en stor andel av utlåningen av medier idag. Statistik visar på att 
utlåning av AV-medier utgjorde 12 % av den totala utlåningen år 2000. Bland dessa 
dominerade musikfonogramen (Statens Kulturråd, 2001). På Malmö Stadsbibliotek 
uppges det att nästan vart fjärde utlån är en cd-skiva. Flera av låntagarna kollar 
regelbundet av bibliotekets musikutbud via Internet för att se vilken musik som finns 
inne eller vilken musik som kan reserveras. Oftast är också skivorna reserverade före 
skivorna placeras på utlåningshyllorna (Schönberg, 2002, s. 4). På Genebiblioteket har 
biblioteket gått in för att profilera sig som ett musikbibliotek och där är andelen cd-
skivor som lånas än högre, runt 40 procent (Sjöström, 2003, s. 17).  
 
Detta visar på att musiken är en verksamhet att räkna med. I vårat grannland Danmark, 
som varit något av ett föregångsland när det kommer till musikbiblioteksutvecklingen, 
är som jag tidigare berättat sedan 2001 musiken inkluderad i bibliotekslagen. Enligt 
denna lag ska alla Danmarks kommuner tillhandahålla inspelad musik till kommunens 
invånare. För övrigt är detta vad de enklaste varianterna av måldokument i 
Utbildningsrapporten 1983: 13 beskrev (Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, 
s.98). I Danmark finns uppfattningen att musik har en naturlig plats på biblioteket i ett 
samhälle där medborgarna har krav på både information och upplevelser oavsett 
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medietyp. Tidigare tiders uppfattning att musik skulle vara en slags lyx som inte hör 
hemma på biblioteken, håller enligt Tine Vind på att försvinna (Vind, 2000, s.7).  
Musikens naturliga plats på biblioteket är något som även representanten för 
Kulturskolan i Borås talar om: 

 
Jag tycker att det ska vara lika naturligt att låna musik i form av noter och CD, som det är att låna 
böcker. Musiken är också ett språk (Kulturskolan). 

 
I bibliotekslitteraturen tycks det vara vanligt att ställa musiken mot den övriga 
litteraturen och musik-CD får representera den lättare underhållningen. Ett exempel på 
detta är Ingrid Atlestam. Hon ställer musiken mot till exempel material till 
vuxenstuderande och ifrågasätter om statistikhöjande underhållning för ungdomar ska 
prioriteras framför annat mer ”nyttigt” material (Atlestam, 1996, s.93). 
 
På Stadsbiblioteket i Borås betonar musikbibliotekarien musikbibliotekets särställning 
som inte kan ersättas av någon annan institution i samhället som kan uppfylla 
låntagarnas musikbehov: 
 

Det finns inte någon annan institution som ersätter musikbiblioteket. Därför är det viktigt att 
biblioteket möter låntagares musikbehov (HB). 

 
I framtiden 
I framtiden kan musikbiblioteket kanske få som huvuduppgift att distribuera musikfiler 
istället för CD-utlåning spekulerar bibliotekarien vid Västerås Stadsbibliotek, Ingemar 
Johansson. Han tror vidare att bibliotekariens roll kommer att förändras med 
informationseran och innefatta mer av att kunna kritiskt granska information mer än att 
bara hitta den (Johansson, 1996, s. 26).  
 
Bibliotekarien vid Byttorp tror att musikverksamheten skulle kunna utvecklas i mån av 
kunskap, pengar och intresse. Som exempel nämner han ett litet folkbibliotek i 
Mörbylånga på Öland, som har en imponerande musiksamling och en mycket duktig 
musikbibliotekarie (Byttorp). 
 
Sammanfattning av musikbibliotekets uppgift 
En majoritet av de bibliotek som jag intervjuat har alltså inte formulerat någon särskild 
målsättning för sin musikverksamhet. Biblioteken följer istället de mål som kommunen 
har satt upp generellt för bibliotekens verksamhet som säger att biblioteken ska ha ett 
brett utbud av medier. Göta bibliotek är undantaget som har musiken införd i sina egna 
målbeskrivningar. 
 
Huvuduppgiften för de bibliotek jag besökte är att köpa in och låna ut musik på CD. 
Biblioteken har dock olika sätt att resonera när de gör urvalet av medier. De båda 
perspektiven Alternative Education och Demand Education verkar vara vanliga idag på 
musikbiblioteken, medan General Education förr var mer vanligt förekommande. 
 
Något som många talar om i litteraturen och intervjuerna är bredd och mångfald. Många 
är också ense om att musikbiblioteket ska visa upp en allsidig samling och att ingen 
grupp i samhället ska få exkluderas. Det är dock olika vad folk menar med bredd och 
mångfald.   
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Övriga uppgifter som musikbiblioteket har enligt respondenterna är att ge möjlighet till 
lyssning och ge tillgång till en god informationsservice. Också ska biblioteket ge 
låntagarna chansen till musikupplevelser och låta musikbiblioteket fungera som en 
guldgruva för alla som är intresserad av musik. 
 
Musikbiblioteket har fått en alltmer självklar plats på biblioteket även om det ännu inte 
som i Danmark återspeglas i bibliotekslagen.  
 
 
4. 3. Musiksamarbete 
  
Samarbete mellan musikbibliotek och musikföreningar 
Musikföreningarna i Borås använder sig huvudsakligen av biblioteken för att affischera 
om kommande konserter. Också lägger de ut programfoldrar på biblioteken. Kontakten 
mellan biblioteken och musikföreningarna ligger oftast på ett personligt plan:  

 
Föreningen har ingen direkt kontakt med Stadsbiblioteket. Utan kontakten med musikbiblioteket 
ligger på varje enskild föreningsmedlems plan (Jazz In Time). 

 
Ett par av bibliotekarierna på de bibliotek som jag besökte är eller har varit medlemmar 
i musikföreningar och på så sätt fått kontakter. Musikbibliotekarien vid Stadsbiblioteket 
är med i Ny Musik och Viskafors bibliotekarie var medlem i Kammarmusiken under en 
period. Göta bibliotek har däremot ett samarbete med jazzföreningen Cookin och Musik 
i Väst. Där arrangeras konserter i anslutning till biblioteket lokaler:  
 

Det hela började med att Musik i Väst haft ett uppträdande på Göta. Cookin tog då kontakt med 
oss för att höra om vi ville samarbeta. Oftast har det gått till så att vi på Göta stått för annonsering i 
Borås Tidning och lokalradion, lokal och personal, medan Cookin betalat artisterna och tagit hand 
om inträdet (Göta). 

 
I samband med kultursöndagarna och konserterna på Göta bibliotek, har biblioteket 
även öppet för att ge alla möjligheten att se det utbud av medier som finns där. Då 
brukar flera av konsertbesökarna, flera av de medlemmar i Cookin,  komma med lite 
privata önskningar och tips till inköp. De tittar bland bibliotekets skivor, och lånar hem 
en del. Föreningen som sådan kommer dock inte med tips till inköp av musikmaterial 
till biblioteken (Göta). Ordföranden i Cookin berättade för mig att föreningen sedan 
starten haft en policy om samarbete åt alla håll och kanter. I samband med att Cookin 
kom till, vände sig också Musik i Väst till Cookin, eftersom den andra jazzklubben i 
Borås, Jazz In Time, inte velat samarbeta med dem. Numera finns det ett avtal mellan 
Göta kommundel, Musik i Väst och Cookin. Även om det inte handlar om något 
juridiskt bindande avtal (Cookin).  
 
Roland Haraldsson från Musik i Väst, säger i artikeln Samarbete – då uppstår ljuv 
musik i Borås Tidning (Danielsson, 2002), att Borås kan vara lite svårarbetat eftersom 
det är uppdelat i kommundelar och att kommunen Borås därför aldrig står som arrangör. 
Därför var man beroende av att hitta andra samarbetspartners och fick då kontakt med 
Göta kommundel och med Cookin. Marie-Louise Bengtsson, ansvarig för kultur och 
fritid i Göta kommundel, säger i samma artikel att: 
 

Vi på Göta kommundel vill gärna satsa på kulturen. Eftersom vi haft lyckan att ha en budget som 
går runt och inte behövt göra några nerdragningar fortsätter vi kultursatsningen (ibid). 
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Det som kommundelen ställer upp med är en förlustgaranti på 20 000 kronor. Sett till 
hela budgeten handlar det enligt Bengtsson om väldigt lite pengar. Den kulturella 
satsningen medverkar till att göra Göta till en levande stadsdel. Enligt Bengtsson vill 
Göta kommundel gärna satsa en del också på något positivt för stadsdelsinvånarna. 
Roland Haraldsson påpekar att kulturen är något som ger mycket tillbaka, som har eget 
egenvärde och som genererar en hel del (ibid). Sven-Olov Andersson från 
jazzföreningen Cookin menar att för deras del leder konserterna på Göta kommundel till 
att föreningen når ut till en ny publik. En publik som de inte når med sina vanliga 
konserter där föreningen annars håller till på Hotell Scandic Plaza. Dessutom ger 
samarbetet Cookin möjlighet att få världsartister som Nils Landgren till Borås. Artister 
som vi kanske annars aldrig kunnat se i Borås (ibid). 
 
Även några av de andra biblioteken har haft konserter i samarbete med Musik i Väst. 
Detta samarbete har dock minskat på senare år då biblioteken tyckt att deras 
produktioner varit alltför kostsamma, parallellt med att biblioteken haft mindre pengar 
att spendera på konserter: 
 

Ett tag köpte vi produktioner från Musik i Väst. Bland annat en konsert med Toots Thielemans 
som drog runt 400 personer. Men det rann ut i sanden. De blev för dyra. Dessa konserter skedde i 
samarbete med Kulturen i Norrby. Kulturnämnden i Borås verkar mest bry sig om det som sker 
inne i centrum. De säger alltid nej om vi begär pengar (Byttorp). 

 
Dalsjöfors hade tidigare en kulturplan som innebar att 100 000 kronor om året avsattes 
till författarbesök, museibesök, eller till att träffa utövande musiker. Enligt 
bibliotekarien vid Dalsjöfors bibliotek har man inte kunnat utveckla denna form av 
samarbete då det inte finns resurser till kontakter med musikföreningar, m.m. 
(Dalsjöfors). 
 
Representanten för Ny Musik har inte mycket kontakt med musikbiblioteken i Borås. 
Fast han tycker att han har bra tumme med bibliotekspersonalen. De förmedlar ibland 
lån av noter från Statens musiksamlingar, vilket sker ungefär någon gång vartannat år. 
Han fortsätter:   
 

Vi i föreningen har annars direktkontakt med tonsättare och brukar få kopior på noterna direkt från 
tonsättarna. Ofta handlar det om helt nyskriven musik, som inte hunnit hamna på något 
musikbibliotek. Vi har inget direkt samarbete med musikbiblioteket. Jag har inte heller någon idé 
om hur man skulle kunna samarbeta. Jag vet inte vad musikbiblioteket skulle kunna göra för Ny 
Musiks skull, som de inte redan gör vid behov. Jag tvivlar på att musikbiblioteket skulle kunna 
göra något ytterligare som skulle betyda så mycket för Ny Musik (Ny Musik). 
 

Förutom Stadsbiblioteket är det kanske mer aktuellt för bibliotek som Göta och Byttorp 
bibliotek, som ligger närmare centrum att samarbeta med musikföreningarna i Borås, än 
för biblioteken i Fristad, Sandared, Dalsjöfors och Viskafors. Samtidigt är de konserter 
som musikföreningarna arrangerar i Borås en angelägenhet för alla som bor i 
Boråsregionen. Även för de personer som bor i Fristad, Dalsjöfors, Sandared eller 
Viskafors.  
 
Samarbete mellan musikbibliotek och Kulturskolan 
Musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket upplever att där finns en god kontakt med den 
person som är ansvarig för notsamlingen på Kulturskolan. När det var dags för 
datoriseringen av biblioteket, försökte man från bibliotekets sida få till stånd en 
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gemensam katalog, men det föll på att man på musikskolan valde ett eget separat 
katalogsystem. Numera kan Kulturskolan söka i Stadsbibliotekets katalog men 
bibliotekarierna kan inte söka i Kulturskolans katalog. Stadsbiblioteket samarbetar rätt 
mycket med Kulturskolan enligt musikbibliotekarien. De använder deras katalog 
mycket, och musiklärarna kommer och visar vilka noter som de använder i sin 
undervisning (HB). Bland de andra biblioteken i Boråsregionen hade Sandared bibliotek 
ett samarbete med Kulturskolan (Sandared). 
 
I Ulf Ekdals specialarbete om samarbete mellan musikskola och stadsbiblioteket i Borås 
redovisas ett par projekt som gick under namnen Musik i Förskolan och Musik i Vården. 
De båda projekten påbörjades 1978 i Borås. Projektet Musik i Förskolan gick ut på att 
musiklärare besökte olika förskolor där sångstunder med personal och barnen 
arrangerades. Även de barn som inte gick på de kommunala daghemmen gavs chansen 
till sångstunder. Dessa sångstunder hölls på biblioteken och vände sig till dagbarn i 
kommunen. Musik i Förskolan-projektet mötte ett stort intresse och visade på hur stort 
behovet av musik var för barnen. Det andra projektet, Musik i Vården, hade ungefär 
samma utformning. Där besöktes Sjukhusbiblioteket av musiklärare som höll i 
sångstunder med barnen på sjukhuset (Ekdal, 1988, s. 16-17).  
 
Musikföreningarnas samarbete med de övriga musikföreningarna och 
kulturskolan 
Jazzföreningen Cookin samarbetar med de övriga musikföreningarna. De håller 
varandra ajour om respektive förenings program. Först och främst har Cookin kontakt 
med den andra jazzföreningen i Borås, Jazz in Time, för att undvika två jazzkvällar för 
nära varandra. De gör hela programmet färdigt säsongsvis. Vidare samarbetar Cookin 
med Jazz in Time under jazzfestivalen som äger rum varannan sommar (Cookin). 
 
På samma sätt har Kammarmusiken liknande kontakt med de musikföreningar som är 
verksamma inom ungefär samma genre. Ordföranden i Kammarmusiken har 
regelbunden personlig kontakt med musikföreningarna Ny Musik och Borås 
Orkesterförening och kollar så att deras datum för konserter inte krockar eftersom de 
har ungefär samma publik. Ibland gör de samarrangemang ihop med Orkesterföreningen 
och Ny Musik. T.ex. för artister med högre gageanspråk. Hon säger att föreningen även 
har en del kontakt med andra föreningar, som t.ex. jazzföreningen ”Cookin” och 
Boråskören. Hon upplever att de och de andra musikföreningarna hela tiden ligger före i 
planeringen gentemot Kulturkansliet (Kammarmusiken).  
 
Cookin samarbetar vidare ibland med Kulturskolan med att ordna så kallade clinics 
(möten mellan musikstuderande ungdomar och professionella musiker) och 
skolkonserter. Ett samarbete som ordföranden för Cookin tycker fungerar fint (Cookin) 
Kulturskolan har också enligt representanten som jag intervjuade god kontakt med 
musikföreningarna (Kulturskolan). 
 
Koordinator i Borås musikliv 
Kulturkontoret i Borås försöker enligt föreningen Jazz In Time dra in information kring 
de stora arrangemang som ska äga rum i Borås. Kulturkontoret har gjort en skrift med 
adresser och telefonnummer till alla de olika konsertarrangerande musikföreningarna, så 
att man kan kontakta de andra föreningarna. Sedan skriften gjordes träffas enligt Jazz In 
Time´s ordförande föreningarna ett par gånger per år för att se vad man har för olika 
långsiktiga program. Det kan till exempel vara någon förening som ska ha ett jubileum 
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av något slag. Då är det bra att alla informeras om det (Jazz In Time). Dessa träffar kom 
igång efter hjälp från Kulturskolan. Detta forum är tänkt att fungera som koordinator 
inom Borås musikliv. Så här säger chefen för Kulturskolan: 
 

Det finns ett nät som startades på initiativ från oss på Kulturskolan. Ett öppet forum där man har 
månadsmöten dit alla föreningar är välkomna. Det brukar vara god uppslutning på mötena. 
Numera sköter föreningarna själva detta. Jag var bara med och startade upp det hela 
(Kulturskolan). 

 
Ordföranden för Ny Musik anser emellertid att det funnits ambitioner att kulturkansliet 
ska fungera som koordinator, men att det inte riktigt fungerat (Ny Musik). 
Ordföranden i Kammarmusiken instämmer i att det inte finns någon riktig koordinator 
för musiklivet i Borås: 
 

Det finns för nuvarande ingen koordinator inom Borås musikliv. Man hade det t.o.m. 1986, då 
Torgil Persson var musikledare. Sedan dess har det gjorts försök till samarbete men utan resultat. 
Det kan bero på att ingen på kulturkansliet är drivande i den här frågan. Jag tycker det verkar som 
att Kulturhuset mest bryr sig om vad som sker inne i Kulturhuset, och mindre om det som händer 
utanför (Kammarmusiken). 

 
Samarbete mellan musikbibliotek och det övriga musiklivet 
Bibliotekarien vid Göta bibliotek svarade på min fråga om huruvida de hade några idéer 
för vidare samarbete inom musiklivet att de skulle kunna ta vara mer på de lokala 
förmågorna i Göta. Det finns en fritidsgård i Göta där lokala band brukar hålla till och 
repetera. Kanske skulle man kunna låta grupperna därifrån uppträda i biblioteket (Göta).  
Vid Fristad bibliotek finns det inte heller någon direkt kontakt med de lokala 
rockgrupperna. Men biblioteket köper in deras skivor om biblioteket får kännedom om 
dessa. Man säljer ibland CD med musiker med lokal anknytning som t.ex. gruppen 
”Rävspel och kråksång” (Fristad). Viskafors resonerar ibland med Fritidsgården men 
man har inget direkt samarbete med varandra:  
 

Det har funnits en stark musikverksamhet på Fritidsgården, med replokaler. Jag är själv ansvarig 
för Fritidsgården. De som är intresserade av replokalen får anmäla sig om tid. De hade tidigare 
handledning, vilket jag tycker behövs men det saknas idag. Det behövs en ledare och pengar. Vi 
har försökt hjälpa till med en del musikvideo. Det lånas från och till (Viskafors).  

 
Musikbiblioteket i Västerås har tagit mer initiativ för att stötta det lokala musiklivet 
genom ett projekt där det finns en ”demobank” där uppgifter och data på olika lokala 
band läggs in: Vilka som är medlemmar i gruppen, genre, kontaktperson, o.s.v. Också 
försöker biblioteket puffa lite extra för de lokala förmågorna vid lyssningsstationerna 
(musikbaren). Biblioteket har även kontakt med olika invandrarföreningar och köper i 
samråd med dessa in musik från olika länder (Johansson, 1996, s. 24-25). 
 
Andra sammanhang då samarbete inom musiklivet mellan biblioteken och olika aktörer 
kan förekomma är vid pensionärsträffarna, där det kan finnas inslag av musik ibland. Då 
använder biblioteken i Borås bl.a. sig av produktioner från Musik i Väst. Byttorp 
bibliotek samarbetade under en period även med Kulturen i Norrby. Bibliotekarien vid 
Byttorp bibliotek tycker som jag nämnt tidigare att Kulturnämnden i Borås mest verkar 
bry sig om det som händer inne i centrum. De säger alltid nej till att bidra med extra 
pengar till det som händer i Norrby, där Byttorp ligger (Byttorp). Fristad bibliotek 
samarbetar med pens ionärsföreningen PRO, kyrkan, äldreomsorgen och Musik i Väst. 
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Bibliotekets roll är då att göra en reklaminsats för arrangemanget och ställer upp med en 
mindre summa pengar och arbetsinsatser (Fristad). 
 
Vid utbildningsdepartementets undersökning 1983 kom man fram till att den vanligaste 
samarbetspartnern för folkbibliotekens musikavdelning var den kommunala 
musikskolan. Nästan lika vanligt var samarbete med något studieförbund. Sedan följde 
andra institutioner och organisationer som musikföreningar, kulturkontor, grundskolan, 
fritids, Rikskonserter, etc. I de små kommunerna var konsertverksamhet vanligast 
medan det i de större kommunerna var mer samarbete kring musikmedier 
(Utbildningsdepartementet, Ds U 1983:13, s. 9). 
  
Samarbete mellan musikbiblioteken  
När det kommer till samarbete mellan musikbiblioteken har biblioteken mestadels 
kontakt med varandra när man lånar ut CD-skivor till varandra. Låntagare som lånar en 
CD på något av biblioteken i Borås Stad kan sedan lämna tillbaks den på vilket som 
helst av biblioteken. Bibliotekarien vid Byttorp säger att han ibland lånar CD-skivor 
från Göta bibliotek som de har ett bra samarbete med. Han tycker att det varit svårare att 
låna CD från de andra biblioteken men att det blivit bättre på senare år (Byttorp). 
Stadsbiblioteket lånar också ibland CD från Byttorp enligt bibliotekarien där. Dels för 
att de snabbt blir urplockat bland skivorna på Stadsbiblioteket (Byttorp). För Fristad 
bibliotek är kontakten med Stadsbiblioteket viktigast. Dit kan de vända sig om det är 
något de inte vet eller vid fjärrlån (Fristad). Även Göta bibliotek har mycket kontakt 
med musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket: 
 

Vi har mycket och tät kontakt med Ingela på Stadsbiblioteket. Hon katalogiserar all musiken i 
Borås Kommun. Ibland ringde vi henne för att fråga om tips, särskilt inom den klassiska musik 
som hon kan mycket bra. Ibland lånade vi skivor mellan varandra. Mot slutet sade Ingela att hon 
sneglade på vad Göta köpte in och köpte själv in likadant. Om det inte fanns poster i katalogen för 
någon skiva som vi köpt in, skickade vi den till Stadsbiblioteket. Vi var vidare på studiebesök på 
Mörby-Långas fina musikbibliotek en gång. De släpade till och med med sig hela kulturnämnden 
till Hultsfredsfestivalen. De hade mycket konserter med olika band som de organiserade, och de 
skickade iväg CD till alla möjliga destinationer och institutioner (Göta). 

 
Vid Sandared bibliotek har de ibland också kontakt med Ingela på Stadsbiblioteket, som 
bibliotekarien där tror att alla bibliotekarierna i Borås känner till. Det händer dock inte 
ofta att de behöver ta såna kontakter (Sandared). Bibliotekarien vid Dalsjöfors bibliotek 
uppger däremot att de inte har några träffar med musikansvariga från de andra 
biblioteken. Däremot berättade hon att barnbibliotekarierna brukar samarbeta. Det 
handlar alltså huvudsakligen om kontakter mellan de olika biblioteksfilialerna var för 
sig och musikbibliotekarien vid Stadsbiblioteket. Det finns ingen gemensamt 
genomtänkt strategi för musikverksamheten bland biblioteken i Borås (Dalsjöfors).  
 
Som jag nämnt tidigare föreslår Jeanette Casey och Kathryn Taylor att biblioteken delar 
på sina resurser med övriga bibliotek som ligger i samma region. Biblioteken skulle 
genom att anordna användarundersökningar kunna komma fram till det specifika behov 
som finns i varje biblioteks närområde. Bibliotekets resurser skulle bli mer 
välspenderade samtidigt som ett mer användaranpassat bibliotek skulle ge effekten att 
det får en större förankring hos användarna (Casey & Taylor, 1995, s. 9). 
 
Medan de mindre biblioteken genomgående har kontakt med Stadsbiblioteket på 
musikområdet så har musikbibliotekarien ytterligare kontakter på riksplanet. Hon har 
rätt mycket kontakt med stadsbiblioteken i Lund, Västerås och Eskilstuna där det jobbar 
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personer som hon känt i många år. Annars jobbar var och en lite separat. Den mesta 
kontakten har hon med Artisten i Göteborg och deras musikbibliotek. De har enormt 
mycket noter och uppslagsverk. Hon brukar ringa dit när hon behöver få tag i noter eller 
olika artiklar. Hon har även kontakt med Karlstad stadsbibliotek, som har en 
imponerande musikvideosamling. Vidare är hon medlem i SMBF (Svenska 
Musikbiblioteksföreningen) som hon tycker är ett bra nätverk. I SMBF ingår 
privatpersoner, folkbibliotekens musikbibliotek och musikhögskolebibliotek (HB).  
SMBF verkar för ett starkare samarbete samarbete mellan olika musikbibliotek i 
Sverige, övriga Norden och andra länder (Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF), 
2004). 
 
4. 4. Marknadsföring 
 
Musikbibliotekets placering och skyltning 
Hur musiksamlingen är organiserad skiljer sig mellan de olika bibliotek som jag besökte 
för min undersökning. Vanligtvis har biblioteken CD-skivorna i ett ställ som står för sig 
självt medan noterna och musiklitteraturen är integrerad med den övriga litteraturen. 
Ibland har biblioteken dock valt att ha alla medier inom musik samlade på samma ställe. 
Bl.a. Lunds, Göteborgs, Malmö och Västerås stadsbibliotek har valt denna lösning. 
Musikbiblioteket i Gävle är unikt bland svenska folkbibliotek i det att det ligger i en 
separat byggnad som ligger skiljt från resten av biblioteket, i Gävles Konserthus 
(Steinsaphir, 1998, s. 6). I Borås kommun är Dalsjöfors kommundelsbibliotek ensamt 
om att ha en musikhörna där CD-skivor, noter och musiklitteratur finns samlade medan 
de övriga biblioteken i Borås kommun har musiken spridd och noterna och 
musiklitteraturen integrerad med de övriga medierna. Viskafors bibliotek har funderat 
på att ha musiken på ett och samma ställe men har uppfattningen att folk lånar antingen 
skivor, noter eller musiklitteratur var för sig. Därför har man valt att inte ha musiken 
samlad på ett och samma ställe (Viskafors). Byttorp bibliotek har tidigare försökt ha 
musiklitteraturen närmare CD-skivorna, men något ökat användande av 
musiklitteraturen märktes inte av (Byttorp). 
 
Musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket tycker att CD-skivorna på Stadsbiblioteket 
kunde ha en bättre placering och skyltning. Som de står nu är de dels svårare att se 
direkt när användarna kommer in i biblioteket och dels så står CD-stället vid en passage 
där det kommer förbi många låntagare. Det är för trångt för att folk i lugn och ro ska 
kunna botanisera bland CD-skivorna. Denna aspekt var tidigare bättre då CD-ställen 
stod mer avskilt (HB). Representanterna för Kulturskolan och Jazz in Time tycker 
samtidigt att CD-skivorna är väl synliga och exponerade på Stadsbiblioteket medan 
Kammarmusikens representant säger att hon inte säkert vet vart skivorna finns men att 
hon hittar till noterna (Kulturskolan, Jazz In Time, Kammarmusiken).  
 
Kommundelsbiblioteken i Viskafors, Göta, Fristad och Sandared har sin CD-avdelning 
alldeles intill lånedisken. Den står placerad så att alla besökare lätt får syn på skivorna 
när de kommer in. Personalen får på detta vis också bättre uppsikt över CD-skivorna 
vilket motverkar stöld. Där är placeringen av CD-skivorna så pass synlig att det inte 
behövs några skyltar för att låntagarna ska hitta dem. Men vid Byttorps bibliotek har 
CD-stället däremot fått en ganska diskret placering i bib lioteket. De har inte heller satsat 
på någon tydlig skyltning för CD-skivorna vilket gör det svårt för låntagare som besöker 
biblioteket att upptäcka att det finns CD-skivor till utlåning.  I Dalsjöfors ligger 
”musikhörnan” också lite undanskymd, placerad djupt inne i biblioteket. Därför har de 
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valt att skylta tydligt för den. Det hade annars varit svårare för låntagarna att hitta till 
deras musiksamling (Mina observationer). 
 
Exponering av musikbibliotekets innehåll  
Enligt musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket har man inte lyckats komma på något bra 
sätt att exponera musiksamlingen och till exempel visa på vad som är nyinköpt på 
Stadsbiblioteket (HB). Det som finns är en hylla med CD-skivor till sjudagarslån som 
placerats vid ingången till biblioteket. Där placeras många av de nyheter som biblioteket 
köpt in men det är även flertalet nya CD-skivor som direkt hamnar i de övriga CD-
hyllorna. Undantaget är den klassiska musiken som har ett särskilt fack för nyheter där 
nya skivor med klassisk musik placeras tills de blir utlånade. Efter att en skiva lånats ut 
en gång så upphör den som ”nyhet” och sorteras in bland de övriga skivorna (Mina 
observationer). Musikbibliotekarien tycker att det hade varit bra med en ”jukebox” som 
den som finns på Västerås Stadsbibliotek. Västerås Stadsbibliotek är en dröm för 
musikbibliotekarien på Borås Stadsbibliotek. Men i så fall skulle man behöva extra 
ekonomisk hjälp, som sponsring, till att köpa in den tekniska utrustning som behövs 
(HB). Sandared skyltar med de nya skivinköp som gjorts, med hjälp av affischer med 
bilder av skivomslagen och kort information till varje skiva:  
 

Det är ett effektfullt sätt att visa de nya skivorna. Det kommer många som frågar i fall de skivor 
som är på skylten finns inne. Skivorna är nästan aldrig inne så låntagarna får ställa sig på kö. Alla 
CD-skivornas data läggs in i tjocka pärmar som indelats efter genre (Sandared). 

 
Dalsjöfors och Fristad har också satt upp anslag där låntagarna kan se listor på vilka nya 
skivor som köpts in, medan Viskafors placerar alla nyinköpta medier på snurror 
inklusive CD-skivor vid lånedisken. Det fanns dock inga nyinköpslistor på Byttorp, 
Viskafors eller Göta bibliotek när jag gjorde min undersökning (Mina observationer). 
 
Vid Viskafors och Göta bibliotek hade man tidigare gjort listor över CD-beståndet. 
Viskafors har en förteckning över bibliotekets CD-skivor uppsatt på väggen intill CD-
stället som dock inte uppdaterats sedan år 2000. Göta har listor som tryckts på små blad 
som låntagarna kan ta med sig hem och är indelat efter olika genrer. Dessa hade dock 
inte heller blivit uppdaterade på ett par eller tre år vid tiden för min undersökning våren 
2002 (Mina observationer). 
 
Ett ytterligare sätt att lyfta fram musikverksamheten är att ha musikutställningar. Det 
sade sig Sandareds bibliotek ha gjort (Sandared). Också kan biblioteken visa låntagarna 
musiken vid studiebesök och rundvandringar i biblioteket. I Fristad presenteras musiken 
för olika skolklasser vid deras studiebesök (Fristad). 
 
Extern marknadsföring av musikbiblioteken 
För att musikbiblioteket ska synas utåt och locka till sig fler låntagare kan biblioteken ta 
till olika sätt att marknadsföra musikbiblioteket. Den externa marknadsföringen av 
musikverksamheten på de bibliotek som jag besökt har skett genom deras hemsidor 
och/eller genom utskick. På bibliotekens hemsidor ges oftast information om att där 
finns musikstunder och CD-skivor till utlåning i presentationen (Borås Stad, 2004a). På 
Stadsbibliotekets hemsida nämns däremot inget om deras musikverksamhet (Borås 
Stad, 2004b). Dalsjöfors bibliotek har gått ett steg längre med musiken och presenterar 
de senaste skivinköpen som gjorts via deras hemsida, med bild på skivorna som sedan 
länkats direkt till katalogen: 
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Vi har gjort en hemsida där man ska kunna se de senast inköpta skivorna i form av deras omslag, 
med länkar vidare till katalogen. Vi hoppas på så vis fånga folk som inte vet att vi har skivor 
(Dalsjöfors).  

 
Musikbibliotekarien Tine Vind skriver i sin artikel Musik skal der til att bibliotekets 
hemsida är en utmärkt kanal genom vilken biblioteken kan visa upp dess musikutbud. 
Där kan biblioteken till exempel löpande presentera alla nya inköp som görs (Vind, 
2001, s. 18). Mörbylånga bibliotek har en hemsida där det står vilka musikinspelningar, 
noter och musiktidskrifter och vilken musiklitteratur biblioteket har. CD-skivorna finns 
indelade i olika genrer och pop- och rockmusiken har delats in i flera underdelningar 
som soul, hiphop, lo-fi, house, death metal, etc. ( Mörbylånga biblioteks hemsida, 
2003). 
 
Biblioteken kan som jag nämnt ovan även sprida information om sin musikverksamhet 
genom utskick till hushållen. Vid Dalsjöfors bibliotek anordnas varje år 
konstutställningar vid ett par tillfällen. Då passar de på att även tala om att de har musik 
som folk kan låna hem i de flesta genrer (Dalsjöfors). Göta kommundel skickar också ut 
informationsblad där musikverksamheten beskrivs lite kortfattat. Om vilka genrer som 
finns och vilka nya CD-skivor som köpts in (Göta). Fristad bibliotek har en kort 
presentation till kommuninvånarna i publikationen ”Fristad Runt”, där CD-utlåning 
nämns bland de tjänster som biblioteket erbjuder (Fristad).  
 
En annan metod att främja den egna musikverksamheten, som nämns i Musik på 
biblioteker, 2000, är att anordna konserter och annan programverksamhet i biblioteket. 
Denna metod har använts av Göta bibliotek vid ett flertal tillfällen. Pontus Robertsson 
skriver i sin D-uppsats att musik används som ”lockmat” för att få folk att bli 
intresserade av bibliotekets utbud (se ovan, s. 20 och Robertsson, 2001, s. 37).  
I min intervju med representanten för Jazz In Time lyftes den årligt återkommande 
Kulturnatten fram som ett bra sätt att få folk att upptäcka Stadsbiblioteket:  
 

Det var bra med Kulturnatten. Den gjorde att det kändes naturligt att gå till biblioteket (Jazz in 
Time).  

 
Ingen av de intervjuade representanterna för musikföreningarna eller Kulturskolan säger 
sig ha sett till någon extern reklam för musikverksamheten. Kammarmusikens 
representant tror att en del inte använder musikbiblioteket på grund av att de inte känner 
till att det finns, eller för att biblioteket kanske har fel utbud. Kanske tycker folk att det 
finns för lite pop att låna på Stadsbiblioteket (Kammarmusiken). Men 
musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket upplever inte några problem med att nå ut och 
tycker inte att Stadsbiblioteket behövt någon egentlig marknadsföring av 
musikverksamheten utåt (HB). Även bibliotekarien som jag intervjuade på Göta 
bibliotek upplever att biblioteket blivit så pass etablerat att de flesta känner till att det 
finns musik på Göta bibliotek (Göta).  
 
Det är inte någon av föreningarna som har kontakt med musikbibliotekarien på 
Stadsbiblioteket. Det är något som även musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket talar 
om: 
 

Jag skulle kunna vara medlem i alla föreningarna, vara med på deras möten och föra ut deras 
verksamhet mera. Också skulle jag kunna ha mer personlig kontakt och gå på fler konserter. Men 
jag bor inte i Borås. Detta är till stor del visioner. Det vore omöjligt att hinna med allt detta. Men 
det är viktigt att man har visioner för musikverksamheten (HB). 
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Hon påminner vidare om att musikföreningarna gärna får komma och annonsera och 
låna vad de behöver på Stadsbiblioteket. Också får de ha egna utställningar i 
bibliotekets lokaler om de vill. Hon säger att det idag finns ont om utrymme för 
affischer och foldrar och att hon tycker att de är dåliga på den biten. Problemet är att det 
finns ont om plats (HB). Möjligheten för musikföreningarna att affischera och lägga ut 
sina program finns även på de övriga biblioteken i Borås.  
 
Representanten för Ny Musik tycker dock inte att det behövs någon mer 
marknadsföring för deras skull:  
 

Jag är i övrigt rätt skeptisk till marknadsföring och de som är intresserade hittar oftast till våra 
arrangemang i alla fall. Fast det kommer en del folk som säger att många fler borde ha glädje av 
dessa konserter (Ny Musik). 

 
 
Musikföreningarnas och Kulturskolans marknadsföring 
De metoder som nämns av alla de konsertarrangerande musikföreningarna för att 
marknadsföra sig själva är annonser, förhandsartiklar och recensioner i dagspress, 
affischer, foldrar, Boråsguiden (en månatlig guide till olika aktiviteter som äger rum i 
Borås), hemsidor på Internet och programutskick till medlemmar: 
  

Inför Jazz In Time´s konserter har vi alltid två annonser i Borås Tidning (BT). Annonserna i BT 
har en stor genomslagskraft. Ibland vid större arrangemang samarbetar BT med andra västsvenska 
tidningar. Också affischerar vi en del. Medlemmarna informeras genom programblad som de får 
direkt hem i brevlådan (Jazz In Time).  

 
Kulturskolan gör reklam för sig själva genom fold rar och i pressen. Också har 
Kulturskolan en egen hemsida där hela verksamheten representeras. Där finns även en 
ansökningsblankett (Kulturskolan). Ny Musik har tidigare haft riktade utskick till 
högskolestudenter, men utan något tydligt positivt resultat. Därtill har det ibland 
förekommit inslag om Ny Musiks verksamhet i radioprogrammet Mitt i Musiken i 
radiokanalen P2 (Ny Musik). Representanten för Kammarmusiken nämnde ett par 
ytterligare informationsvägar som föreningen använder sig av: webbplatsen 
Konsertguiden och det lokala kulturbladet Kulturnytt (Kammarmusiken). 

 
4. 5. Uppdatering inom musik 
 
På Göta bibliotek uppdaterar de sig om musikutvecklingen främst genom recensioner 
och artiklar i dagspress och musiktidskrifter. Dessa informationskällor använder sig 
även musikföreningarna av. Föreningarna kan vidare ha kunniga medlemmar i 
föreningen, som Bibben Fagerström i Jazz In Time, som är till hjälp för att uppdatera 
sig. Bibben Fagerström har satt igång en lyssningscirkel där flera av medlemmarna i 
Jazz in Time är med. Lyssningscirkeln kom igång genom att Bibben Fagerström drog 
fram en enkät till medlemmarna i Jazz In Time och frågade om det fanns intresse för 
något sådant (Jazz In Time). Även Ny Musik nämner personliga kontakter med andra 
inom den egna musikvärlden som betydelsefulla för Ny Musik. Det kan till exempel 
vara musiker, tonsättare eller skriftställare (Ny Musik). 
 
Kulturskolans representant får tag i information om artister via Internet. För att ta reda 
på vad som händer i Borås musikliv tar föreningarnas och Kulturskolans representanter 
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del av de uppgifter som förekommer i dagspress, turistbyråns månadsbroschyr och 
Borås Evenemangslista (vilken ligger ute på Internet via länkar från Kommunens 
Hemsida) (Kulturskolan). Andra varianter är att gå på musikfestivaler och se 
musikprogram i TV och radio. Föreningarna får dessutom en rad demos hemskickade 
från artister som vill ha en spelning. Dessa demos dyker upp per post. Ibland får 
föreningarna demos bestående av ljudfiler som skickats med epost. 
 
Tendensen bland de intervjuade musikföreningarna verkar vara att de upplever att de 
genom sitt personliga engagemang i föreningen redan är ajour och att musikbib lioteket 
inte har någon egentlig betydelse: 
 

Jag är styrelsemedlem i Riksförbundet Sveriges Kammarmusikarrangörer (RSK). Dessutom har 
jag min musiklärarutbildning bakom mig. Därför känner jag inte att jag behöver Stadsbiblioteket 
för att lära mig mer om mu sik och uppdatera mig. Vidare kan jag söka musikinformation själv på 
Internet och i mina musiklexikon. Ibland kan det bli aktuellt att vi i vill ha tag i uppgifter om 
någon artist som vi planerar engagera eller dylikt. Men oftast får vi all information skickad till oss 
från de som har hand om artisternas turnéer. Vi har även hjälp från skribenten Rolf Haglund från 
Borås Tidning, som gör research. Han använder sig i sin tur en del av de stora musikbiblioteken i 
Stockholm (Kammarmusiken). 

 
 Representanten för jazzföreningen Cookin tycker sig också klara sig bra som det är: 
 

Jag har många egna jazzskivor som jag inhandlat på olika platser runt om i världen. Jag får vidare 
mycket DEMO-CD´s hemskickade från musiker som vill komma och spela på jazzklubben. Jag 
känner därför inga större behov att låna CD på biblioteken.  Däremot vet jag om att det finns 
bibliotek som erbjuder ett bra utbud av CD. Framförallt Göta Kommundelsbibliotek, förutom 
Stadsbiblioteket (Cookin). 

 
De sätt genom vilka respondenterna uppdaterar sig inom musik är för att sammanfatta 
genom recensioner, kunniga medlemmar, personliga kontakter, Internet, demos, TV och 
radio. När det gäller det lokala musiklivet i Borås använder man sig av dagspressen 
(Borås Tidning) och en evenemangsguide, Det händer i Borås, som ges ut varje månad 
där olika arrangemang, evenemang och utställningar som händer i Borås under en viss 
månad finns presenterade.  
 
 
4. 6. Internet 
 
Internetverksamheten när det gäller musik på de bibliotek som jag besökt för min 
uppsats består i stort av att de har en gemensam bibliotekskatalog som är sökbar via 
Internet. Från de olika kommundelarnas hemsidor som t.ex. Göta kommundels hemsida 
finns det en direktlänk till katalogen:  
 

Det är en del folk som håller koll på vad som läggs in. De chansar på olika titlar för att se om de 
köpts in (Göta). 

 
På bibliotekens hemsidor har man också i de flesta fall i presentationen av biblioteket 
skrivit någonting om att de har CD-skivor till utlån. Dalsjöfors har dock en särskild länk 
till en hemsida där de nya CD som köpts in visas upp (Borås Stad, 2004a). 
 
Stadsbiblioteket har enligt musikbibliotekarien Ingela en tunn verksamhet inom musik 
på Internet. Men när jag gjorde min intervju så skulle en IT-bibliotekarie snart anställas 
på Stadsbiblioteket, så då skulle bibliotekets musikutbud kunna presenteras på Internet 
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på ett bra sätt. Hon planerar att där ska finnas en möjlighet att där ange när låntagare 
kan komma till biblioteket för att träffa musikbibliotekarien för eventuella frågor. 
Kunden får på detta vis reda på vilka tider musikbibliotekarien är anträffbar i 
informationsdisken. Dessutom vill hon göra en länklista till olika hemsidor om musik. 
Det finns även mycket mer som hon skulle vilja göra (HB). Viskafors bibliotek saknade 
Internetuppkoppling vid tiden för min undersökning. Men det har de fått under 2003.  

 
Som jag tidigare nämnt skriver musikbibliotekarien Tine Vind i sin artikel Musik skal 
der til att bibliotekets hemsida är ett bra sätt genom vilket biblioteket kan visa upp sitt 
musikutbud. Där kan biblioteken presentera alla de inköp av cd-skivor, noter och annat 
som görs (Vind, Tine, 2001). Det är en lösning som bl.a. Malmö Stadsbibliotek har 
gjort. Där använder man sig av ämnesord som man kallar cd-nytt november 2003, cd-
nytt december 2003, o.s.v. På Malmös hemsida läggs det därmed fortlöpande ut 
information om alla nyinköpta cd (Malmö Stadsbiblioteks hemsida, 2004). 

 
Representanterna för Jazz in Time och Kammarmusiken uppger att de söker mycket 
information på Internet. Kammarmusikens representant tycker att hon klarar sökandet 
bra själv och anser sig inte behöva någon form av assistens från någon bibliotekarie 
(Kammarmusiken). Ordföranden i Ny Musik är däremot skeptisk till Internet på så vis 
att han upplever att man går miste om upptäckarglädjen. Han är rädd att konstvärlden 
blir till underhållning och att folk blir alltmer rotlösa (Ny Musik). 
 
Chefen för Kulturskolan har inte varit i kontakt med musikbiblioteket i Borås genom 
Internet. Han hyr dock ibland noter från kungliga Musikbiblioteket eller från olika 
musikförlag, vilket är mycket dyrt, om han behövt ha tag i något speciellt 
(Kulturskolan). 
 
Återigen är Danmark något av ett föredöme. Där är olika projekt igång där landets 
musikbibliotek samarbetar. Bland annat finns där projektet Musikbibliotek.dk som bland 
annat används för att lagligt distribuera musik via Internet. Där finns även det nätverk 
som jag tidigare nämnt, som döpts till Xtranet och som endast musikbibliotekarier ska 
ha tillgång till. Xtranet ska innehålla vägledningar till nya musikbibliotekarier, 
hjälpmedel för val av material m.m. (Petersen 2001, s.238).  
 
 
4. 7. Musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper 
 
En majoritet av de bibliotekarier som jag intervjuade (Fristad, Byttorp, Sandared, 
Dalsjöfors och Göta) säger att de tycker att det är viktigt att musikbibliotekarien har ett 
stort musikintresse för att musikbiblioteket ska bli framgångsrikt:  
 

En musikbibliotekarie, eller musikansvarig, skall framförallt ha ett stort intresse för musik 
(Sandared). 

 
Personalens eget intresse betyder mycket för musikverksamheten. Musikbiblioteksansvarige ska i 
första hand vara intresserad. Jag tycker att man oftast gör bra ifrån sig om man har intresset 
(Dalsjöfors). 

 
Intressant är att ingen av föreningarna säger något om att musikbibliotekarien bör vara 
musikintresserad medan en majoritet av de bibliotekarier som jag intervjuade nämnde 
detta som något grundläggande. Det är fullt möjligt att även musikföreningarnas 
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representanter tycker att det är viktigt att musikbibliotekarien är musikintresserad men 
det var ingen av de som tog upp detta som en viktig faktor. 
 
Fler egenskaper som musikbibliotekarien bör ha är enligt bibliotekarien vid Dalsjöfors 
bibliotek att han eller hon ska känna till det nya som kommer och hänga med i 
musikutbudet. Hon tror inte det är bra att lita alltför mycket på låntagarna. Det ska helst 
vara någon från biblioteksvärlden som har den övergripande makten (Dalsjöfors).  

 
Enligt de perspektiv som Sanna Talja benämner General Education Repertoire och 
Alternative Repertoire ska musikbibliotekarien vara musikkunnig och inte bara lita till 
lånestatistik eller enbart gå efter låntagarnas önskemål. I General Education Repertoire 
handlar musikkunskapen om att känna till musikhistorien medan det i Alternative 
Repertoire mer handlar om att känna till olika alternativa och smalare musikformer 
(Talja, 2001, s. 50ff). 
 
Idag finns det ingen särskild utbildning för musikbibliotekarier i Sverige. Det har tagits 
några initiativ åt det hållet. Enligt en skrivelse från SMBF (Svenska 
Musikbiblioteksföreningen) föreslogs i början av 1980-talet undervisning i ämnen som: 
 

1. Urval. Inköp och iordningsställande av fonogram, musikalier, m.m. 
2. Utlåning och referensarbete på musiksidan. 
3. Handhavande av musikanläggningar 
4. Genre- och repertoarkunskap på musikområdet, samt.  
5. Kännedom om musik i samhället och musikorganisationer (Kyhlberg, 1980, s. 166). 

 
På bibliotekshögskolan i Borås är utbildningen enligt mina erfarenheter bokcentrerad 
även om det inte ingår någon litteraturvetenskap i utbildningen. När det t.ex. gäller 
ämnen som katalogisering och klassifikation så koncentreras det hela kring böcker och 
det ges ingen utbildning i hur musikinspelningar klassificeras. Samtidigt ges det ytterst 
lite undervisning om katalogisering av musik.  
 
För de som ville utöka sina musikkunskaper gavs i samarbete mellan Svenska 
Musikbiblioteksföreningen (SMBF) och Institutionen för musikvetenskap vid Uppsala 
universitet, gavs hösten 2001 och våren 2002 två 5-poängskurser i musik på biblioteket 
för färdigutbildade bibliotekarier i samarbete med Svenska Musikbiblioteksföreningen. 
Det har vidare genomförts några enstaka musikkurser vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Den senaste hölls under hösten 2002 i form av en 5-poängskurs. Men det har ännu inte 
funnits någon musikkurs vid Bibliotekshögskolan som återkommit på en mer permanent 
basis. 
 
Musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket och Kammarmusikens representant tycker att 
musikbibliotekarien ska ha goda musikkunskaper medan de flesta andra som jag talat 
med tycker att det är en fördel med goda musikkunskaper men att det inte är en 
nödvändighet:   

 
Man får gärna ha god allmän kännedom om musik i stora drag och känna till Bach. Det är en 
fördel med någon musikutbildning av något slag men heller inget krav (Jazz in Time).  

 
Bibliotekarien vid Fristad bibliotek tycker inte heller att musikbibliotekarien behöver 
kunna så mycket, och inte vara mer specialiserad än man behöver på andra områden. 
Hon tycker att bibliotekarien ska vara generalist på musikområdet och inte specialisera 
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sig på en viss genre. Eftersom Fristad är ett närbibliotek, ska där finnas lite av allt 
möjligt (Fristad). Bibliotekarien vid Sandared bibliotek tycker också att den 
musikansvarige gärna får vara bred (Sandared). 
 
Det kan kanske ställas olika krav på den musikansvariga på de mindre biblioteken 
jämfört med Stadsbiblioteket. En bibliotekarie som jobbar vid t.ex. Byttorps bibliotek 
behöver inte kunna lika mycket om musik som en bibliotekarie som jobbar på ett 
bibliotek motsvarande Borås Stadsbiblioteks storlek. Det är något som bibliotekarien 
vid Sandareds bibliotek påpekar:  
 

På större stadsbibliotek kan gärna bibliotekarien ha någon form av musikutbildning. Men på ett 
bibliotek i Sandareds storlek räcker det bra med intresse (Sandared). 

 
För att hålla sig ajour inom musiken rekommenderar bibliotekarien vid Göta bibliotek 
att man läser recensioner av CD-skivor. Ibland har det även funnits musikinslag vid de 
bibliotekskonferenser som bibliotekspersonalen varit på (Göta). Kammarmusikens 
representant tycker att musikbibliotekarien kunde ha bättre kontakt med det lokala 
musiklivet och hon säger så här om hur hon anser att musikbibliotekarien skulle kunna 
jobba:  
 

Jag önskar att musikbibliotekarien (på Stadsbiblioteket) skulle gå på konserter, presentera sig, visa 
sig och ta reda på våra generalprogram. I samband med en Rachmaninov-konsert, skulle 
biblioteket t.ex. kunna lägga fram Rachmaninov-noter, hans musik, m.m. Jag tycker det verkar 
som att Kulturhuset mest bryr sig om vad som sker inne i Kulturhuset, och mindre om det som 
händer utanför. Musikbibliotekarien borde backa upp musiklivet i kommunen, och se det som sin 
uppgift att göra reklam för Borås musikliv (Kammarmusiken). 

 
Musikbibliotekarien på Borås Stadsbibliotek säger att hon som musikbibliotekarie bland 
annat sysslar med urval och att hon ständigt har praktiska beslut som hon får ta. När det 
gäller referensarbetet tycker hon att musikbibliotekarien bör visa upp sig för låntagarna 
så att de vet vem som är musikbibliotekarie på biblioteket. Musikbibliotekariens roll är 
vidare att vara samordnare och få det att hänga ihop mellan olika medier. Hon anser 
vidare att det är en fördel att hon varit så länge på Stadsbiblioteket. Det ger kontinuitet i 
verksamheten (HB). Bibliotekarien vid Byttorp bibliotek menar också på att 
musikkunskaperna är något som kan förvärvas under tiden man jobbar (Byttorp).  
 
Musikbibliotekschefen vid universitetet i Ind iana, David Lasocki, anser att det är viktigt 
vid biblioteks- och referensarbetet att en god relation byggs upp med användarna och att 
det på så vis byggs upp en stor förtrogenhet hos användarna:  
 

Reference is more about building relationships than answering questions (Lasocki, David 2000, s. 
5). 

 
Kulturskolans representant anser att musikbibliotekarien främst ska vara 
kundorienterad. Han anser att biblioteket i första hand ska ge service åt låntagarna. 
Därmed är det viktigt att ta reda på kundernas behov. (Kulturskolan). Han är därmed 
mer inne på det perspektiv som Sanna Talja benämner Demand Repertoire där 
musikbibliotekarien mest bara ska vara lyhörd inför låntagarnas behov och önskemål. 
 
Att musikbibliotekarien ska vara kundorienterad är något som även Sandareds 
representant är inne på:  
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Det är viktigt att man är på det klara med att låntagarna ska servas. Det är inte bibliotekariens egna 
åsikter som ska gälla. Man ska vara mycket lyhörd inför låntagarnas behov. Behoven kan 
dessutom skilja sig mycket beroende på bibliotek och dess låntagare (Sandared). 

 
Musikbibliotekarierna Jeanette Casey & Kathryn Taylor är ytterligare representanter för 
perspektivet Demand Repertoire. De menar på att biblioteken är en organisation som 
ska ge service. De anser att bibliotekarier alltför ofta gör egna antaganden om 
biblioteksbesökarnas behov. Därtill finns det många ”tysta” användare som sällan 
närmar sig informationsdisken vars synpunkter inte kommer fram så lätt. De är av 
åsikten att biblioteket i första hand existerar för låntagarnas skull och att det är 
bibliotekets skyldighet att ta reda på låntagarnas reella behov hellre än upplevda behov. 
Musikbibliotekarien bör lära känna sina låntagare väl och diskutera mycket med dessa 
för att få sig en bra bild av vad användarna vill ha (Casey & Taylor, 1995). 
 
Några mer generella egenskaper som inte enbart gäller musikbibliotekarier, utan även 
andra slags bibliotekarier som respondenterna lyfte fram under intervjuerna som viktiga 
var att vara lagom och trevlig mot alla och ha ett gott uppträdande (Jazz in Time, Ny 
Musik). Också är det bra att vara öppen (Göta). 
 
Bibliotekarien vid Viskafors bibliotek tycker att bibliotekarien ska ha lätt för att knyta 
kontakter och förmågan att föra en dialog. Han eller hon ska inte köra över användarna 
med sina egna kunskaper också är det samtidigt bra att vara lite tuff så att 
biblioteksorganisationen inte utnyttjas (Viskafors). 
 
Det finns sammanfattningsvis åsikter angående musikbibliotekariens kunskaper och 
egenskaper hos de som jag intervjuade som faller under alla de tre olika perspektiv som 
Sanna Talja tagit fram. Bibliotekarien vid Fristad bibliotek och representanten för Jazz 
in Time har en syn på musikbibliotekarien som stämmer överens med perspektive t 
General Education Repertoire. Perspektivet Alternative Repertoire finns representerat 
hos representanten för Kammarmusiken och bibliotekarierna vid Göta och Dalsjöfors 
bibliotek. Bibliotekarien vid Sandared bibliotek och Kulturskolans representant har en 
syn på musikbibliotekarien som passar in på det perspektiv som finns inom Demand 
Repertoire. 
 
Den vanliga situationen för de flesta bibliotekarier vid de folkbibliotek som jag besökte 
är att de även har andra uppgifter än att ansvara för musiken och att arbetet med 
musiken är integrerat med bibliotekariernas övriga sysslor. På så vis får bibliotekarierna 
en bra förankring i det egna folkbiblioteket som helhet samtidigt som biblioteket får del 
av bibliotekariens musikkunskaper. 
 
I artikeln Valgfrihed, sammenhaeng og kvalificeret bredde i danska bibliotekstidskriften 
B70 (1990) säger Peter Holm, bibliotekarie vid musikbiblioteket i Albertsund, att han 
tycker att det kan vara ett problem att många kollegor uppfattar musikbiblioteket som 
ett otillgängligt och främmande område. Bibliotekskollegor tror generellt inte att de 
skulle kunna arbeta med musiken på ett tillfredsställande sätt. Orsaken till detta är 
bibliotekarieutbildningen som han uppger är väldigt bokcentrerad. Han tror att 
barnbibliotekarierna är de som bäst klarar av att byta plats med musikbibliotekarierna. 
De brukar även vara med när man köper in musik för barn. Han tror att det är lättare för 
en musikbibliotekarie att arbeta i bibliotekets övriga delar än för en bibliotekarie att 
jobba på musikavdelningen. (Nyeng, 1990, s. 222). 
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Musikbibliotekarien på Stadsbiblioteket säger så här:  
 

Musik är en speciell avdelning. Även om det finns andra knepiga avdelningar som t.ex. O (SAB 
klassifikationskod för Samhällsvetenskap). Jag har musik i examen och har därtill gått flera 
musikkurser. Jag känner mig inte på något sätt utbytbar. Det är vidare en fördel att jag varit så 
länge på Stadsbiblioteket. Det ger kontinuitet i verksamheten. Jag är ansluten till SMBF (Svenska 
Musikbiblioteksföreningen) och går på de flesta musikbiblioteksmöten som de ordnar. 
Specialistkompetensen har höjts. Det märker man på mötena med de andra musikbibliotekarierna. 
Personalen är väldigt ambitiös och kompetent. (HB) 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

Jag ska här diskutera, sammanfatta och dra slutsatser om de frågor och aspekter som 
skildrats och analyserats i det föregående kapitlet, kapitel 4. Jag är medveten om att min 
analys, trots mina ansträngningar att vara så objektiv som möjligt, till vissa delar 
påverkats av mitt eget musikintresse, min normativa utgångspunkt och min egen 
positiva inställning till musiken.  
 
Kapitlet avslutas med att jag tar upp några konkreta ideer gällande hur 
musikverksamheten skulle kunna se ut i Borås Stad eller i resten av landet.  

 
Genom min undersökning har jag konstaterat att musikverksamheten på de 
kommundelsbibliotek som jag besökte huvudsakligen bestod av att köpa in och låna ut 
musik på CD. Utöver CD-utlåningen fanns där även ett litet utbud av musiklitteratur, 
musiktidskrifter och noter. Några av biblioteken hade dock inga musiktidskrifter alls. 
Göta bibliotek var det kommundelsbibliotek som prenumererade på flest 
musiktidskrifter och hade vid intervjutillfället två olika musiktidskrifter: Sonic och 
MOJO. Stadsbiblioteket skiljer sig från kommundelsbiblioteken genom att ha ett stort 
utbud av musiklitteratur, musiktidskrifter, noter och musikvideos på VHS och DVD. 
Andra typer av musikverksamhet som bedrivs på biblioteken i Borås Stads olika 
kommundelar är musiklyssning, äldreverksamhet, musikteater, sångstunder och 
konserter. Det är dock inget av biblioteken i undersökningen som liksom Västerås 
Stadsbibliotek har en musikbar med CD-växlare där låntagarna kan lyssna på musik.   
 
De låntagare som lånar musik är enligt de bibliotekarier som jag intervjuade från många 
olika åldrar med en majoritet av personer mellan 15-40 år. Flera av respondenterna sade 
att det var en påfallande stor andel män bland musiklånarna jämfört med den vanliga 
låntagaren. Annars är det oftast en klar majoritet av kvinnor som använder 
folkbiblioteken. Det är något som även tas upp i några av de artiklar som skildrar 
musikverksamheten i landets folkbibliotek. Exempelvis har musikbibliotekarierna vid 
Gävle och Enköping folkbibliotek märkt av en stor andel män bland musiklånarna. 
 
Det råder stora skillnader mellan de kommundelsbibliotek som jag besökte beträffande 
hur stora resurser som läggs på musiken. Bidragande orsaker till detta var enligt 
respondenterna de olika kommundelarnas ekonomiska läge samtidigt som de menade på 
att det var en prioriteringsfråga och att för stora inköp av musik skulle medföra att andra 
delar av verksamheten blev lidande. Göta kommundel har haft en fördel av att ha en 
relativt god ekonomi och har därför kunnat köpa mer CD-skivor och göra mer 
satsningar på kulturverksamheten i området. 
 
En majoritet av biblioteken som jag intervjuat har inte formulerat någon skriftlig 
målsättning för sin musikverksamhet. Utan de följer bara de mål som kulturnämnden i 
Borås har satt upp för bibliotekens verksamhet i Borås Stad. Dessa mål säger bland 
annat att biblioteken gratis ska tillhandahålla användarna ett brett och aktuellt urval av 
medier för upplevelse, information och kunskap. I Göta kommundel har 
Kommundelsnämnden däremot formulerat egna tillägg för målen för 
kulturverksamheten där man när det gäller musikverksamheten skriver att biblioteket 
ska prioritera ett brett utbud av CD-skivor.  
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Vid en jämförelse mellan Borås kulturnämnds mål för biblioteksverksamhet och det 
som står i bibliotekslagen märks vissa skillnader. I bibliotekslagen står det till exempel 
att alla ska ha möjlighet att få låna litteratur gratis på folkbiblioteken medan Borås 
kulturnämnd är mer generösa och skriver att alla medier, och underförstått även 
musikinspelningar, ska vara gratis. Biblioteken i Borås Stad kan därmed inte 
avgiftsbelägga utlåning av musik (Kulturnämnden i Borås årsredovisning, 2001, s.1). 
 
Musikmedier har fått en alltmer självklar plats på många folkbibliotek som exempelvis i 
Malmö där 25 procent av det totala utlånet är musik. Det återspeglas dock inte ännu i 
Sveriges bibliotekslag. Det är inte obligatoriskt för landets kommuner att genom 
folkbiblioteken tillgodose dess invånare musik att lyssna till. I Danmark har man 
däremot kommit längre och infört en paragraf i sin bibliotekslag som säger att det är 
obligatoriskt för samtliga kommuner att erbjuda kommuninvånarna möjligheten att 
gratis låna musikinspelningar på kommunens folkbibliotek. Det sägs dock inget om hur 
omfattande musikverksamheten ska vara eller vad den ska innehålla. 
 
Det är enligt de nationella kulturpolitiska dokumenten i landets intresse att alla ska ha 
tillgång till musik. Men i de kulturpolitiska dokumenten så nämns aldrig biblioteken i 
diskussionerna kring landets musikpolitik. Samtidigt är det en självklarhet att 
folkbiblioteken kommer med i diskussioner kring litteratur. När det nu börjar bli så 
utbrett med musikinspelningar på folkbiblioteken så kan det kanske vara dags att 
inkludera fler medier, som exempelvis musik, i samband med diskussioner om 
folkbibliotekspolitiken. Svenska Musikbiblioteksföreningen (SMBF) är en organisation 
som verkar för att musikmaterial ska bli tillgängligt för allmänheten. Här finns tydliga 
beröringspunkter med kulturutredningens slutbetänkande SOU 1995:84, enligt vilken 
musikpolitiken bl.a. ska öka tillgängligheten till och skapa intresse för olika slags musik 
(Kulturutredningen, SOU 1995:84, s. 399). 

 
Det finns olika sätt att resonera vid urvalet av musik på de bibliotek som jag besökte. 
Några av bibliotekarierna tycker att det är viktigt att visa på kulturarvet när musik köps 
in till biblioteken. Andra anser att biblioteken främst ska ge låntagarna chansen till nya 
musikupplevelser och att människor kommer i kontakt med musik som de annars 
missat. Eller tycker bibliotekarierna att det viktigaste är att det är stor efterfrågan på det 
som köps in. Dessa olika åsikter märks även hos musikföreningarnas och Kulturskolans 
representanter. Kammarmusikens representant anser att musikbiblioteket ska lyfta fram 
alternativ musik och fungera som en guldgruva för alla som är intresserad av musik. 
Representanten för Jazz In Time tycker att kulturarvet är viktigt och att man på 
biblioteken ska visa på vart vi kommer ifrån. Representanten för Cookin ansåg däremot 
att efterfrågan var den viktigaste faktorn.  
 
Jag fick i min undersökning fram ungefär samma palett av åsikter som Sanna Talja fick 
fram i sin avhandling Music, culture and the library: an analysis of discourses. Hon 
delar där in olika åsikter beträffande musikbibliotekets roll i tre olika perspektiv som 
hon benämner General Education Repertoire (betoning på kulturarvet), Alternative 
Repertoire (alternativ till det kommersiella) och Demand Repertoire (betoning på 
efterfrågan). Alla dessa tre perspektiv fanns representerade bland mina intervjuobjekt 
trots ett mindre antal intervjuade än i Sanna Taljas undersökning. Detta ger mig indicier 
om att detta är en fråga där det inte finns något perspektiv som kan sägas vara mer 
berättigat än andra. 
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Historiskt sett har de olika perspektiven haft olika stort inflytande på 
musikbiblioteksverksamheten. Förr var det en övervikt för General Education 
Repertoire på biblioteken. När biblioteken började köpa in musikinspelningar, var det 
till en början den inom General Education Repertoire dominerande västerländska 
konstmusiken musikavdelningarna begränsade sig till. Under 70-talet och senare har 
biblioteken även köpt in musik som de motiverar med resonemang som man finner 
inom perspektiven Alternative Repertoire och Demand Repertoire. Biblioteken började 
då lyfta fram exotisk och smalare musik (Alternative Repertoire) och även köpa in 
musik som det var stor efterfrågan på – främst populärmusik (Demand Repertoire).  

 
Något som många talar om både i den litteratur som jag läst och i mina intervjuer är 
bredd och mångfald. Många är ense om att musikbiblioteket ska visa upp en allsidig 
samling och att ingen grupp i samhället ska exkluderas. Det är viktigt med bredd enligt 
många av de jag talade med. Det ska finnas något för alla. Det är dock som Sanna Talja 
påpekar olika vad som menas med begreppen bredd och mångfald. Det finns vittnen om 
att bibliotekens musiksamlingar mest innehåller musik som ska kunna tilltala så många 
som möjligt och att smalare och mer ungdomlig musik är mer sällsynt, vilket också 
visat sig vara fallet med biblioteken i min undersökning. Det fanns klara brister när det 
gäller genrer och musikstilar som hårdrock, reggae, dance/electronica/techno och synth. 
Om biblioteken har en liten budget till musiken och endast 5-10 nya skivor köps in varje 
månad är det kanske lätt hänt att det som köps in ligger i mittfåran inom populär- eller 
underhållningsmusiken. Med en liten budget till musiken kan risken vara stor att 
bredden och mångfalden i musiksamlingen blir lidande. 
 
Bland de bibliotek som jag besökte fanns det inte mycket samarbete med 
musikföreningarna eller det övriga musiklivet. Undantaget var Göta bibliotek som 
samarbetade med föreningen Cookin och Musik i Väst om att arrangera konserter. 
Mellan musikföreningarna verkade det däremot finnas goda kontakter mellan de 
föreningar som anordnar konserter med musik inom liknande genrer. Till exempel 
mellan de båda jazzföreningarna Jazz in Time och Cookin, som håller regelbunden 
kontakt med varandra för att inte krocka med varandras arrangemang.  
Ytterligare sätt att stödja det lokala musiklivet är att liksom Västerås Stadsbibliotek 
upprätta en demobank där olika lokala artister och band får presentera sig. Också kan 
man köpa in demo-CD med lokala musiker till biblioteket.  
 
När det gäller placeringen av musiken hade de bibliotek som jag undersökte oftast CD-
skivorna i hyllor som stod väl synliga i närheten av ingången till biblioteket eller låne-
/informationsdisken. De övriga medierna inom musik (noter, musiklitteratur, 
musiktidskrifter) var oftast utspridda och integrerade med de övriga böckerna. För att 
exponera innehållet i musiksamlingen hade några bibliotek gjort nyinköpslistor som 
gick att hittas intill CD-skivorna. Men i de flesta fall hade de inte blivit uppdaterade på 
länge. 
  
I litteraturen nämns hemsidor som ett bra sätt för musikbiblioteken att få ett fönster utåt 
till låntagarna. Som exempel har Mörbylånga folkbibliotek på Öland utvecklat detta. 
Biblioteken i min undersökning marknadsför sin musikverksamhet utåt genom sina 
hemsidor där de informerar om att det finns CD-skivor till hemlån. Men på 
Stadsbibliotekets hemsida ges det inte någon information om någon musikverksamhet. 
Andra sätt att nå ut med information om musikverksamheten på biblioteken är genom 
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utskick och informationsblad till kommundelsinvånarna. Också är konsertarrangemang 
ett sätt att nå potentiella låntagare. 

 
Musikföreningarna och Kulturskolan gör reklam för sin verksamhet genom att 
affischera, lägga ut foldrar eller genom annonser i dagspress, utskick till medlemmar, 
hemsidan, Boråsguiden/Det händer i Borås, m.m. Enligt musikbibliotekarien på 
Stadsbiblioteket i Borås får föreningarna gärna komma och affischera, lägga ut foldrar 
eller ha utställningar. Men jag förstod det som att det då mest får ske på 
musikföreningarnas egna initiativ.  
 
Bibliotekarierna i undersökningen läser främst recensioner i dagspress och 
musiktidskrifter för att uppdatera sig inom musik. Musikföreningarnas och 
Kulturskolans representanter uppdaterar sig inom musik genom att läsa i 
musiktidskrifter, prata med bekanta och föreningsmedlemmar, Internet, dagspress, etc.  
 
Internetverksamheten när det gäller musik på de bibliotek som jag besökt för min 
uppsats består i stort av att de har en gemensam bibliotekskatalog som är sökbar via 
Internet. De skriver också att de har musik i presentationerna av biblioteken på deras 
hemsidor. Dalsjöfors bibliotek har däremot en särskild länk till en hemsida där de 
löpande presenterar alla bibliotekets nyinköpta CD-skivor. Föreningsrepresentanterna 
uppger att de ofta använder Internet till att söka information och det lät som att de var 
tveksamma till om de behövde någon assistens från bibliotekarier. De sade sig klara 
sina sökningar bra själva.  
 
En majoritet av de bibliotekarier som jag intervjuade (Fristad, Byttorp, Sandared, 
Dalsjöfors och Göta) säger att de tycker att det är viktigt att musikbibliotekarien har ett 
stort musikintresse för att musikbiblioteket ska bli framgångsrikt. Ett stort musikintresse 
hör också samman med goda musikkunskaper. Det blir lättare att hantera musiken om 
man har bättre kunskap om den. Håkan Grissler, avdelningschef och bibliotekarie vid 
sektionen för konst och musik på Stadsbiblioteket i Göteborg ser dansmusikkurser och 
Dj-föreläsningar som sätt att hänga med i utvecklingen och att skapa innehåll i 
musikverksamheten:  

 
Med lite baskunskap i ryggen blir det betydligt smidigare att köpa in skivor och böcker inom 
moderna stilar, svara på frågor och katalogisera titlar efter genre (Lagerström, 2003).  

 
Det finns åsikter angående musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper hos de som 
jag intervjuade som faller under alla de tre olika perspektiven General Education 
Repertoire, Alternative Repertoire och Demand Repertoire. Bibliotekarien vid Fristad 
bibliotek och representanten för Jazz in Time anser att bibliotekarien ska vara 
musikkunnig och vara mån om vårt musikaliska arv (General Education Repertoire). 
Representanten för Kammarmusiken och bibliotekarierna vid Göta och Dalsjöfors 
bibliotek anser också att musikbibliotekarien helst ska vara musikkunnig samtidigt som 
han eller hon känner till det nya eller den smalare musiken (Alternative Repertoire). 
Bibliotekarien vid Sandared bibliotek och Kulturskolans representant tycker i stället att 
musikbibliotekarien främst ska vara kundorienterad (Demand Repertoire). 

 
Den vanliga situationen för bibliotekarierna vid de folkbibliotek som jag besökte är att 
de också har andra uppgifter att ansvara för och att musiken bara upptar en liten del av 
deras sysslor. Arbetet med musiken är integrerat med alla andra saker som upptar de 
dagliga sysslorna på biblioteket. På så vis får musikbibliotekarierna en bra förankring i 
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det egna folkbiblioteket som helhet samtidigt som biblioteket får del av bibliotekariens 
ämneskunskaper inom musik. Att musikverksamheten vid Västerås Stadsbibliotek är 
mer utvecklad har till stor del att göra med att de har klart större resurser. Där finns det 
bibliotekarier anställda för att på heltid arbeta enbart med musikverksamheten. 
Bibliotekarien vid Borås Stadsbibliotek som är den som har ansvar för 
musikverksamheten på Stadsbiblioteket i Borås arbetar endast halvtid med musiken.  
 
 
Jag vill avsluta diskussionskapitlet med några förslag om vad man skulle kunna göra för 
att utveckla musikverksamheten på folkbiblioteken i Borås Stad. Det är förslag och 
ideer som även kunde vara aktuella för andra folkbibliotek i landet. 
 
En god idé är att främja musiklyssning. Jukeboxar liknande de som finns i Västerås är 
en form av musikverksamhet som det kunde satsas mer på i biblioteken. Det är ett bra 
sätt att lyfta fram och synliggöra musiken i en samling. På detta vis kan nya inköp 
exponeras eller olika teman presenteras som exempelvis kvinnliga kompositörer, musik 
från Jamaica eller proggmusik. Det underlättar också för låntagare att komma i kontakt 
med ny musik som de kanske inte hittat till annars. Jag tror också på att ha kvar 
möjligheten att kunna välja musik att lyssna till på biblioteket. Det ger låntagare 
möjligheten att lyssna på musik samtidigt som de sitter i fåtöljen och läser en 
musiktidskrift eller ett referensverk.  
 
När det gäller hur CD-samlingen ska se ut anser jag liksom flera respondenter i Sanna 
Taljas avhandling att de bästa musikavdelningarna är de där man lyckas ha en stor 
genrebredd och mångfald i utbudet där man kombinerar Sanna Taljas tre olika 
perspektiv i samlingen på ett bra och balanserat sätt. D.v.s. att man erbjuder låntagarna 
musik som visar på vårt musikaliska arv, musik som är smalare och alternativ, och 
samtidigt tar hänsyn till vad som är efterfrågat och populärt bland låntagarna.  
 
Samtidigt som biblioteket visar upp en stor mångfald av genrer och stilarter så får det 
också gärna visa på den spännvidd som finns inom varje genre eller stilart. Tar man en 
genre som till exempel hip-hop, så finns det viss hip-hop som ses som ”klassisk” som 
t.ex. den från hiphopens ”guldålder” fram till början av 90-talet (Eric B & Rakim, 
Public Enemy), den alternativa s.k. underground-hiphopen (Immortal Technique, Dead 
Prez) och den populära, kommersiella hiphopen som återfinns på hitlistorna (50 Cent, 
Missy Elliott). Men sedan är det samtidigt flytande gränser mellan det som är klassiskt, 
alternativt och populärt. Musik som 2003 är populär och efterfrågad kan vara sådan som 
året innan var underground och alternativ, och i framtiden kanske man kommer att se 
artister som Missy Elliott som ”klassiker”. 
 
För att göra lyckade inköp där stor hänsyn tas till bredd och mångfald kan biblioteken ta 
hjälp utifrån från olika låntagare som har stort musikintresse och är särskilt kunniga 
inom olika genrer. Vid Stavangers musikbibliotek i Norge, finns det en grupp bestående 
av fem ungdomar med olika specialintressen som hjälper till med urval av CD-skivor. 
En kille har ansvar för hiphop, en tjej bevakar dansmusikscenen, o.s.v. (Stavanger: 
Musikkbiblioteket.no) Jag anser att man kunde jobba på liknande sätt på biblioteken i 
Borås, även om det skulle ske i en mindre skala och med mindre resurser än de som 
Stavangers stadsbibliotek har. En annan variant för att berikar mångfalden i 
musiksamlingen är att, såsom Gävle Stadsbibliotek har gjort, låta olika experter och 
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musikkunniga inom olika genrer gå igenom musiksamlingen för att få förslag på hur 
musiksamlingen kan förbättras.  
 
Vidare anser jag att det är bra med kontakt med det lokala musiklivet, musikföreningar 
och Kulturskolan och att speltillfällen ordnas. Ulf Andersson från Göta bibliotek, sade i 
min intervju med honom att det finns en fritidsgård i Göta där lokala band brukar hålla 
till och repetera. Han hade en idé om att låta grupperna därifrån uppträda i biblioteket 
(Göta). Det är något som kunde utvecklas mera, kanske i stil med den demobank som 
finns på Västerås Stadsbibliotek. Biblioteken kunde samla in information om alla 
musiker och band som är verksamma i området och upprätta databaser där data läggs in 
om vilka musiker och band som finns och hur de kan kontaktas för eventuella 
arrangemang. Också skulle det kunna finnas ljudfiler med musikexempel som visar på 
hur de olika musikerna och banden låter. Denna information skulle sedan kunna nå alla 
användare genom bibliotekens hemsidor. 
 
När det gäller samarbete mellan biblioteken, musikföreningarna och Kulturskolan är det 
kanske mer aktuellt för de mer centralt belägna biblioteken som Göta och Byttorp 
bibliotek, än för biblioteken i Fristad, Sandared, Dalsjöfors och Viskafors. Men 
samtidigt är de konserter och evenemang som arrangeras i centrala Borås en 
angelägenhet för alla som bor i Boråsregionen. Även för de personer som bor en bit 
utanför city, i Fristad, Dalsjöfors, Sandared eller Viskafors. Det vore, menar jag, 
önskvärt att få till stånd ett tätare samarbete mellan musikföreningarna och biblioteken. 
Det tror jag skulle gynna musiklivet i Borås. Fler personer kunde lockas att gå på 
konserter och musikintresserade personer kunde få mer kontakt med biblioteken. 
Biblioteken kunde bli till en naturlig punkt att vända sig till för folk som vill informera 
sig om vad som händer inom Borås musikliv.  
 
En idé som jag har för att musikföreningarna i sin tur skulle kunna främja bibliotekets 
musikverksamhet vore att man i programutskicken till föreningsmedlemmarna kunde få 
med information om bibliotekens musikverksamhet. De personer som driver Cookin 
kunde till exempel bli informerade av biblioteken om de olika nyinköp av jazzmusik 
som gjorts och sedan tala om för sina medlemmar vilka nyförvärv som gjorts på 
biblioteken i Borås Stad. Likaså om en musikförening planerar en konsert med en viss 
artist, så kunde medlemmarna i föreningen få tips om vilka bibliotek i staden som har 
den aktuella artisten på skiva för ett smakprov. 
 
Vidare kunde musikföreningarnas medlemmar och alla andra musikintresserade genom 
Internet och genom samarbete mellan musikbiblioteken och musikföreningarna 
informeras om det utbud av musiktidskrifter som finns på Borås Stadsbibliotek och på 
de olika kommundelsbiblioteken. Också kunde biblioteken, vilket också sker på många 
håll, bygga upp musiklänkar och hänvisa till andra bra musiklänkar för att vägleda till 
musikinformation, musik på webben, med mera. På detta vis skulle musikföreningarnas 
medlemmar kunna få en god hjälp i att orientera sig på Internet.  
 
Avslutningsvis är det av stor betydelse att de bibliotekarier som har ansvaret för 
musikverksamheten på biblioteken ges tid och utrymme till att vidareutbilda sig inom 
musik. Musikintresset och musikkunskaperna hos många av de bibliotekarier som jag 
träffade skulle stimuleras och utvecklas om de fick chansen att vidareutbilda sig inom 
musik genom kurser eller dylikt. Går man och hör ett föredrag om opera med en bra 
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föreläsare så är chansen stor att man kommer ut från lektionssalen med ett större 
intresse för opera än man hade innan man hörde föredraget. 
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6. SAMMANFATTNING 
 

Mitt syfte med den här uppsatsen har varit att skildra och analysera den 
musikverksamhet som bedrivs på folkbiblioteken i Borås Stad. 

 
För att ta reda på detta utgick jag från sju olika aspekter, vilka var: 

 
1. Musikverksamheten i Borås Stad 
2. Musikbibliotekets uppgift 
3. Musiksamarbete 
4. Marknadsföring 
5. Uppdatering inom musik 
6. Internet 
7. Musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper 

 
Med begreppet musikbibliotek refererar jag till alla de bibliotek som har musik i någon 
form bland sina samlingar. Det kan vara i form av musiklitteratur, musik på CD, DVD 
eller video, noter, etc. Den avgränsning jag gjort för min uppsats är att endast se på 
folkbibliotekens musikverksamhet. 

 
De metoder jag använt för uppsatsen är kvalitativa intervjuer, observationer och 
källstudier. Jag valde att använda mig av kvalitativ metod för att jag ville beskriva och 
få en bättre förståelse för hur musikverksamheten ser ut bland landets folkbibliotek. För 
att beskriva detta valde jag att göra en fallstudie av musikverksamheten bland 
biblioteken i Borås Stad. 
 
Uppsatsen grundar sig på de intervjuer som jag gjort med representanter för sex olika 
kommundelsbibliotek i Borås kommun, musikbibliotekarien vid 
Stadsbiblioteket/Huvudbiblioteket i Borås, och representanter för Kulturskolan och fyra 
olika musikföreningar som är verksamma i Borås.  
 
I Kapitel 2 ges en introduktion i ämnet musik på folkbibliotek och går först kort igenom 
musikbibliotekets historia. Sedan följer en redogörelse för den musikverksamhet som 
finns på folkbiblioteken enligt den litteratur som jag läst, varefter det kommer ett avsnitt 
om musik och folkbibliotek i svensk kulturpolitik. Vidare behandlas vad litteraturen 
säger angående musikbibliotekets uppgift, samarbete mellan musikbibliotek, 
marknadsföring av musikbibliotek och musikbibliotekariens egenskaper och kunskaper. 
Därefter skriver jag om Svenska Musikbiblioteksföreningen och de utbildningar som 
funnits i Sverige för den som velat utbilda sig till bibliotekarie. Kapitlet avslutas med att 
ta upp tre olika teoretiska perspektiv på musikbibliotekariens uppgift. Dessa olika 
perspektiv och den övriga litteraturen i kapitel 2 bildar det teoretiska ramverk genom 
vilken min undersökning kan ses.  
 
I det följande kapitlet, Kapitel 3 redovisas den lokala kulturpolitik som bedrivs i Borås 
Kommun och dess olika kommundelar följt av en presentation av uppsatsens 
intervjuobjekt.  
 
Mina intervjuer visade att det numera tenderar att vara så att när det gäller 
musikverksamhet på bibliotek refereras det i första hand till inköp och utlån av CD-
skivor. Detta gäller i synnerhet kommundelsbiblioteken. Vid undersökningen fann jag 
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att utbudet av CD-skivor skiftade avsevärt mellan de olika kommundelsbibliotek som 
ingår i undersökningen.  
 
Det finns olika åsikter vid de olika biblioteken när det gäller vilken musik ska köpas in. 
Samma åsiktsskillnader finns bland de representanter för Kulturskolan och 
musikföreningarna som jag intervjuade. Jag har använt mig av Sanna Taljas avhandling 
som jämförelse, där hon delar in olika personers syn när det gäller musikbibliotekets 
roll i tre olika teoretiska perspektiv. En del ser musikbiblioteket som en institution som 
ska visa på vårt västerlänska musikarv. En annan grupp anser att biblioteket i huvudsak 
ska lyfta fram alternativ och mindre kommersiell musik och en tredje grupp har åsikten 
att biblioteken först och främst ska erbjuda låntagarna det som har störst efterfrågan 
bland desamma. När det gäller respondenterna i min undersökning kan allas synsätt gå 
att hitta i någon av dessa tre perspektiv eller i en kombination av dessa perspektiv. 
 
Det finns ingen lag på att det ska finnas musik på biblioteken i Sverige. Däremot finns 
det i Borås Stad dokument som säger att alla medier ska vara gratis. Därmed kan 
biblioteken i Borås Stad inte avgiftsbelägga utlån av musikinspelningar. 
 
Det sker inte mycket samarbeten mellan kulturföreningarna och musikbiblioteken i 
Borås Kommun. Undantaget i min undersökning var Göta bibliotek som samarbetar 
med Musik i Väst och jazzföreningen Cookin. 
 
När det gäller musikbilbiotekariens egenskaper och kunskaper var bibliotekarierna till 
stor del överens om att det är till stor fördel om musikbibliotekarien har ett stort 
musikintresse för att musikverksamheten ska vara framgångsrik. Några av 
respondenterna ansåg att musikbibliotekarien helst ska vara musikkunnig och ha någon 
form av musikutbildning bakom sig medan andra tyckte att det räckte bra med intresse. 
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