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1. Inledning
I Sverige saknas det idag handledning för uppbyggnad av samlingar av inspelad musik för
folkbibliotek. De kulturpolitiska mål som existerar är mycket övergripande och gäller hela
verksamheten för biblioteken. Bibliotekslagen säger ingenting specifikt om musik på
bibliotek. Det är också ont om specifika utbildningar för musikbibliotekarier. Ändå är musik
numera en självklarhet på så gott som alla folkbibliotek. Jag tror därför att hur en skivsamling
på ett specifikt folkbibliotek kommer att se ut beror till stor del på enskilda bibliotekariers
eget intresse. Detta skulle kunna leda till en stor skillnad i samlingarna, både mellan olika
bibliotek men också mellan olika genrer på ett och samma bibliotek.

När jag påbörjade denna uppsats kontaktade jag olika bibliotek för att få uppslag till
infallsvinklar i arbetet. En av de bibliotekarier jag talade med då uttryckte en stor frustration
över hur många bibliotek ser på sin musikavdelning. Han sade bland annat att de lägger större
vikt vid att köpa in sådant som de själva tycker om, något som man aldrig skulle göra om det
gällde böcker. Han menade att de ser musikavdelningen lite som ett hobbyprojekt som är
roligt att ha vid sidan av den ”riktiga” samlingen och att det huvudsakliga syftet med
musiksamlingen verkar vara att den över huvud taget finns. Kanske visar detta egentligen inte
på brist på intresse, utan mer på en stor osäkerhet vad gäller samlingens syfte och innehåll.

Det är först i början av 90-talet, i och med CD-skivans allmänna utbredning i Sverige, som
folkbibliotek och filialer börjar bygga upp sina musiksamlingar så som de ser ut idag. Ur den
aspekten är musiksamlingar på folkbibliotek en relativt ny del i samlingarna. Men sedan dess
har musikavdelningarna växt i snabb takt och fått allt större betydelse. Det är naturligtvis
oerhört positivt att CD-skivan fått denna effekt på bibliotekens musikavdelningar, men
samtidigt saknas en debatt om vad denna skivsamling egentligen skall innehålla. Det existerar
ett motsatsförhållande inom bibliotekens verksamhet som består av bibliotekens egna kriterier
gentemot användares önskemål. Detta problem har debatterats länge och finns inom alla delar
av verksamheten men det skulle kunna bli extra problematiskt inom området musik på grund
av dess natur att vädja till känslan snarare än till intellektet. När musiken gjorde sitt inträde på
biblioteken var det kanske inte lika problematiskt att välja ut musiken till samlingarna
eftersom kvaliteten på musiken till stor del bedömdes efter vilken genre den tillhörde men
numera utgör populärmusik en stor del av bibliotekens samlingar och musikens kvalitet skall
inte längre bestämmas av dess genrer.

Musik är en konstform som har lätt för att nå ut till många människor. Den är en självklar del
i våra liv och förekommer i alla möjliga sammanhang. Vi lyssnar på musik hemma och på
arbetet, på radio och på skiva, i bärbara CD-spelare som kan tas med vart vi än skall. Vi går
på konserter och lyssnar på vår favoritmusik. Dessutom är musik en naturlig del i andra
konstformer så som film och teater. Kort sagt; den finns överallt. Alla människor kallar sig
inte för musikaliska eller ens musikintresserade men det finns nog ingen människa som idag
kan undgå att lyssna till någon form av musik. Därav kommer att musiken blivit en sådan
kommersiell arena och att kvaliteten på musik knappast går att diskutera utan att också ta
hänsyn till den personliga smaken.

Ett folkbibliotek kan omöjligt köpa in all musik som finns och därför måste ett urval göras.
Men hur gör man detta? Vilka regler återstår för vad ett folkbibliotek skall och inte skall
införskaffa till samlingen?
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1.1 Ämnesval

Grunden till det ämnesval jag gjort ligger i ett stort eget musikintresse och musicerande. Även
diskussionen kring kvalitet och kulturella värden finner jag mycket intressant. Jag arbetade
med ämnet musik på folkbibliotek i min B-uppsats. I denna tittade jag på hur
fonogramverksamheten vuxit fram på folkbiblioteken i Sverige och hur synen på denna hade
förändrats. Jag ville också se om biblioteken hade någon nedskriven målformulering för
verksamheten samt vilka användare de riktade sig till. Jag upptäckte där stora luckor och
möjligheter för fortsatt forskning vilket gjorde att jag valde att gå vidare inom detta ämne
även på magisternivå. Undersökningen i B-uppsatsen genomfördes huvudsakligen på mindre
folkbibliotek och det framkom att dessa hade mycket svårt att formulera några specifika mål
med verksamheten. Inför magisteruppsatsen valde jag att vända mig mot de större
folkbiblioteken, som också har stora musiksamlingar, för att se om dessa hade mer medvetna
strategier för inköp av musik än på de små biblioteken.

Jag har valt att fokusera på bibliotekens inköp av pop- och rockmusik i denna uppsats därför
att jag tror att det är dessa genrer som är svårast för biblioteken att köpa in. Dels därför att
genrer inom pop och rockmusiken styrs i högre grad av kommersiella faktorer än
konstmusiken och dels på grund av den snabba och ständigt pågående utvecklingen som sker
inom dessa genrer. Av den enorma uppsjö av musik som dagligen ges ut, hur går ett bibliotek
till väga för att göra det urval som stämmer överens med bibliotekets övergripande mål och
kvalitetskrav?

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som kan inverka vid inköp av
populärmusik på ett folkbibliotek.

Genom intervjuer med bibliotekarier ansvariga för inköp av populärmusik undersöker jag vad
bibliotekarierna själva anser om målen med verksamheten samt hur de ser på inköpskriterier
och användarens inflytande. Jag tittar också på vilken eller vilka uppfattningar kring
kvalitetsbegreppet som är rådande på biblioteken såväl som i samhället i övrigt. Jag
undersöker de kulturpolitiska målen samt tittar på hur musiksamhället idag ser ut och vilken
inverkan detta kan ha på urvalet av populärmusik.

Följande frågeställningar besvaras:

• Vilka riktlinjer arbetar bibliotekarien efter vad gäller urval av populärmusik?
• Hur ser kulturpolitiken ut och vilken inverkan har den på bibliotekarien gällande

populärmusik?
• Hur ser musiksamhället i Sverige ut idag och hur kan detta påverka biblioteken?
• Hur ser man på begreppet kvalitet, när det gäller musik, på biblioteken och i samhället i

övrigt?

1.3 Avgränsningar och begreppsförklaring

Jag har valt att fokusera på folkbibliotekens inköp av populärmusik. Definitionen av detta
begrepp är mycket splittrat. En definition är att populärmusik till skillnad från annan musik är
kommersiell och därmed mera påverkad av utslätande och konstnärligt förtunnande krafter
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(Lilliestam, L, 1996, s. 28). Men detta räcker inte för att beskriva populärmusiken idag. Redan
på 1800-talet uppstod en klyfta mellan de populära musikformerna och konstmusiken där
konstmusiken betraktades som estetiskt mer värdefull. Alltsedan dess har populärmusiken fått
kontrastera de två övriga huvudgenrerna i västerländsk musik; konstmusik och folkmusik.
Populärmusiken har stått för en ”lägre” musiksmak. Men genom åren har denna ”lägre” musik
successivt ändrat skepnad. Sedan 70-talet har populära genrer så som jazz och rockmusik
givits plats i offentliga musikutbildningar och i kulturpolitiken, vilket indikerar ett stigande i
värde för dessa musikstilar. Musikstilistiskt är gränserna flytande mellan populärmusik och
konstmusik (NE – populärmusik). Det finns också skillnader mellan begreppen popmusik och
rockmusik, där rockmusiken stått för en äkta känsla medan popmusiken endast är
underhållningsmusik (Lilliestam, 1998, s. 22-30). Kanske är begreppet populärmusik inte
idealiskt att använda med tanke på hur splittrat begreppet är men det går heller inte att finna
något annat begrepp som bättre passar in. I intervjuerna används begreppet, helt enkelt, som
ett samlingsnamn för all musik som inte är västerländsk konstmusik, jazz, blues,
musikalmusik eller folkmusik. Det är också på detta sätt begreppet används i uppsatsen i
övrigt.

Världsmusik är ytterligare ett begrepp som kan vålla stort huvudbry. Det är ett mycket vitt
begrepp som egentligen inte är någon genrebenämning. Det etablerades på 80-talet som en
följd av att en lång rad artister blev internationellt erkända för deras förmåga att förena lokal
folkmusik med pop- och rockmusik (Blokhus, Y, Molde, A, 1996, s. 392). Man skulle alltså
kunna definiera världsmusik som internationellt spridd musik, påverkad både av folkmusik
och populärmusik. På biblioteken används begreppet som en genreindelning enligt denna
definition men i intervjuerna framkommer att vissa problem kan föreligga här. Det kan
exempelvis vara problematiskt att skilja mellan världsmusik och folkmusik.

I detta arbete diskuteras begreppet estetik och kulturella värderingar mycket. Jag har även
velat få en bild av intervjupersonernas åsikter och utgångspunkter vad gäller detta. Dock
används inte begreppet estetik under intervjuernas gång eftersom detta inte är något begrepp
som används i dagliga samtal. För att göra frågorna mer lättbegripliga har jag i intervjuerna
istället använt mig av begreppet kvalitet i kultur och musik. Resultatet blir att både begreppet
musikalisk estetik och kvalitet används i uppsatsen.

Fonogram är en samlingsbenämning för grammofonskivor, kassettband och CD-skivor. I
denna studie betyder begreppet underförstått ”musikfonogram” och avser därmed endast
ljudmedier med musik på..

Medierad musik innebär musik som är inspelad på något form av ljudmedium.

Musiksociologi innebär enligt Adorno ”Kunskaper om förhållandet mellan musiklyssnaren
som socialiserad individ och musiken själv”(Adorno, T, 1967, s. 11). Enligt musiksociologin
är fenomenet musik något som skall studeras genom att sätta in det i den kultur och de
sammanhang där musiken verkar. Man kan också ta detta ett steg längre och hävda att
musiken också kan förklara olika samhällsfenomen (Adorno, T, 1967; Lundberg, D, Malm, K,
Ronström, O, 2000).
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2. Teori och metod
Studien utgår ifrån att det finns många olika faktorer som mer eller mindre påverkar
bibliotekarien i själva urvalssituationen. Dels har bibliotekarien en egen subjektiv uppfattning
om musik, dels finns kulturpolitiska mål att följa. Detta kopplas sedan till hur
musiklandskapet ser ut idag och vilka tendenser som kan skönjas gällande populärmusiken
och dess kulturella värde.

Metoden som används i denna uppsats är influerad av teorigenerering på empirisk grund
(grounded theory). Denna ansats innebär att teorin genereras från data och inte tvärtom.
Starrin skriver (1991, s. 33) att teorigenerering på empirisk grund kan användas som generell
analysmetod oavsett om det är fråga om mjuka eller hårda data. Han skriver vidare att
genererandet av bra idéer kräver att forskaren ser på allt sitt material som data. Materialet kan
då utgöras, dels av omedelbara resultat men också av andras tolkningar av dessa eller idéer
som framförs i litteraturen. Idéerna kan uppstå både direkt ur den egna datan och utanför
denna (Starrin, 1991, s. 35). Genom att jämföra data allt eftersom den samlas in skapar man
allt mer abstrakta nivåer av teoretiska förbindelser (Ibid). Man skall sträva efter att finna
huvudvariabler i materialet. Egenskaper som kännetecknar dessa är att de skall vara centrala
och kunna kopplas till andra kategorier. De skall också förekomma ofta i datan (Ibid, s. 49).

Jag har använt mig av denna metod på så vis att jag inte använt mig av färdiga
frågeställningar redan från starten av arbetet. Undersökningen är istället explorativ och utgår
från att upptäcka nya dimensioner i ämnet (Kvale, s. 1997, s.96). Jag har alltså utgått från en
tämligen bred ansats och sedan låtit empirin skapa frågeställningarna.

Först har en litteraturundersökning gjorts. Jag har sedan utifrån de tendenser jag kunnat se
genom detta material gått vidare med att skapa frågeställningar till intervjuer med
bibliotekarier ansvariga för inköp av populärmusik på sex olika bibliotek. Intervjuerna har
varit viktiga då aktuella undersökningar i ämnet musik på bibliotek i Sverige saknas. Under
intervjuernas genomförande har nya aspekter av ämnet kommit fram vilket lett till att
ytterligare litteraturundersökningar gjorts. Faktorer som kommit fram genom litteratur och
intervjuer har fortlöpande jämförts under arbetets gång.

Ur detta har sedan ett antal faktorer som påverkar bibliotekarien kunnat lyftas fram. Dessa
faktorer redovisas under Slutsatser, kapitel 8. Här presenteras huvudproblemen, eller
huvudfaktorerna, inom frågeställningen. En huvudvariabel har tagits fram.

2.1 Intervjumetod

Intervjupersonerna valdes ut i samråd med Pia Shekhter, chef för Artistens musikbibliotek i
Göteborg tillika sekreterare i Svenska Musikbiblioteksföreningen. Urvalskriterier för
intervjupersonerna var att de skulle arbeta på större folkbibliotek med en stor samling av
musikmedier. Detta för att jag utgått ifrån att dessa personer bättre kan svara på frågorna i
denna undersökning än om intervjuerna gjorts på mindre bibliotek. Musiken ingår ofta som en
del i bibliotekariernas mycket breda arbetsuppgifter på mindre bibliotek medan större
bibliotek fördelar arbetsuppgifterna mer. Kriteriet för intervjupersonerna var att de skulle
arbeta endast eller till största delen med pop- och rockmusik. Biblioteken har också valts med
hänsyn till att de på olika sätt utmärkt sig för att vara ett bibliotek med en ”bra”
musiksamling. Det är mycket i detta avseende som Pia Shekhter varit behjälplig då hon har
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stor kännedom om olika biblioteks musikavdelningar i och med sitt arbete i Svenska
Musikbiblioteksföreningen. Av de förslag som Pia lämnade har jag själv valt ut några av de
biblioteken efter urvalskriterierna ovan.

Urvalet består således av några av de största musikavdelningarna på svenska bibliotek, samt
bibliotek där musiksamlingen är väl ansedd, och detta får naturligtvis konsekvenser för
slutsatserna. Om undersökningen genomförts på mindre bibliotek eller på ett slumpmässigt
urval är det sannolikt att slutsatserna sett annorlunda ut. Viktigt att påpeka är också att det är
en stor spridning mellan hur mycket skivor biblioteken har, trots urvalet med stora samlingar.
Den minsta samlingen består av 7 000 skivor medan den största har en samling på 20 000.
Detta kan förklaras med att vi, helt enkelt, inte har så många stora städer i Sverige och att man
på olika bibliotek lägger olika mycket pengar på just musiksamlingen.

Jag valde att göra 6 stycken intervjuer, vilket var ett lagom antal för att få en bredd på
materialet men ändå inte för stort för en kvalitativ studie av uppsatsens omfång.
De genomfördes under en period på två veckor i januari 2004. Personerna intervjuades per
telefon och samtalen spelades in på band. De har inte skrivits ut ordagrant då detta skulle vara
ett allt för tidskrävande arbete. Inspelningarna har använts för att jag skulle kunna återge
intervjusvaren korrekt och för att jag skulle kunna lyssna koncentrerat under själva intervjun.
Dock förekommer i vissa fall ordagranna citat från intervjupersonen.

Intervjupersonerna informerades i början av intervjuerna om uppsatsens generella syfte. Efter
att intervjuerna skrivits rent har de skickats per e-post till intervjupersonerna för
godkännande. Intervjupersonerna är anonyma i denna undersökning. Jag har därför uteslutit
viss information om biblioteken och intervjupersonerna som skulle ha kunnat avslöja vilka
personerna är. Intervjupersonerna består av både kvinnor och män men för att säkra
anonymitet har jag valt att kalla samtliga för hon. Detta också för att göra texten mer flytande.

Jag har eftersträvat att skapa ett samtal kring olika begrepp under intervjun. Därför har
frågorna inte alltid besvarats i den följd de redovisas. Intervjuerna har varit vad Kvale kallar
för halvstrukturerade (1997, s. 117). Det har alltså funnits frågor som jag använt mig av men
formen och ordningen på dem har anpassats efter hur samtalet utvecklats. Frågorna har också
i många fall visat sig gå in i varandra. Jag har dock undvikit att ställa alltför ledande frågor
eftersom syftet med studien är att visa hur bibliotekarierna själva tänker omkring de ställda
frågorna – inte vad min egen förförståelse i ämnet säger mig att de borde tänka på. Vikten av
öppna frågor blev extra tydligt i frågan om kvalitet och värde i musik då de olika svaren är
mycket subjektiva och skiljer sig mycket från varandra. Kvale skriver (1997, s. 110) att en
intervjus öppenhet och intimitet kan leda till att intervjupersonen känner sig avslappnad och
säger sådant som de sedan kommer att ångra. Detta har märkts något under dessa intervjuer. I
ett par fall har intervjupersonen, när han eller hon läst utskriften av intervjun, velat ändra på
vissa saker eller ta bort dem. I dessa fall har jag följt deras önskemål. Jag bedömer dock att
detta inte påverkat resultaten i studien.
Intervjuerna ligger som bilagor i slutet av detta arbete och redovisas där strukturerat, fråga för
fråga.

Följande frågor har använts som mall för intervjuerna. De har dock inte alltid ställts i denna
ordning eller med de specifika orden. Det viktigaste har, som nämnts ovan, varit att skapa ett
samtal kring frågorna och intervjupersonerna har i många fall styrt samtalet själva och på så
sätt kommit in på frågor som jag tänkt beröra senare.
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1. Hur omfattande är er musiksamling?
2. Vilken plats har biblioteket i kommunen, i det övriga musiklivet på orten? Förekommer

det mycket samarbete med andra musikinstitutioner?
3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?
4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?
5. Vilka kvalitetskrav följer ni?
6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?
7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?
8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?
9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en ensam som bestämmer vilka skivor

som skall köpas in?
10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Jag upplevde i vissa intervjuer att jag inte behövde ställa alla frågorna då de besvarades ändå
genom samtalets utveckling. Andra intervjupersoner svarade mycket kortfattat på frågorna
och jag fick då leda samtalet något mer. Frågorna 3,4,5 och 10 var de som, inte helt
överraskande, vållade störst problem för intervjupersonerna. Beroende på hur mycket man
funderat och reflekterat över detta på arbetsplatsen kunde man ge mer eller mindre konkreta
svar på dessa frågor.

2.2 Teori

Eftersom jag i denna uppsats använder mig av teorigenerering på empirisk grund används
ingen specifik teori utan slutsatserna baseras på den data som framkommit i litteraturen samt i
intervjuerna. Resultaten från dessa båda presenteras under kapitlen 4, 5 och 6. Litteratur har
använts inom områdena musik på bibliotek, kulturpolitik och inköpspolicy för biblioteken.
Detta har kopplats till musiksociologisk forskning angående populärmusik i dagens samhälle.
Denna litteratur tjänar till att ge en sammansatt bild av vilka olika faktorer som styr
bibliotekarien från olika håll. Jag kommer nedan att i korthet redogöra för den litteratur som
på olika sätt haft stor betydelse för teorigenereringen och förklara varför jag använt mig av
denna.

Inom svensk biblioteksforskning har det, genom litteratursökningen, framkommit att
fonogramverksamheten inte är något som debatterats i stor utsträckning. Ett artikelregister
från Bis – Bibliotek i samhälle visar att mer än hälften av artiklarna som behandlar musik,
publicerade i denna tidskrift, härstammar från 70-talet. Endast 3 artiklar är från 90-talet, ingen
från 2000-talet. Detta är endast en tidskrift men utfallet i detta artikelregister är representativt
för hur tillgången till denna typ av forskning är. Sökning i LISA på termen ”musik” på
svenska ger 2 träffar. Dessa två är från 1982 och 1984.

Den mest användbara litteraturen jag funnit inom detta område härstammar från Danmark.
Framför allt Musik på biblioteker (Vind, T, 2000) har gett bra inblick i vilka problem ett
bibliotek kan ställas inför vid urvalet till musiksamlingen. Detta är en web-resurs som
biblioteksstyrelsen i Danmark har gett ut i samband med den nya bibliotekslagen, som säger
att alla folkbibliotek skall tillhandahålla en samling av musikmedier. Denna web-resurs vill ge
praktiska råd till de bibliotek som skall starta en ny musikavdelning. Men skriften skall också
kunna användas av mer erfarna musikbibliotekarier.

En magisteruppsats i biblioteks och informationsvetenskap som lades fram våren 2004
(Larsson, M, 2004) tar upp en del av de frågeställningar som även tas upp i denna uppsats.
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Författaren har studerat vilka syften och ambitioner stadsdelsbiblioteken i Göteborg har
gällande sina musikavdelningars utbud. Som teoretisk ram används Sanna Taljas
undersökning av användardiskurser på finska bibliotek (2001). Det har varit av intresse att
jämföra mina resultat med resultaten i denna uppsats då den studerar mindre bibliotek medan
min undersökning är förlagd på större.

Boken Modern teknik moderna medier – biblioteken i IT-samhället (Bibliotekstjänst, 1997)
behandlar de moderna medier som dykt upp på biblioteken och den teknik som dessa kräver. I
de två första kapitlen behandlas bibliotekariens och bibliotekets roll gentemot den nya
tekniken.

Jag har även jämfört intervjumaterialet med en användarundersökning gjord på finska
bibliotek av Sanna Talja (2001): Music, culture, and the library – an analysis of the
discourses. Detta är en studie där författaren genom diskursanalys av intervjuer söker finna
hur användare ser på bibliotekets roll gällande musik. De diskurser hon finner har varit
fruktbara att jämföra med intervjumaterialet för att se om dessa diskurser går att finna även
där.

Det har också varit min ambition att studera hur man ser på musik från kulturpolitiskt håll
vilket följande litteratur varit nödvändig för:

Kulturens nya vägar (Nilsson, S, 2003) skildrar kulturpolitikens inriktning och utveckling
fram till idag.

Tonvikt på musik (1986) gavs ut av DIK-förbundet. I tio uppsatser behandlas här musiken i
den kommunala verksamheten ur olika synvinklar. Det diskuteras i dessa uppsatser hur
kommunen kan främja musiken och i den diskussionen har folkbiblioteken en självklart
central roll. Boken ger en intressant ingång till hur musiken debatterades under 80-talet.

I Att vidga deltagandet i kulturlivet (Statens kulturråd, 1991) studerar man hur människor på
olika sätt tar del av kulturutbudet och på vilket sätt man skulle kunna öka detta  deltagande. I
delrapporten som behandlar musik har man undersökt hur den expansiva mediemarknaden
påverkar människors behov av att besöka konserter.

För att kunna teoretisera kring bibliotekens syn på populärmusik, och dessutom visa på hur
samhället kan påverka biblioteken, har det varit viktigt att fastställa hur musiksamhället runt
biblioteken ser ut. För detta ändamål har Musik medier mångkultur (Lundberg, D, Malm, K,
Ronström, O, 2000) varit behjälplig. Denna avhandling är resultatet av ett forskningsprojekt
initierat och genomfört av Musikaliska akademien. Man har i detta projekt lagt ett dialektiskt
perspektiv på relationen musik och samhälle; musik ses både som uttryck för och upphov till
samhälleliga förändringsprocesser. Musiken får därigenom både betydelsen av det som skall
förklaras samt det som förklarar. Man redogör i detta arbete för olika tendenser som är tydliga
i dagens musiksamhälle.

En annan berättelse om den västerländska musikhistorien (Edström, O, 2002) har som
övergripande syfte att skriva om den västerländska musikhistorien utifrån perspektivet
människans användning av musik och sång. Edström vill belysa sociokulturella sammanhang
och förändringsprocesser. I sin musikhistoria inkluderar han analys av musiken,
musiketnologi samt populärmusikhistoria (Ibid, s.313). Han har också haft som ambition att
föra en dialog mellan en beskrivning och analys av begreppet estetik och dess musikaliska
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levnadsbana samt den västerländska musikens användning, funktion och betydelse. (Ibid, s.
306) Boken har i detta arbete använts för att få en klarare bild av hur estetikbegreppet
utvecklats vilket lett fram till hur musikestetiken ser ut idag. Den har också använts för att ge
en mer övergripande inblick i populärmusikens utveckling och hur man sett och ser på den.

Theodor W Adorno (1976) utgick, även han, i sin musiksociologi från samhälleliga strukturer
som han menade påverkade musiken och musiklivet. I hans 12 teoretiska föreläsningar i
musiksociologi, som kom ut 1962, var han mycket kritisk mot hur konsumtionssamhället
påverkade kulturen och då i synnerhet musiken. Adornos musikestetik har använts i denna
uppsats för att ge en mer kritisk syn på populärmusiken och dess påverkan på
estetikupplevelsen. Det skulle kunna vara problematiskt att använda sig av Adorno i
diskussionen kring populärmusik då denna musik, från hans synvinkel, endast är av ondo.
Man kan dock se att flera av hans åsikter om musik är berättigade en plats i diskussionen även
i dagens samhälle. Det har gått att dra tydliga paralleller mellan Adornos musikestetik,
kulturpolitiken idag och inställningar som framträder i intervjumaterialet.

Undersökningen kring musikjournalistik (Lilliestam, L, 2003) har gett en teoretisk bakgrund
för avsnittet om musikkritik. Detta är en fallstudie om musikgruppen Kent och behandlar
musikjournalistik, autenticitet och musikmytologi.
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3. Bakgrund
Detta kapitel innehåller en allmän genomgång av hur fonogramsamlingarna växt fram på de
svenska folkbiblioteken.

3.1 Fakta om musik på bibliotek samt historik

Det var på 60-talet som folkbiblioteken i Sverige började tillhandahålla fonogram i sina
samlingar. De stora städerna började med verksamheten och sedan spred det sig till de mindre
kommunbiblioteken, men en del bibliotek började inte köpa skivor till sin verksamhet förrän
på 70-talet. Tanken med fonogramverksamheten var från början att man skulle tillhandahålla
information om musik och att det inte räckte till att bara läsa om musiken. Man skulle även
kunna lyssna på den. Musiken ansågs alltså vara ett komplement till den tryckta
informationen som fanns. På de flesta bibliotek hade man musikanläggningar så att man
skulle kunna lyssna på musiken där, i stället för att satsa på utlåning. Anledningen till detta
var att det vid denna tidpunkt inte var så vanligt med musikanläggningar i hemmen och man
ville på detta sätt nå ut till alla med sin musikverksamhet (Nilsson, M, 1997, s. 5).

Att fonogramverksamheten startade hängde samman med den nya syn på biblioteken som
växte fram. Under 60- och 70-talet lades stor vikt vid bibliotekens kulturuppgift som ett
offentligt vardagsrum. Detta gjorde att biblioteken tog på sig andra uppgifter förutom att
tillhandahålla tryckt material. Dessutom byggdes under denna tid många nya bibliotek med
lokaler som gav förutsättningar för andra kulturella aktiviteter. Det rådde gynnsamma
ekonomiska förhållanden och man satsade mycket på biblioteken som kulturcentra för att
kunna ge alla medborgare lika tillgång till all kultur (Ibid, s. 6-7).

Den musik som först började köpas in var västerländsk konstmusik men så småningom
började man utöka samlingarna till att innehålla även genrer som visor, jazz, pop/rock och
barnskivor. Ganska länge var dock konstmusiken den som dominerade. Pop/rock ansågs vara
en ”dålig” genre som inte borde köpas in (Ibid, s. 5). I Fonogrammen i kulturpolitiken från
1979 efterlyser man tydligare riktlinjer för bibliotekens fonogramverksamhet (Kulturrådet
1979). De anser att bristen på formulerade mål och det faktum att de som höll i verksamheten
ofta inte hade någon utbildning inom området orsakade en snedfördelning av genrer vid
inköp. Den västerländska konstmusiken prioriterades fast intresset från användarnas sida
främst gällde popmusik. Utredningen menar att kvalitetsnormer måste styra utbudet men att
det skall råda en jämn fördelning mellan genrerna. De vill inte att utlåning skall prioriteras
bl.a. på grund av att grammofonskivan är så pass ömtålig.

1983 gjordes en omfattande utredning av utbildningsdepartementet med avsikt att kartlägga
musikverksamheten på svenska folkbibliotek (Musik och folkbibliotek, 1983) Anledningen var
att man inte tyckte sig ha någon klar bild av hur den såg ut eller hur omfattande den var. I
utredningen fastställdes att i genomsnitt 1,5 procent av bibliotekens sammanlagda
mediebestånd bestod av fonogram. Det var år 1983 långt ifrån alla bibliotek som hade någon
fonogramverksamhet. Många hade haft det tidigare men lagt ner den på grund av olika
orsaker. Vissa bibliotek hade ”fryst” beståndet i avvaktan på nya lokaler eller beslut om
musikverksamhetens framtida utformning. En annan anledning var att medieanslagets sänkts.
En del bibliotek hade begränsat samlingen till att endast gälla barn på grund av för små
resurser för att räcka till alla målgrupper. Åren innan hade en diskussion pågått om
musikverksamhetens vara eller icke vara. Men denna undersökning verkar dock inte peka på
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en genomgående nedgång för verksamheten. Inför 1984 planerade vissa att minska beståndet
av fonogram medan andra planerade att utöka det (Ibid, s 10-11). Man kom i utredningen
även fram till att många bibliotek hade börjat tänka om vad gäller möjlighet till avlyssning på
biblioteket kontra utlåning. Flera hade redan börjat med utlåningsverksamhet av fonogram
och andra planerade att börja inom de närmaste åren. Den främsta anledningen till detta tycks
vara att man ansåg att fonogrammen då skulle kunna användas av låntagaren i högre grad än
om biblioteken endast erbjöd avlyssning i deras lokaler. 1983 fanns det i 55 % av landets
kommuner någon enhet där man lånade ut fonogram. Ett problem man stötte på var dock att
grammofonskivan var så ömtålig och fort slets ut. Det skulle ha kostat för mycket att
tillhandahålla dem för utlåning då de skulle utsättas för mycket slitage. I stället började man
på sina håll att endast erbjuda kassettband för utlåning, men utgivningen på kassett var
mycket mindre än på LP-skivor vilket gjorde det svårt att erbjuda ett brett utbud (Ibid, s. 62).
Endast 9 % av kommunerna hade målsättningsformuleringar för musikverksamheten på
bibliotek. Bland dessa fanns både mycket övergripande mål och mer ingående. En fråga som
utredningen ställde sig var om detta låga procenttal berodde på ointresse eller på villrådighet
om hur man skulle handskas med musiken på biblioteken (Ibid). I många av
målsättningsformuleringarna understryks vikten av bredd i utbudet. Men utredningen kom
också fram till att av de kommuner som hade en formulerad målsättning var det inte alla som
stämde överens med verkligheten. Man fann även i vissa fall en fördömande inställning till
”ungdomsmusiken” (Ibid, s. 32-34). Biblioteken sade sig i väldigt liten utsträckning prioritera
någon viss genre förutom barnfonogram. 18 % procent angav att de prioriterade rockmusiken.
I övrigt angavs ingen genre. Detta visar på att man förutom barn- och ungdomar inte
prioriterade någon målgrupp mer än någon annan (Ibid, s. 66). Eftersom inte alla bibliotek
förde någon statistik över fonogramutlån var det svårt att få fram siffror för den totala
utlåningen av fonogram i Sverige men där statistik fördes kunde man se att antalet lån per
fonogram och år på många håll var större än samma siffra för böcker (Ibid, s 72). Detta säger
kanske inte så mycket om man räknar med att fonogrambeståndet var så mycket mindre än
bokbeståndet. Dock visar det ändå på att intresset för att låna musik på biblioteken var mycket
stor.

Fonogramverksamheten på folkbiblioteken har under 90-talet växt lavinartat. Detta har med
all säkerhet att göra med att det var i slutet av 80-talet och början av 90-talet som biblioteken
började köpa in CD-skivor istället för grammofonskivor och kassettband. Det underlättade för
utlåningsverksamheten att CD-skivan var lättare att handskas med, och inte slets ut lika fort
som grammofonskivan gjorde. År 1991 gick CD-skivan om LP:n i försäljning (Modern teknik
moderna medier, 1997, s 101). Samtidigt ökade antalet skivutgivningar i Sverige dramatiskt
under första delen av 90-talet (Ward, B, 1995, s. 19). Detta kan naturligtvis också ha påverkat
skivinköpen på biblioteken. Utlåning av AV-medier på folkbibliotek har mer än fördubblats
under 90-talet och under åren 94-96 ökade antalet lån av AV-medier med 1 miljon årligen.
(Statens kulturråd, 1999, s. 7-8). Med AV-medier menar man talböcker, talfonogram,
musikfonogram, video m.m. Musikfonogram är den typ av AV-medier som lånas ut mest.
35 % av AV-medielånen var 1998 musikfonogram och samma siffra för nyförvärv på
biblioteken var 31%. Utlåning av musik är också det som, tillsammans med videoutlåning,
ökar mest. Under 2001 ökade utlåningen av AV-media med 5,8 %, från 9,8 till 10,3 miljoner
utlåningar (Statens kulturråd, 2002, s. 7).

Enligt artikeln av Barbro Ward från 1995 är det många av de nystartade biblioteken som i sin
musikavdelning har en huvudinriktning på ungdomsmusik. Man ser den som ett sätt att locka
till sig fler ungdomar Men inte alla bibliotek har denna inriktning. Många försöker hålla en så
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jämn fördelning som möjligt och ser ingen speciell målgrupp för sin verksamhet (Ward, B,
1995, s. 19).

I slutet av 1993 anordnades en konferens i Göteborg med temat ”Musik på bibliotek –
överlevnad eller utveckling?” Där visade det sig att intresset för att utveckla
musikverksamheten på biblioteken, bland annat genom att sälja ”kvalitetsfonogram” var
mycket stort. Med försäljning av ett begränsat antal kvalitetsskivor inom olika genrer skulle
man kunna förbättra servicen på musiksidan ytterligare. Detta skulle kunna få stor betydelse
för att sprida de små svenska fonogrambolagens musik, ansåg man då och på så sätt hjälpa till
att stödja den mindre kommersiella musiken (Statens kulturråd, 1993, s. 99). Detta är dock en
idé som hittills inte blivit förverkligad.

Två förutsättningar för CD på bibliotek är att biblioteket har avtal med STIM och att
utlåningen är gratis. Det är emot STIMs avtal att få en inkomst från utlåning av CD. Vad
gäller upphovsrätten kom det 2001 ett EU-direktiv som säger att en harmonisering av
medlemsstaternas upphovsrättslag bör ske. Lagar angående upphovsrätten bör kompletteras
för att motsvara den ekonomiska verkligheten och de bör ha en hög skyddsfaktor för att
främja det konstnärliga skapandet. Detta är något man nu diskuterar i Sverige (EU-direktivet,
2004).
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4. Musik på bibliotek
Jag kommer här att gå igenom kulturpolitikens inriktning gällande musik, hur man i Sverige
samt i Danmark, Norge och Finland ser på fonogrammens uppgift på biblioteken samt hur
man ser på förhållandet till användaren. Jag tar även upp användarens syn på
fonogramsamlingarna på biblioteket genom Sanna Taljas (2001) undersökning på finska
bibliotek.

4.1 Kulturpolitikens inriktning gällande musik

Sven Nilsson (2003) skisserar olika sätt att förhålla sig till populärkulturen. Han skriver att
den grundläggande hållningen inom den offentliga kulturpolitiken är en humanistisk elitism
där man försvarar kvalitet och uttrycker en rätt att slippa utsättas för masskulturens påverkan.
Denna syn innehåller en grundläggande kritik mot den kommersiella kulturmarknaden
(Nilsson, S, 2003, s. 67). På de flesta håll inom kulturområdet saknas det dock lagstiftning.
Den styrning som ändå finns sker för det mesta genom specifika kulturpolitiska mål och
ekonomiska resurser (SOU, 1995:85, s. 19). Detta är något som i synnerhet gäller
biblioteksverksamheten.

Bland de kulturpolitiska mål som antogs år 1974 och som alltjämt gäller finner man bland
annat att kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom
kulturområdet. Den skall i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers
erfarenheter och behov samt möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse. Syftet med dessa
mål var att tjäna som vägledning då kommun och landsting beslutade om sina mål (Ibid, 62-
63). En precisering av dessa mål gjordes 1984 gällande folkbibliotekens verksamhet i
bibliotekspropositionen. Där står i korthet att man skall arbeta för att utjämna
standardskillnader kommunerna emellan, bidra till att tillgodose särskilda gruppers behov av
biblioteksservice, samt stimulera experiment och utveckling av nya former av
biblioteksverksamhet (Ibid, s. 64). I bibliotekslagen (Bibliotekslagen, 1997) finns inga
föreskrifter vad gäller musikverksamheten utan det är upp till varje bibliotek att utveckla
denna enligt de mer övergripande målen.

Kulturpolitiken lägger sig över lag i väldigt lite när det gäller musik, och då i synnerhet
populärmusik. Statligt finansierad utgivning av fonogram har förekommit sedan 60-talet. Den
gjordes permanent 1982 och har fortskridit sedan dess. Årligen ges produktionsbidrag från
Statens kulturråd till ett antal musiker för att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Sedan 1982 har rockmusiken fått mest stöd följt av jazz,
konstmusik och folkmusik (Nilsson, S, 2003, s. 141) Det är egentligen endast genom detta
fonogramstöd som kulturpolitiken påverkar populärmusiken. I övrigt finns väldigt lite
offentligt stöd för populärmusik (Finansdepartementet, 1999, s. 68).

4.2 Bibliotekariens roll

Harry Järv (1991, s. 32) vill visa att trots att nya medier ständigt kommer in på biblioteken så
förändras inte den grundläggande bibliotekarierollen så mycket. Naturligtvis måste
bibliotekarier lära sig att behärska nya medier men man får inte förlora fokus på målet med
verksamheten. Det finns en viktig poäng med detta påstående vad gäller
fonogramverksamheten. På grund av den enorma mängd populärmusik som varje dag
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strömmar över oss, kan det finnas en risk att man som musikbibliotekarie får svårt att behålla
fokusen på målet med verksamheten.

Järv påpekar också att ämneskunskaper kan spela en viktig roll för att bibliotekarier bättre
skall kunna se användares behov (Järv 1991, s 67).  Även i Tonvikt på musik poängterar man
vikten av ämneskunskaper. Man skriver att eftersom inte alla bibliotek har experter inom
musikområdet kanske man skulle behöva expertis utifrån. Det påpekas också att det finns gott
om expertis inom musikområdet; även inom den kommunala förvaltningen (Tonvikt på musik,
s 46).

Modern teknik moderna medier tar upp en liknande inställning till nya medier på bibliotek när
de skriver att bibliotek står för kvalitet och att bibliotekarier, i kraft av sina kunskaper, har rätt
att göra urvalet även på det här området (1997, s. 19). Man skriver att innehållet i elektroniska
medier skall bli utsatta för samma kvalitetsgranskning som andra medier, men att detta även
innebär att bibliotekarierna måste ha nödvändiga kunskaper om teknik och mediemarknad när
de skall fatta beslut i urvalssituationen. Personer som är yrkesverksamma inom fältet
medievärlden är ofta specialister inom ett avgränsat område men överblicken av hela fältet är
inte alltid lika bra. Bibliotekarien, däremot, är inte specialist i varje enskilt fall men får en
bredd som inte är så vanlig. Bibliotekarien får en unik ställning som både användare, kund
och informationsförmedlare, och kommer därigenom i kontakt med hela skalan inom
medievärlden (Ibid, s. 21). Vad gäller musik är medieutbudet idag mer än tillräcklig för
biblioteken. Det mesta kan passa in i bibliotekens samlingar om de uppfyller vissa
kvalitetskrav. Men det blir också mer och mer som måste väljas bort (Ibid, s. 21).

Mattias Larsson har i sin magisteruppsats (2004) undersökt stadsdelsbiblioteken i Göteborg.
Denna undersökning visar att det inte förekommer något samarbete mellan biblioteken och att
de är mycket olika varandra. Den personal som är ansvarig för musikavdelningen utformar
denna i stort sett ensam, vilket också leder till att den personliga smaken kan färga utbudet i
stor utsträckning. Författaren ser här en fara med att musikavdelningen är så hårt knuten till
en person. Om denna av någon anledning slutar, saknas helt plötsligt kompetensen. Han ser
vidare att tillräcklig kunskap saknas på biblioteken, både ifråga om musikkunskaper och
kunskaper om sina användare. Författaren tror att det finns behov av någon form av skrift,
utformad för att vägleda bibliotekarierna i utformningen av musikavdelningar.

4.3 Bibliotekens krav på musiken

Mattias Larsson (2004) kommer i sin magisteruppsats fram till att endast ett av de tio
undersökta biblioteken hade något tydligt mål med sin verksamhet. Detta var att representera
folkbildning. Ett av biblioteken uppger att de vill satsa på sådan musik som annars är svår att
finna. De övriga hade mycket svårt att definiera en målsättning och hävdar att deras mål är att
kunna tillfredsställa samtliga användare. Därför ser Larsson att dessa är mer
efterfrågeinriktade.

I fråga om vilka kvalitetskrav man ställer på musiken framkommer det att inget av biblioteken
för någon diskussion kring detta. Två av biblioteken säger sig inte ha några kvalitetskrav alls.
De flesta tog dock upp rasistisk musik som något man väljer bort. På två av biblioteken säger
man att man är restriktiva mot musik som är anpassad för att sälja. Dansbandsmusik tas också
upp, på två av biblioteken, som exempel på musik med låg kvalitet. Det är endast fyra av
biblioteken som hävdar att viss musik inte passar in på biblioteken beroende på för låg
kvalitet. De övriga förespråkar en linje där inga låntagargrupper skall diskrimineras och de
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tycker inte att det är bibliotekens uppgift att välja och värdera vilken musik låntagarna skall
lyssna på.

Hittills har utvecklingen i Danmarks varit lik den svenska utvecklingen av musikmedier på
bibliotek. Man har nu tagit steget fullt ut och formulerat en ny bibliotekslag där man
innefattar musikbärande medier som obligatoriska på folkbiblioteken. År 2003 skall det enligt
denna lag finnas ett utbud av musikmedier på alla folkbibliotek (Voss, K, 2001). Detta skall
ge möjligheten att skapa en musikverksamhet på biblioteken i samtliga kommuner.
Målen med danska folkbibliotek är att, likt de svenska biblioteken, göra all typ av musik
tillgänglig utan kostnad. Skillnaden mellan biblioteken och musikaffärerna är (förutom den
ekonomiska aspekten), enligt Rørbye, att biblioteken kan erbjuda en historisk samling av både
klassisk musik och pop- och rock. Man trycker också på vikten av att det finns kunniga
bibliotekarier med förmåga att hjälpa låntagarna (Rørbye, I, 1995).

Fram till år 2001 hade det funnits musikbiblioteksservice i ca en tredjedel av kommunerna.
Kirsten Voss, Dansk musikbiblioteks forening, skriver (2001) att det nu krävs ett stort arbete
för att utveckla både bibliotekens materialsamlingar och personalens kompetens på
musikområdet. Många mindre bibliotek som inte tidigare haft någon verksamhet med
musikutlåning har nu varit tvungna att starta en ny avdelning och bygga upp en egen samling
från ingenting. Ett exempel på detta är biblioteket i Aalestrup (Pihl, T, 2001).
Musikutlåningen startade här i december 2000 och den innehöll då lite över 200 titlar. När
man startade insamlingen av titlar valde man här att utgå från låntagarnas önskemål men
tanken är att låntagarna inte skall få lika stort inflytande i fortsättningen. Man har delat upp
budgeten i klassisk och övrig musik och innanför dessa sedan ytterligare i mindre kategorier.
Man har även satt en viss procentsats för hur mycket av budgeten som skall användas för att
tillgodose låntagarnas önskemål och hur mycket som skall användas för musik som
bibliotekarierna menar att biblioteket skall ha.

I samband med den nya bibliotekslagen i Danmark har Biblioteksstyrelsen publicerat ett
dokument med råd till musikbibliotekarier (Vind, T, 2000). Vind skriver att det skall finnas ett
brett spektrum av både inhemsk och internationell musik inom alla musikgenrer. Dessa titlar
skall vara utvalda efter kvalitet, aktualitet och mångfald. Hon påpekar att detta kan vara svårt
att utföra på grund av det enorma utbud som finns och att ingen varken kan eller skall ha allt.
Det viktiga är att ha en balans mellan aktualitet och kvalitet, något som kan vara nog så svårt
att efterleva då många bibliotek känner sig tvingade att köpa in musik som är mycket
efterfrågad men som kanske inte lever upp till kvalitetskraven. Men liksom för den övriga
biblioteksverksamheten gäller det att samlingen både tillgodoser användares uppenbara behov
samtidigt som den kan bjuda på annorlunda upplevelser. Det gäller att vara lyhörd för
nyskapande musik som kanske inte nödvändigtvis ligger på topplistan. Vinds råd vad gäller
fördelning mellan genrer är att en tredjedel av samlingen skall bestå av klassisk musik och två
tredjedelar av resten. Hon skriver att lite större bibliotek brukar ha fördelningen 40 %
klassiskt och 60 % övriga genrer. Grundsamlingen bör bestå av exempel från alla genrer och
stilarter. Det är både en ekonomisk fråga och en bibliotekspolitisk fråga om man väljer att
köpa fler exemplar av efterfrågade titlar istället för att välja större spridning. Det är hur som
helst en fördel om man är konsekvent i denna fråga. Både etablerad musik och de allra nyaste
strömningarna bör köpas in (Ibid).

Även utvecklingen i Finland har varit lik den i Sverige (Talja, S, 2001). 1986 års finska
handbok för musikbibliotekarier säger att man skall stödja alla medborgares rätt till
musikaktiviteter, musikminoriteter, inhemsk musik och den lokala musiken. Man skall även
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arbeta för ett aktivt musikintresse hos användarna (Talja, S, 2001, s. 40-41). När man bygger
upp samlingarna skall man ta hänsyn till kvalitet och olikhet. Man skall inte jämföra mellan
musiktraditioner det skall finnas en balans mellan inhemsk och utländsk musik. Man skall
även ta hänsyn till lokala omständigheter (Ibid). Man trycker på att ingen musik är värdefull
för biblioteket enbart för att den är populär.

4.4 Biblioteksanvändaren

I Strategisk medieplanering för folkbibliotek (Höglund, A., Klingberg, C, 2001, s. 41) trycker
man på att det är viktigt att känna till sina användare i arbetet med medieurvalet.
Folkbiblioteket är förvisso till för alla men det är viktigt att klargöra vilka olika grupper och
individer som finns samt vilka olika sorters behov som skall tillfredsställas.
Det finns inga undersökningar om användare utförda i Sverige gällande musik och
biblioteksverksamhet. I Norge har Statens bibliotektilsyn (1990) försökt att definiera vilka
användare man skall ta hänsyn till med musiksamlingen. Man delar då in användarna i
följande kategorier:

• musikintresserade, dvs de som lyssnar på, men inte själva utövar musik,
• amatörmusiker och musikelever,
• professionella musiker; körledare, orkestermedlemmar, pedagoger och musikstuderande
• forskare.

Man skriver att, när det gäller de två första kategorierna, skall man tillhandahålla alla genrer
för både barn och vuxna. De två senare kräver en något mer specialiserad samling med
exempelvis inspelningar av speciella musiker. Man påpekar sedan att mindre folkbibliotek
nog bara kan tillgodose de två första kategoriernas krav. De senare två riktar sig mer mot
forskningsbibliotek. Dock påpekar man också att gränserna är suddiga när det gäller musik
(Statens bibliotektilsyn, 1990, s. 35).

Vind (2000) skriver att erfarenheter från stora och etablerade musikbibliotek i Danmark visar
på en lika stor spridning mellan olika användare för musikavdelningar som för bibliotekens
övriga avdelningar. För de yngsta barnen behövs ett speciellt musikutbud men redan i de
tidiga tonåren är barnen välorienterade i olika stilarter och genrer. Man behöver därför
anskaffa musik med tidens mest populära namn. Hon skriver också att målsättningen måste
vara att tillgodose alla användares behov, så det är viktigt att känna till sina användare.

Sanna Talja (2001) har utfört en undersökning av användare av musiksamlingen på finska
bibliotek med hjälp av diskursanalys. I sina intervjuer med biblioteksanvändare upptäcker hon
att alla respondenter är överens när hon frågar om vad som är viktigt i en samling; mångfald
och balans. Man anser att ingen genre kan uteslutas och att det bör finnas något för alla. De
avvisar också bibliotekens roll som ”storebror” och undervisare. När de tillfrågas om det är
något de saknar i samlingen visar det sig dock att de saknar ett djup vad gäller deras egen
musiksmak, samtidigt som de inser att biblioteken naturligtvis inte kan tillhandahålla allt. Det
påpekas också under intervjuerna att de inte tror att bibliotekarierna kan allt om alla genrer.
De vet att en bibliotekarie har en egen musiksmak. För att få så stor mångfald som möjligt i
samlingarna föreslår de ett team som samarbetar vid inköp (Talja, S, 2001, s. 47-50).
Beroende på vilken infallsvinkel Talja använde i intervjufrågorna fick hon fram tre olika sätt
att förhålla sig till musik på bibliotek.

Den första kalla hon för The general education repertoire. Här närmar hon sig då ämnet från
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utgångspunkten musikstudier. Ur denna synvinkel definieras biblioteken som den kultur- och
utbildningsinstitution vars syfte inte bara är att möta användares krav utan också att guida
dem ”mot högre destinationer” (Ibid, s. 51). Det anses då viktigare att möta behoven hos de
som studerar musik än de som bara söker underhållning. Flera av respondenterna ser här på
klassisk musik som mer än musik. Den representerar även ett arv efter västvärldens
humanistiska civilisation. Man understryker vikten av en kritisk attityd gentemot
populärmusik. Kvalitet sätts före efterfrågan. Respondenterna antar här att bibliotekarien
genom sin profession kan välja mellan kvalitet samt icke kvalitet och antar oftast att
musikbibliotekarier måste ha en utbildning i musikvetenskap (Ibid, s. 53-54). Det centrala i
samlingen ses som det historiska perspektivet. Samlingen skall visa den historiska
utvecklingen av musiken. Man tänker sig att biblioteket ger användaren möjlighet att utbilda
sig själv genom att man upptäcker nya saker i samlingen. På en låg nivå lyssnar man bara på
musik för underhållning eller som bakgrund. På en högre nivå finns ett aktivt och
intellektuellt intresse för musiken själv, en vilja att ta till sig kunskap om musiken och dess
historia. På den högsta nivån innebär relationen till musik att skapa själv och att seriöst
studera musik (Ibid, s. 54).

Den andra synvinkeln kallar Talja för The alternative repertoire. Denna synvinkel uppenbarar
sig då man diskuterar bibliotekens materialinsamlingsprinciper gentemot andra kanalers
musikutbud. Utifrån denna synvinkel är bibliotekens uppgift att komplettera andra
”musikkällor”. Det vill säga vara ett alternativ till masskulturen. Samt att fylla igen hålen i det
generella musikutbudet genom att ta hand om tillgängligheten för ovanligare och marginal
musik. Man ägnar här mycket intresse åt subkulturerna. Genom detta skall man garantera att
människor verkligen har möjlighet att själva välja. Men det finns ingen klar konsensus bland
respondenterna om vad alternativ eller smal musik innebär. Somliga säger att eftersom den
klassiska musiken inte har någon kommersiell framgång så borde den betraktas som en form
av minoritetsmusik som skall stödjas. Typiskt är även att ta upp etnisk musik, världsmusik
och nya trender inom rock, jazz och klassisk musik (Ibid, s.55). Klassikerna inom rock samt
klassisk musik nämns som något man kan hoppa över på grund av att de är så välkända ändå.
Biblioteken borde ta risker och bjuda på överraskningar (Ibid, s. 56). Som utbildare är också
bibliotekariens uppdrag ett annat i denna kontext. Biblioteken skall här hjälpa användaren att
stärka sin kulturella identitet (Ibid, s. 57). Det som spelas på radion är inte nödvändigt att
köpa in eftersom det finns tillgängligt överallt ändå, och köps av privatpersoner i större
utsträckning, medan alternativ musik kan vara svår att få tillgång till.

The demand repertoir är den sista infallsvinkeln och den tillämpas när man pratar om arbete
med samlingarna samt musiksmak och musikintresse. Här utgår man helt från efterfrågan.
Man understryker att man måste känna till sina användares behov för att kunna köpa in musik.
Man föreslår för detta ändamål att man använder sig av lånestatistik, användarundersökningar
och generella undersökningar om musiksmak och musikbeteende. Att använda sig av
lånestatistik hjälper också för att se vad som inte skall köpas in. Musiken som ”bara står på
hyllorna” nämns som objekt som kan avvaras (Ibid, s.59). Man tar ingen kritisk ståndpunkt
gentemot den allra populäraste musiken. Istället säger man att ju mer populär en artist är ju
större är chansen att den kommer att lyssnas på även i framtiden. En del säger att det är stor
efterfrågan på klassisk musik eftersom biblioteken är den bästa kanalen att lära känna denna
musik på. Man understryker också vikten av att basera beståndet på den lokal efterfrågan.
Bibliotekets roll är avhängigt på den lokala miljön.

”därför borde inte bibliotekarierna lita till sin egen expertis vad gäller urval. Urvalet
skall baseras på efterfrågan, konkreta behov och inte på ideologiska mål eller en
abstrakt uppfattning av begreppet kvalitet.” (Ibid)
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Sammanfattningsvis skriver Talja att de intervjuades uttalanden om musikbiblioteksservice
domineras av mångfaldsetik. Men den generellt accepterade mångfaldsetiken innehåller
ganska olika och likaså motsägelsefulla uppfattningar om vad kvalitet innebär vad gäller
service på ett bibliotek. På olika sätt ”tävlar” de olika synvinklarna med varandra och är
motsatser till varandra. När Talja sedan jämför intervjuerna med de officiella texter som rör
musikbibliotek  kommer hon fram till att tonvikten på finkultur som ansågs naturlig under 50-
60talet inte längre ses som en möjlighet. Däremot idén med att göra användarna bekanta med
det kulturella arvet finns i den generella utbildningsuppfattningen. Även idén att utveckla sin
musikaliska smak genom bibliotekets samling finns men då handlar det om en förflyttning
från mainstream-musik till mer autentisk musik. Talja skriver att användares diskurser
gällande biblioteksservice visar på samma sorts konflikter som professionella
biblioteksdiskurser visar.

4.5 Sammanfattning

Sven Nilsson (2003) skriver att den grundläggande hållningen inom den offentliga
kulturpolitiken är en humanistisk elitism. Denna syn innehåller en grundläggande kritik mot
den kommersiella kulturmarknaden. På de flesta håll inom kulturområdet saknas det dock
lagstiftning. 1984 års biblioteksproposition säger bland annat att man skall arbeta för att
utjämna standardskillnader kommunerna emellan. Det finns i bibliotekslagen inget specifikt
om musikverksamheten.

Eftersom medieutbudet är så stort på musikområdet blir det mer och mer som måste väljas
bort. Detta kräver att bibliotekarien har nödvändiga kunskaper om musik och mediemarknad.
När kompetensen saknas bör expertis utifrån användas. Larssons undersökning över
stadsdelsbiblioteken i Göteborg visar dock att tillräcklig kunskap bland bibliotekarierna
saknas.

Larssons undersökning visar också att biblioteken har svårt att formulera några tydliga mål
med verksamheten och att man inte heller för någon diskussion kring begreppet kvalitet. De
flesta av biblioteken i den undersökningen vill rikta sig till alla användare och därmed inte
bestämma över dem genom att värdera musiken olika. Enligt skriften utgiven av
Biblioteksstyrelsen i Danmark i samband med den nya bibliotekslagen skall biblioteken
tillhandahålla både inhemsk och internationell musik inom alla musikgenrer. Samlingen skall
utarbetas efter premisserna; kvalitet, aktualitet och mångfald. Den skall tillgodose användares
uppenbara behov men samtidigt bjuda på annorlunda upplevelser. 1986 års finska handbok för
musikbibliotekarier säger att man skall arbeta för ett aktivt musikintresse hos användarna. När
man bygger upp samlingarna skall man ta hänsyn till kvalitet och olikhet.

Det är viktigt att känna sina användare i arbetet med mediaurvalet och enligt Vind är det en
lika stor spridning mellan olika användare för musikavdelningar som för bibliotekens övriga
avdelningar. Talja har i sin undersökning av användare på musikavdelningar på finska
bibliotek sett att det finns tre olika sätt att förhålla sig till musik på bibliotek. Dessa är The
general education repertoire, där bibliotekets uppgift är att vägleda och utbilda användarna.
Det historiska perspektivet är här viktigt. The alternative repertoire är det andra perspektivet
och här är det centrala att finna alternativ musik och att fungera som motvikt till
masskulturen. The demand repertoire innebär att man helt utgår från efterfrågan i urvalet.
Dessa tre innehåller ganska olika och likaså motsägelsefulla uppfattningar om vad kvalitet
innebär vad gäller service på ett bibliotek. Dessa diskurser gällande biblioteksservice visar på
samma sorts konflikter som professionella biblioteksdiskurser visar.
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5. Musiksociologisk grund
I föregående kapitel redogjorde jag för olika aspekter angående biblioteken och dess
fonogramsamlingar. I följande kapitel kommer jag att, mycket kort, ta upp hur synen på
populärmusik utvecklats. Begreppet musikestetik kommer att diskuteras. Jag kommer också
att redogöra för hur Sveriges musiksamhälle ser ut idag och vilka tendenser som kan skönjas
inom denna. Aspekten av musik som identitetsbärare, musikkritik samt massmedias
maktposition kommer också att tas upp.

5.1 Populärmusikens utveckling

Fram till 1970-talet var det endast konstmusiken som ansågs vara värd att studera. Detta
berodde delvis på att konstmusiken inte ansågs ha någon anknytning till eller påverkades av
det vardagliga livet. Den sågs, så att säga, stå över detta. Populärmusiken däremot verkade
helt klart i en social kontext och var därför inte intressant att studera (Clayton, M., Herbert,
T., Middleton, R, 2003, s. 70). När sedan synen på populärmusik förändrades och man
började ge plats åt denna inom musikforskningen skapades, genom olika typer av forskning,
en intellektuell bas för att kunna bevisa att musik skapades genom politiska och kulturella
orsaker. Vilket i sin tur ledde fram till påståendet att om musik är en social konstruktion måste
det också finnas samband mellan sociala grupper och deras musik. Denna idé började växa
fram under 70-talet (Ibid, s. 72).

Utgivningen av grammofonskivan ökade under första hälften av 1900-talet kraftigt.
Inledningsvis bestod utgivningen främst av konstmusik men det nya mediet kom snart att
domineras av populärmusik. Detta speglar en generell förändring gällande alla former av
varor som blev möjliga att massproducera och som därmed förändrade människors vardag
(Edström, O, 2002, s. 208). Den musik som kom att dominera såväl grammofonutgivningen
som utbudet i radio är den som Edström kallar för mellanmusiken (Ibid, s. 214). Innebörden i
detta begrepp är den musik som i första hand har en beledsagande och underhållande roll
(Ibid, s. 205). Begreppet skiftar dock efter hand och kommer att stå för olika sorters musik i
olika tider och sammanhang. I dag skulle man exempelvis kunna kalla dansbandsmusik,
eurovisionsfestival-låtar och de flesta Beatles-låtar för mellanmusik.

När grammofonindustrin expanderade, från 30-talet och framåt, var det till ungdomar och
ogifta man vände sig, de var de största konsumenterna och det var dessa som också kom att
använda musik på nya sätt. Nöjeslivet var i högre grad inriktad mot ungdomens behov (Ibid,
s. 236). Populärkulturen och massmediernas former blev på så sätt en del i ungdomens
kulturbygge och frigörelseprocess. Det myckna användandet av musik gjorde att
ungdomarnas musikkultur förändrades snabbt och det blev mer och mer viktigt att kunna
navigera mellan de olika musikstilar som salufördes. Det gällde, kort sagt, att hänga med
(Ibid, s. 254).

Vacker konstmusik från tidigare sekler tillsammans med populärmusiken och alla dess former
kom tack vare medierna att snart nog fylla ut alla rum i musikkulturen. Man omges av musik
idag och den används i så gott som alla livssituationer. Edström skriver att den idag mer än
någonsin är en dimension av det sociala umgänget och livet än ett privat möte med en
ljudhändelse (Ibid, s. 310).
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5.2 Estetikbegreppets utveckling

Edström skriver (2002, s. 301) att begreppet estetik förekommer frekvent inom nutida
vetenskapliga diskurser men att det kan vara svårt att veta vad som faktiskt ryms inom
begreppet. Det förklaras sällan, och läsaren lämnas i regel åt att själv tolka begreppet.

De olika uppfattningarna av estetik som beskrivs i Edströms avhandling har utvecklats i
samklang med olika samhälleliga förändringar. Han beskriver hur upplevelsen av estetik och
därmed också begreppets innebörd förändrats genom seklerna som gått. Från den första
uppfattningen av estetik som en ”särskild-upplevelse”, positiv för människan som social och
biologisk varelse, till Upplysningens syn på musik som autonom, som konst. Det var under
denna tid som musikhistoriker och teoretiker utvecklade analysmetoder som understödde
uppfattningen av musik som ett självständigt tonrike där vissa kompositörer och verk fick
hedersplats. Instrumentalmusiken, tänkte man sig, uttalade det outtalade (Ibid, s. 306-308).

Det var inom borgerligheten som detta diskuterades. Den stora majoriteten berördes
fortfarande inte alls, eller mycket lite, av det estetiska resonemanget. Folkets tillgång till
konstmusik var liten och detta förändrades endast mycket långsamt under 1800-talet. Under
borgerlighetens, så att säga, kulturella styre, breddades den estetiska upplevelsen till att
innehålla starka emotionella inslag. Den konstnärligt högtstående musiken sågs alltmer som
synonym med estetik. Orden bildning och nöje var ett vanligt verktyg för att beskriva
skillnader i användandet av konst där estetik förknippades med bildning (Ibid, s. 217).

Delar av socialdemokratin och borgerligheten hade som mål att utbilda allmänheten i de
estetiska värdena för att genom detta forma ansvarsfulla medborgare och goda arbetare (Ibid,
s. 218). Man genomförde bildnings- och uppfostringsprojekt, exempelvis arbetarkonserter för
att genomföra detta mål. Men det infriades aldrig så som det var tänkt. Populärkulturen växte
sig stark även inom det borgerliga skrået under 1800-talet. Salongsmusik, operetter, schlager
och annan underhållningsmusik ökade. Schlagern blev den nya folkmusiken (Ibid, s. 309).

Tack vare etermedia och mekaniska framförande av musik ökade tillgängligheten till musik i
allt snabbare takt under 1900-talet. Musik kom att användas i nya situationer och
sammanhang vilket också medförde en allt snabbare förändring av estetikbegreppet.
Populärmusiken hade en dubbel lättillgänglighet genom medierna och genom musikens
struktur.

I sina teorier kring olika lyssnartyper kommer Teodor W Adorno (1967) fram till att den
kvantitativt viktigaste lyssnarkategorin är den som lyssnar på musik enbart för
underhållningens skull. Detta sätt att lyssna på musik definieras, enligt Adorno, genom
”olustkänslorna då man stänger av radion snarare än den högst blygsamma lustvinst man gör
medan den är på” (Adorno, T, 1976, s. 24, rad 32-33). Musiken används alltså som
avspänningsmedel, som ett medel att döva ensamhet och slå ihjäl tid. Det är denna typ som,
enligt Adorno kastar ljus över hela fältet (Ibid, s. 24). Eftersom det är till denna typ som
kulturindustrin riktar sig blir musiken urvattnad och fattig, menar han. Han skriver vidare att
alla vet vad man kan förvänta sig när man sätter på radion och detta tycks befria från
reflektioner över själva musiken (Ibid, s. 30). Idealet är att kunna lyssna helt utan
ansträngning, helst bara på ett öra. Detta främjar, enligt Adorno, passiviteten som sedan
infogas i ”kulturindustrins totala system som en fortskridande fördumningsprocess”(Ibid, s.
39). Han menar att lätt musik som massfenomen undergräver autonomi och självständigt
omdöme, kvaliteter som är mycket viktiga för ett fritt samhälle (Ibid, s. 47). Detta liknar, om
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än något tillspetsat, den borgerliga visionen om bildning för folket inom musikestetiken.
Adorno säger vidare att om underhållningsmusiken är den som dominerar och den inte bryr
sig om några krav på estetisk autonomi så får musiken också en helt annan social roll än den
som konst bredvid andra konstarter (Ibid, s. 48). Antingen anpassas kulturindustrin efter
gruppen som lyssnar på musik endast för underhållnings skull eller så lockar den fram typen.
Adorno påpekar att det inte är relevant vilket, båda sakerna är funktioner av ett
samhällstillstånd där konsumtion och produktion är sammanvävda. För Adorno är musiken
och samhälleliga faktorer tätt sammanvävda och genom sin musikestetik är han i vissa fall
mycket kritisk till båda:

Den som med sina egna sinnesorgan vill få en uppfattning om vad samhället är för
någonting, kan i musiken lära sig att det dåliga slår igenom, även där man kan sätta upp ett
konkret medvetande om något bättre (Adorno, T, 1976, s. 63, rad 12-15)

För att motverka detta kan man endast, enligt Adorno, uttala denna insikt och arbeta för ett
sakkunnigt och insiktsförmedlande förhållande till musiken istället för det konsumerande.
Han förespråkar ett medvetet lyssnande på musik istället för användandet av musik endast för
underhållningens skull och tycker att det är synd att medvetet lyssnande ofta förväxlas med ett
kallt ”utifrån” reflekterande (Ibid, s. 19).

Det kan vara problematiskt att använda teorier som är så tydligt emot populärmusiken i en
diskussion om denna. Jag menar dock att Adornos teorier fortfarande är av intresse i dagens
musiksamhälle. Populärmusiken har, som sagts, nu tilldelats en högre status och begrepp som
autencitet och estetisk autonomi är något som nu går att applicera även på denna musik.
Föreställningen om att musik som endast används som underhållning är sämre musik lever
fortfarande kvar. Skillnaden är att man nu kan se att all musik som passar in under genren
”populärmusik” inte endast är underhållningsmusik. Dock föreligger det en konflikt i Adornos
sätt att dela in musiken i konst och kommersiell musik och andra faktorer som påverkar
musiken som kommit fram senare i historien. Exempelvis musikens roll i människans
identitetsskapande, som jag tar upp under kapitel 5.3.2.

Angående samtida musik skriver Adorno att det förekommer vissa svårighet att analysera den.
Han menar att för att kunna analysera musik i sin helhet måste man ha klart för sig dess
samhälleliga halt. Men denna utvecklas först med tiden. Dess roll i samhället är vid musikens
första uppträdande dolt. Det är svårt att begripa sig på och bedöma musik så länge den
förefaller som en produkt av den individuella viljan, den kollektiva energin bakom måste bli
kännbar så att musiken uppenbarar sin ”märkliga allmängiltighet”. Därför är den samtida
musiken svår att få grepp om (Ibid, s. 189). Förhållandet till den moderna musiken ser Adorno
som nyckeln till musikaliskt medvetande. Genuin musikalitet, den spontana relationen till
musiken, bottnar i förmågan att göra erfarenheter. Att ge sig in på det som ännu inte är indelat
i stela kategorier och ändå urskilja vad som är bra och dåligt innebär att man kommer att
avvisa det som inte motsvarar musikens själva idé (Ibid, s. 190).

Inom det gigantiska musikfältet idag har vi, skriver Edström, ”fått ett komplex av kulturella
värderingar och ett globalt smorgasbord av kulturella möjligheter att surfa emellan”
(Edström, O, 2002, s. 304, r. 5-7.). Detta skapar en oreda av värderingar, synsätt på värdet och
behovet av olika former av musik.

Musik med sång har alltid varit vanligare än instrumentalmusik och under musikexpansionen
på 1900-talet breddades också estetikbegreppet till att innefatta fler icke-instrumentala
aspekter. En annan förändring som skett på 1900-talet är att musiken nu rättar sig mer efter



24

människans ”inåt-orienterade” intresse istället för som tidigare, då människan utåt anpassat
sig efter de få kulturupplevelser som fanns (Ibid, s. 311). Med andra ord skapas nu, i större
omfattning, musik för publikens skull. Det är först under slutet av 1900-talet som det inte
längre anses som en last för en musiker att inte kunna läsa noter. Detta påverkar sannolikt
också estetikbegreppet. Läskunnighet underlättar objektifiering vilket man kan se hänger
samman med estetikbegreppet under 1800-talet. Större vikt läggs vid känslan av musiken om
varken musiker eller publik läser noter.

Edström ser i dagens samhälle att samtliga estetikbegrepp existerar sida vid sida. Den
traditionella indelningen där man skiljer mellan konst och underhållning lever fortfarande
kvar. Han ser också en ytlighet i estetikbegreppet i vardagen men tror sig samtidigt se en mer
djupgående form av estetisering som hänger ihop med att det uppstått nya gränssnitt mellan
människa, mjukvara och maskin, vilket i sin tur påverkar skapandet. Han säger dock att det
inte finns någon empirisk grundad kunskap om detta (Ibid, s. 312).

5.3 Sveriges musiklandskap idag

Aldrig någonsin tidigare har så mycket människor sysslat med så mycket musik. Musik
förekommer i alla möjliga olika sammanhang och miljöer och intresset för den ökar hela
tiden. Allra störst är intresset för populärmusik. I Sverige idag pågår det ett ständigt
musicerande runt om och man kan tillskriva bredden på musikutbildningar, framför allt den
kommunala musikskolan, att musikintresset väckts hos så många människor och att så många
musiker kommit fram i Sverige (Finansdepartementet, 1999, s. 19). Nästan en fjärdedel av
alla ungdomar har lärt sig spela något instrument i den kommunala musikskolan. Att nästan
400 000 elever går i musik- och kulturskolor och över 500 000 deltar i studieförbundens
musikverksamhet vittnar om en mycket omfattande amatörverksamhet (Nilsson, S, 2003, s.
139). Musik- och kulturskolor är också det största musikpolitiska området och motsvarar
nästan två tredjedelar av det sammanlagda offentliga stödet till musik (Ibid, s. 141). Det
framgår tydligt att en ökning sker både av medierad (inspelad) musik och framförandet av
levande musik. Den form av musikutövande som ökar mest är det individuella
musiklyssnandet, men samtidigt efterfrågas också i större utsträckning konserter och andra
musikevenemang. Studien, Att vidga deltagandet i musiklivet, visar att det framför allt bland
ungdomar är vanligt att lyssnandet av musik genom medier leder till ett större behov att se
och höra favoritartisterna även i verkligheten (Statens kulturråd, 1991, s. 79). Antalet
musikstilar såväl som antalet utövare växer i snabb takt. Detta innebär naturligtvis fler
valmöjligheter för musikintresserade men det medför också att konkurrensen bland de som
utövar musik ökar. Lilliestam (1996, s. 28) skriver att praktiskt taget alla sorters musik, i
dagens samhälle, är påverkade av ekonomin omkring dem, av att de är kommersiella varor på
en marknad.

Det har skett en stor förändring av musikutbudet via radio och tv under de senaste 30 åren.
Utbudet har ökat successivt men det har också blivit mer och mer kommersiellt styrt genom
att vi fått fler reklambaserade radio och TV-kanaler. Detta innebär en ökad efterfrågan på de
artister som är populärast, och den efterfrågan får konsekvenser för skivbolagen och samtliga
inom musikindustrin (Finansdepartementet, 1999, s.49). I de kommersiella radio- och TV-
kanalerna används musiken för att locka publiken till kanalen, vilket innebär att man endast
spelar musiken som man tror att den specifika målgrupp man riktar sig till vill höra. Man
skriver i Att ta sig ton utbudet av populärmusik därmed ökar förutsatt att man använder ordet i
bemärkelsen ”musik på publikens villkor” (Ibid, 1999, s.50). Detta innebär att artister med
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färre lyssnare, såväl som artister med mindre köpstarka lyssnare, kan få svårt att få sin musik
spelad i TV och radio.

Karriärmönstret för svenska artister har också förändrats. Det är mer sällan nu som man sakta
bygger upp en position inom nöjesindustrin genom träget musicerande för att sedermera
kunna nå ryktbarhet som artist. Istället kan framgången komma snabbt för dem som råkar
spela rätt sak, vid rätt tillfälle och för rätt publik (Ibid, 1999, s.54). Men denna berömmelse
kan även svalna fort. Livslängden för popmusik är mycket kort. De största volymerna av en
skiva säljs ofta under loppet av bara några månader (Ibid, 1999, s.71).

Mellan åren 74 till 94 tiodubblades utgivningen av fonogram i Sverige. Samtidigt minskade
antalet renodlade skivbutiker, dvs. professionella, fackkunniga butiker med fullt sortiment,
från ca. 500 till ett hundratal och de som nu återstår hittas nästan alla i de större städerna.
Däremot har antalet försäljningsställen som erbjuder de 20-30 mest sålda skivorna, ofta skivor
med blandade hits, ökat ännu mer. Dessa skivor finns numera att köpa på bensinstationer,
kiosker m.m. (Ibid, 1999, s.71). Av detta kan man dra slutsatsen att tillgången till den mest
populära musiken har ökat samtidigt som övrig musik har blivit svårare att finna. Visserligen
finns numera Internet som ett alternativ för att söka efter musik och även ladda ner musik
ifrån och den riktigt intresserade hittar säkert vägar till sin egen musik där. Men faktum
kvarstår att TV och radio är medier som gör musiken synlig på ett annat sätt än Internet och
det är denna synlighet som går förlorad för musik som inte visas via dessa medier.

Vad gäller skivbolagen i Sverige så består ungefär 80 % av internationella företag. De har
stärkt sin närvaro inom den svenska musikindustrin både genom uppköp av svenska bolag och
genom nyetablering (Ibid, 1999, s.75). Att utländska bolag visar intresse för den svenska
marknaden beror på att Sverige tillhör de 15 till 20 största marknaderna för skivor (Ibid, 1999,
s.55).

5.3.1 Mönster i det svenska musiklandskapet

Musik medier mångkultur tar upp olika tendenser som kan iakttas i dagens musikliv
(Lundberg, D, Malm, K, Ronström, O, 2000 s 60-65).  Dessa tendenser visar på ett
spänningsfält med flera poler som i olika utsträckning påverkar den nutida musiken.1
Det första spänningsfältet, homogent – diversifierat, betyder att musikbranschen å ena sidan
blir mer och mer homogen i och med att samma typ av musikinstitutioner och former för
framförande finns i alla länder. Medierad musik låter, på grund av samma typ av
inspelningsmöjligheter, mycket lika varandra oavsett plats för inspelning och genre. Å andra
sidan blir antalet stilar och former allt större, vilket gör att musiklivet blir mer diversifierat.
Det andra spänningsfältet är renodlat – blandat, vilket innebär att det å ena sidan uppstår fler
och fler blandningar av musikstilar samtidigt som det finns starka tendenser i dagens samhälle
att vilja bevara äldre musikstilar som något ”äkta” och ”renodlat”. Globalt – lokalt är det
tredje spänningsfältet. Som en del i globaliseringen kopplas föremål, expressiva former, stilar
och sociala relationer loss från sina ursprungliga sammanhang. Innebörden av detta är att fler
och fler musikstilar sprids globalt. Exempelvis irländsk folkmusik finns numera överallt, inte
bara på Irland, och även svenskar har möjlighet att lära sig spela didjeridu2.  Dock genererar
denna globalisering även en känsla för det lokala vilket gör att lokala musikstilar bli mer och
mer betydelsefulla för många människor. Spänningsfältet stor tradition – liten tradition visar
                                                          
1 Det påpekas i studien att dessa inte är de enda tendenserna som kan iakttas. Men dessa är de som
anses vara tydligast.
2 Didjeridu = Blåsinstrument traditionellt spelat av aboriginerna i Australien och på Nya Zeeland.
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att de s.k. stora traditionerna; musik framfört i konserthus och operahus, på festivaler samt
etablerade religioners ceremonier etc. blir mer dominerade . Men samtidigt pågår ett uppsving
för en rad små traditioner, exempelvis svensk spelmansmusik och annan musik som framförs i
mycket mindre sammanhang. Det femte spänningsfältet skrivs; kollektiv – individ och innebär
att det individuella, å ena sidan, betonas mer och mer. Det ensamma lyssnandet till CD och
band i hörlurar blir vanligare. Samtidigt blir fler och fler grupperingar av olika slag kring
musik synliga. Medierad – levande är det sista spänningsfält som tas upp i denna studie. Å
ena sidan växer mängden av medierad musik lavinartat, fler och fler genrer och enskilda
artister hittar vägen till CD-skivan. Å andra sidan ökar antalet utövare av levande musik av
olika typer. (Ibid, s 401)

Utvecklingen inom musiken går med andra ord inte endast åt ett håll, utan det pågår ständigt
en dragkamp mellan olika fenomen. De ovan uppräknade polerna ligger på olika avstånd
sinsemellan, de påverkar varandra och vissa av dem genererar varandra. Som i fallet med
förhållandet renodlat – blandat där faktumet att fler blandformer bildas också resulterar i
motrörelser för att bevara de ”ursprungliga” genrerna. I rummet mellan de tolv polerna
uppstår det flerdimensionella spänningsfält där nutida musik lever.

5.3.2 Musiken som identitetsbärare

Under 90-talet har problemet med särskilda sociala kategorier så som klass, kön, etnecitet,
ålder osv, bytts ut mot det mer omfattande problemet med identitet. Hur är musik inblandat
när det gäller konstruktionen av en kulturell identitet? (Clayton, M., Herbert, T., Middleton,
R, 2003, s. 75)

Det finns en paradox i det moderna konsumtionssamhället där industrin strävar efter
standardisering och stora serier vilket ger billigare produktion samtidigt som tidens budskap
lyder att människan skall utveckla sin särart. Musiken har därför blivit ett sätt att uttrycka sin
personlighet och Edström skriver att man inte kan skilja mellan mode och kläder och
ungdomsmusiken. Populärmusiken är lika mycket en historia om stil som om själva musiken
(2002, s. 239).

Lundberg et al skriver att det är vanligast bland ungdomar att musiken får så stor betydelse för
den kulturella identiteten, och i de fallen kan valmöjligheterna i realiteten vara små (2000 s.
381). I detta fall kan det vara än viktigare att skapa en enhetlig image för en artist då man vet
att den då kommer att locka vissa typer av musiklyssnare. Samtidigt kan man se att den typen
av kopplingar, för andra, har minskat. Många människor ägnar sig nu samtidigt åt exempelvis
rock och klassisk musik. Det är inte länge sedan det var ytterst ovanligt. Man ser alltså en
generell tendens i denna studie att individers benägenhet att samtidigt ägna sig åt många olika
typer av musik har ökat.

Även i Att vidga deltagandet i kulturlivet såg man denna tendens (Statens kulturråd, 1991, s
80-81). Man beskriver här hur den intolerans som tidigare funnits mellan olika musikkulturer
börjat minska. Under 60-talet föraktade exempelvis många anhängare av seriös musik,
populärmusiken. Omvänt hade inte de som lyssnade på populärmusik stor förståelse för den
”seriösa musiken”. Framför allt välutbildade, unga människor, kan numera inneha en seriös
attityd till musik samtidigt som de har ett intresse för populärmusik. Bland äldre människor
har utjämningen inte nått lika långt utan där finns fortfarande tecken på att vilja tillhöra det
ena eller andra lägret. Det finns enligt denna studie flera anledningar till utjämningen som
skett. Det ena är att gränserna mellan populämusik och konstmusik inte är så tydliga längre.
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De nya blandformerna och experimenterande med musiken attraherar många olika
musiklyssnare. En annan anledning till minskade motsättningar är att man insett att de olika
musikstilarna inte konkurrerar med varandra.

Frågan är dock om faktumet att människor nu kan lyssna på många olika sorters musik
verkligen beror på att den identitetsbärande rollen för musik minskat eller om det endast beror
på att den starka skiljelinjen mellan pop- och rockmusik samt klassisk musik inte längre är
relevant i sammanhanget. Ovan nämnda texter talar om att den identitetsbärande rollen
minskat för musik, vilket grundar sig i att människor nu kan lyssna på både rock och klassisk
musik. Lilliestam poängterar tvärtom i Om musikaliska termer och värderingar (1996) att
musiken säkert har större identitetsbärande roll nu än någonsin förut. Dels beroende på att
musikintresset och utbudet är så stort, dels på att andra så kallade klassmarkörer har blivit
osynliga. Han tar exemplet med den välutbildade akademikern som aldrig skulle erkänna att
han/hon lyssnar på exempelvis dansbandsmusik men gärna visar att man lyssnar på jazz,
klassisk musik och avantgardistisk rockmusik (Lilliestam, L, 1996, s. 27). Många delkulturer
profilerar sig med hjälp av musik och all musik kan fungera som identitetsbärare enligt
Lilliestam (Ibid, s. 31). Att människor nu kan ägna sig åt olika genrer samtidigt hänger
sannolikt mer ihop med de förändringar i upplevelsen av estetik som redogjordes för tidigare.

5.3.3 Massmediernas maktposition

Utvecklingen inom svensk massmediestruktur kännetecknas av tre huvudtendenser:
integration, investeringar och internationalisering. Integrationen innebär att traditionella
gränser mellan olika former av medier suddas ut. Både i Sverige och utomlands expanderar
stora multimediaföretag som bedriver verksamhet inom flera olika områden. Exempelvis
Bonniers i Sverige har en dominerande ställning inom hela mediafältet. Detta leder i sin tur
till ökad maktkoncentration och minskad mångfald (Petersson, O, 1991, s 56-57). Samtidigt
har vinster inom massmediebranschen fått flera att investera. Nya medieföretag bildas, många
inriktar sig medvetet mot en liten, avgränsad publik. Informationsspridning och
opinionsbildning blir på detta sätt mindre enhetlig (SOU, 1990, s 59). Internationaliseringen
innebär att världen krymper mer och mer. De stora multimediaföretagens bärkraft är beroende
av deras förmåga att sprida artisterna globalt. Man kan se att dessa tendenser stämmer överens
med de tidigare nämnda tendenserna i Sveriges musiklandskap från Musik medier mångkultur
(Lundberg, D, Malm, K, Ronström, O, 2000).

Ytterligare ett begrepp som spelar en central roll i dagens musikkultur är den globala
uppmärksamhetsekonomin, en följd av den allt mer hårdnande konkurrensen inom kulturen, i
synnerhet då inom musikindustrin (Ibid, s 375).  Detta är ett sätt att tänka som innebär att det
istället för pengar är uppmärksamhet som är myntfoten. Det gäller att synas så mycket som
möjligt. I takt med att antalet aktörer inom musikbranschen ökar hårdnar konkurrensen om
allmänhetens uppmärksamhet. Genom tydlig ”kulturell varumärkning” skapas ett enhetligt
uttryck för att få så mycket uppmärksamhet som möjligt. Vid lanseringen av nya artister vill
man alltså skapa en så enhetlig bild av artisten och dess musik som möjligt. En tydlig ”image”
gör att musiken, artisten eller stilen lättare fastnar i allmänhetens medvetande.

En annan tendens som hänger ihop med denna uppmärksamhetsekonomi är att en musikform
gärna kopplas samman med utövarens kulturella identitet. Genom att en speciell musikstil
framställs som enhetlig och kopplas samman med exempelvis en särskild klädstil, vissa
politiska åsikter med mera, går andra synsätt förlorade. Utövare inom den speciella
musikstilen förknippas då automatiskt med denna kulturella identitet (Ibid, s. 383).



28

Massmedias makt i detta avseende ligger i att bestämma vem som får tillträde till
offentlighetens scen. Denna scen som konkurrerande maktcentra försöker utnyttja för att
förbättra sin egen position och försvaga motståndarens. Den allmänna tanken om maktbalans
förutsätter dock att det finns en mångfald av konkurrerande maktcentra som kämpar om den
offentliga scenen. Den ömsesidiga granskningen och kritiken avses fungera som ett själv-
korrigerande system som förhindrar uppkomsten av en enda dominerande maktelit. (SOU,
1990, s. 63). Då stora multimediaföretag kontrollerar hela fältet slutar detta system att
fungera.

5.3.4 Musikkritik

Lundberg och Ternhag skriver (2002, s. 34) att den ökade användningen av musik inte har
motsvarats av ökade allmänna kunskaper. Resultatet kan därför ses som en ökande
”inkompetens” i förmågan att verbalt och intellektuellt hantera vad musik är och vad musik
gör med oss människor. Edström skriver att det för tillfället råder en mycket stor
kunskapstillväxt inom musikvetenskapen men att denna kunskap har svårt att nå ut till dem
som är eller borde vara intresserade av den; musiker, musikskribenter och den
musikintresserade allmänheten (Edström, O, 2002, s. 303).

Det musikaliska kanon som existerar idag har skapats av dem som har skrivit och skriver om
musik; musikvetare och journalister (Lilliestam, L, 1996, s. 28). Traditionen utgörs av en
kanon av konstnärligt värdefulla verk som skrivits av manliga kompositörer. Kvinnorna, och
de som framfört musiken har, genom denna tradition, kommit i skym undan. Frågor som
behandlar musikens användning, varför och i vilka sammanhang vi lyssnar på olika sorters
musik har heller inte kommit fram som en del av detta kanon. Omvärderingar i fråga om olika
genrers kvalitet har visserligen tillkommit, men i stort sett är det den etablerade
musikhistoriska kanon som fortfarande gäller. Tanken på det traditionella borgerliga
musikarvet är alltså ännu inte avskaffad. Edström skriver dock att den är på väg att
förminskas. När 40-talistgenerationen inte längre är kulturbärare kommer det att förändras än
mer (Edström, 2002, s. 304). Även musikstilar som inte innefattas av konstmusiken, så som
jazz och rock, beskrivs, enligt Lilliestam, utifrån samma gällande kanon. Man tenderar att ge
uppmärksamhet åt en samling av ”klassiska musikstycken” och i de flesta fallen manliga
artister (Lilliestam, L, 1996, s. 28).

Det finns ett stort behov av att etikettera de olika formerna av samtida populärmusik. Ett
omtvistat ämne har sedan 60-talet varit skillnaderna mellan pop- och rockmusik. Försöken att
definiera dessa två har huvudsakligen handlat om att rock är samhällsengagerande, att dess
texter betyder något, att den är autentisk och icke-kommersiell medan popmusiken inte är
äkta, har betydelselösa texter, är kommersiell o.s.v.(Lilliestam, L, 1998, s. 22-30). Detta visar
på ett liknande sätt att indela musik i högt och lågt som det sätt som används inom
konstmusiken och det är detta synsätt som levt vidare även bland musikkritiker.

Den musiken som skapas just nu är ännu inte infasad i det musikaliska kanon och det gör att
det kan vara svårt att ha något perspektiv på den.3 Det görs dessutom allt mer musik som inte
passar in i traditionella stil- och genrebeteckningar. Många musiker blandar in stilelement och
instrument från många olika stilar och skapar på så sätt nya spännande ljudkombinationer och
uttryckssätt. Lilliestam skriver (1996, s. 24) att det ofta är just i detta gränsland mellan
genrerna som den mest nyskapande och intressanta musiken görs, dock kan man kanske inte
se vikten av denna musik förrän i efterhand.
                                                          
3 Jämför även med Adorno (1967).
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Lundberg, Malm och Ronström skriver att musikrecensenters betydelse som nationella filter,
som bestämmer vad som är bra och sämre musik har minskat. Recensenterna tenderar numera
endast att representera subjektiva åsikter om musiken i fråga. Vidare skriver de:

En sådan ”privatisering” av det utvärderande skiktet försvårar också förmedling av tydliga
värden, vilket å ena sidan kan främja en mångfald av uttryck på många nivåer, men å andra
sidan också kan medföra att hög och låg kvalitet jämställs” (Lundberg,D., Malm, K.,
Ronström, O, 2000, s. 377, r. 17-20)

Även här är det värdefullt att återkoppla till estetikbegreppet och den förvillande mångfald,
som vi sett, råder idag.

Lilliestam (2003) har i sin fallstudie rörande gruppen Kent försökt se hur de framställs i
musikrecensioner och media. I recensionerna ser han att det inte förekommer några
musikteoretiska termer alls med undantag för begreppen vers och refräng. Däremot finns det
gott om benämningar på olika instrument samt en terminologi som är lik rockmusikernas eget
sätt att tala om sin musik. Att inga musikteoretiska termer förekommer beror antagligen på
vilken publik man vänder sig till. Man förutsätter inte att människor intresserade av pop- och
rockmusik är utbildade inom musik eller är bevandrade inom musikterminologin. Det
förekommer många värdeomdömen i recensionerna av Kent men de ges ofta utan någon
särskild motivering. Ord som bäst och störst är exempelvis mycket vanliga. Det refereras ofta
till andra artister, låtar och genrer som inte förklaras vidare. Man förutsätter alltså att läsaren
har samma referensramar som skribenten. Man använder sig också mycket av klichéartade
uttryck och liknelser som inte är specifikt knutna till musik. Lilliestam hänvisar också till
Sirpa Koiranen som analyserat skillnader mellan språk i recensioner av konstmusik,
populärmusik och jazz. Hennes slutsatser är bland annat att man i recensioner av
populärmusik och jazz fokuserar mer på miljö, artistens utseende, publikens och musikernas
beteenden samt innehåller fler värdeomdömen än vad konstmusikrecensionerna gör. Medan
de senare fokuserar mer på beskrivningar av musikens material (Lilliestam, L, 2003, s. 17-
18). Detta verkar hänga samman med hur man genom tiderna sett på konstmusik respektive
populärmusik, vilken roll de olika musiktyperna spelar för människor och vilka estetiska
värden man tillskriver musiken.

När ett skivbolag skall lansera en ny skiva tar de fram ett informationsmaterial som lämnas ut
till journalister och medier, vilket sedan blir en utgångspunkt för journalisterna när de skriver
om skivan. Denna information är ofta slagkraftigt formulerad för att sälja och förs ofta helt
okritiskt vidare av journalisterna (Lilliestam, L. 2003, s. 17). Detta gör att man måste fråga sig
vilka skribenterna arbetar för när de recenserar en skiva. Är det att betrakta som en objektiv
recension när man utgår från materialet man fått från det marknadsförande skivbolaget? Man
kan här även återknyta till den ovan nämnda ”kulturella varumärkningen”. Det är inte otroligt
att informationsmaterialet för en skiva med exempelvis en ny grupp skräddarsys för att nå ut
till en mycket specifik publik.

5.4 Sammanfattning

Det som Edström kallar för mellanmusiken; musik med en beledsagande och underhållande
roll var den som kom att dominera både grammofonutgivningen såväl som utbudet i radio.
Det var i första hand till ungdomarna man kom att rikta sig. Musikindustrin och användandet
av musik växte i snabb takt vilket gjorde att också musikkulturen förändrades i accelererande
takt under 1900-talet. Idag är musiken mer än någonsin en dimension av det sociala umgänget
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och livet än ett privat möte med en ljudhändelse.

Edström beskriver hur estetikbegreppet förändrats genom tiderna; från den första
uppfattningen av estetik som en ”särskild-upplevelse” till Upplysningens syn på musik som
autonom, som konst. Han beskriver det borgerliga  bildnings- och uppfostringsprojektet som
gick ut på att bilda allmänheten i den ”goda” kulturen. Detta genomfördes aldrig som det var
tänkt då populärkulturen växte sig stark även inom det borgerliga skrået under 1800-talet. Nya
medier gjorde tillgängligheten för musik större under 1900-talet. Detta ledde även till att
estetikbegreppet förändrades. Enligt Edström råder idag förvirring angående värderingar av
olika former av musik. En tendens är att icke-instrumentala faktorer tagits med i
estetikbegreppet, exempelvis texterna har nu större betydelse. Musik skapas nu i större
omfattning för publikens skull. Det är också vanligare att musiker inte kan läsa noter, vilket
också kan påverka estetikbegreppet då läskunnighet underlättar objektifiering, och innebär att
större vikt nu läggs vid känslan av musiken. Vidare ser Edström att samtliga uppfattningar om
estetik finns i dagens samhälle.

Musiksociologen Adorno är mycket kritisk till populärmusik i allmänhet. Han anser att
kommersialismen skapar musik som enbart är till för underhållning, vilket är den lägsta
formen av musik, och inte kan ses som autonom. Han menar vidare att detta får förödande
konsekvenser på människors självständiga omdöme och i förlängningen också på demokratin.
Angående samtida musik skriver Adorno att den är svår att bedöma då dess roll i samhället
ännu är dolt.

Musikintresset är stort i Sverige idag. En ökning sker både av medierad musik och
framförandet av levande musik. Det individuella musiklyssnandet är det som ökar mest.
Konkurrensen bland de som utövar musik ökar. Lilliestam skriver att praktiskt taget all musik
påverkas av att de är varor på en marknad. Mediautbudet ökar också men det har även blivit
mer kommersiellt styrt, vilket innebär att tillgången på den mest populära musiken ökar
samtidigt som den minskar för annan musik. Populärmusikens livslängd är mycket kort, de
största volymerna av en skiva säljs ofta under loppet av bara några månader.

I Musik medier mångkultur ses följande tendenser i dagens musiklandskap som viktiga:
Musiken låter mer och mer lika över hela världen, musikstilarna blandas mer, de kopplas bort
från sina ursprungliga sammanhang och sprids globalt, musiken för de stora arenorna blir mer
dominerande och mer musik spelas in på CD för att upplevas individuellt. Samtidigt blir
antalet musikstilar större, vilket gör utbudet och valfriheten större, ursprungliga eller
renodlade musikstilar värnas om mer, lokala musikstilar blir mer och mer viktiga för
människor, små traditioner har fått ett uppsving, fler och fler grupperingar av olika slag kring
musik framträder och antalet utövare av levande musik ökar.

Musik har en stark identitetsbärande roll, speciellt för ungdomar. För artister och skivbolag
innebär detta att det kan vara viktigt att skapa en enhetlig image för en artist för att den då
kommer att locka vissa typer av musiklyssnare.

Utvecklingen inom massmediestrukturen kännetecknas av integration, som innebär att stora
multimediaföretag expanderar och innefattar fler delar av mediafältet, investering som innebär
att flera nu vågar investera, efter vinster inom branschen. Flera mindre medieföretag bildas.
Internationalisering innebär att medierna måste kunna spridas globalt.
Uppmärksamhetsekonomin som råder innebär att man som artist måste synas så mycket som
möjligt för att fastna i människors medvetande. Om maktbalansen skall fungera förutsätter det
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att det finns en mångfald av konkurrerande maktcentra som kämpar om den offentliga scenen.
Det råder stor kunskapstillväxt inom musikvetenskapen men denna kunskap når inte ut till
musiker och musikskribenter. Den kanon som gäller bygger på samma som för konstmusiken
och innebär en indelning i hög och låg musik, samt att man ger störst uppmärksamhet åt
konstnärligt värdefulla verk som skrivits av manliga kompositörer. Kvinnorna, och musikerna
kommer i skym undan. Det kan dock vara svårt att behålla detta perspektiv på ny musik som
inte ännu är infasad i detta kanon. Recensenternas betydelse har minskat och står nu endast
för subjektiva åsikter. Recensioner av populärmusik saknar musikaliska termer, de beskriver
mer känslor runt musiken än musiken själv. Man fokuserar också mer på artistens utseende,
och på publikens och musikernas beteenden. Musikrecensenten kan också vara påverkad från
skivbolaget när recensionen skrivs.
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6. Redovisning av intervjuer
Efter att nu ha gått igenom litteraturen, och med denna i åtanke, går jag nu vidare med en
genomgång av intervjumaterialet. Denna genomgång är strukturerad efter följande moment;
hur man går till väga när man väljer ut och köper in populärmusiken, hur samarbetet med det
övriga musiklivet på orten ser ut, vad som är syftet för musikavdelningen, vilka olika kriterier
man har för urvalet, hur man ser på begreppet kvalitet samt vilken relation man har till
användarna.

6.1 Hur urval och inköp går till

De olika biblioteken har utvecklat något skilda arbetssätt för att välja ut och köpa in musik. På
bibliotek 1 arbetar man i arbetslag där ett arbetslag har skivavdelningen, skönlitteraturen,
programverksamheten samt invandrarlitteraturen som ansvarsområde. Här samarbetar
samtliga i arbetslaget med urval och inköp inom alla genrer på musikavdelningen. På de
övriga biblioteken är det en person som har ansvaret för att köpa in pop- och rockmusik. Men
i samtliga fall hjälps kollegorna åt vid urvalet i mer eller mindre utsträckning. Intervjuperson
6 säger att ansvara för en genre innebär att bevaka det som ges ut samt hålla koll på vad
biblioteket har och om det finns några luckor som bör fyllas i. Dock poängteras att alla deltar i
inköpsmötena och är delaktiga i beslutet om vad som skall köpas in. Intervjuperson 4 säger att
många på avdelningen läser musikrecensioner av eget intresse och att man hela tiden tipsar
varandra om musik som bör köpas in. Man tar även tips från personer utanför bibliotekets
väggar.

Över lag verkar det som om arbetet med urvalet till musikavdelningarna kännetecknas av
mycket samarbete kollegorna emellan. Ingen av de intervjuade ser detta arbete som något en
person bör utföra utan man för hela tiden en öppen diskussion om vad som skall och inte skall
köpas in.

6.1.1 Olika kanaler som används vid urval och inköp

Större delen av de intervjuade, fyra av sex, uppger att man grundar sitt urval till största delen
på recensioner i musiktidskrifter och i dagspress. Endast intervjuperson 2 uppger
Bibliotekstjänst som den största källan för urvalet. Intervjuperson 1 uppger att man använder
sig både av BTJ och av recensioner men att man även köper in mycket efter de många
önskemål man får från låntagare. Intervjuperson 1 säger också att man kan ha problem med
att köpa in musik som man inte har så mycket eget intresse av och att det då gäller att läsa
mycket recensioner för att kunna göra ett bra urval. Två av intervjupersonerna ställer sig
kritiska till Bibliotekstjänst utbud. Intervjuperson 3 säger att hon använder dessa endast i sista
hand då hon tycker att deras utbud är för dåligt. Intervjuperson 4 är kritisk till att
recensionerna i BTJs katalog är skrivna av samma personer. Båda dessa uppger att de istället
använder sig av dagspress och facktidningar för att få bättre uppfattning av musiken.

Ett annat hjälpmedel för urvalet som tas upp i tre av intervjuerna är AMG (All Music Guide).
Detta är en Internetsida var man kan finna både biografier, genredefinitioner och diskografier
över såväl klassisk musik som populärmusik från hela världen (www.allmusicguide.com).
Intervjuperson 3 säger att detta ibland är den enda källan som finns att tillgå för äldre musik
men att man även använder den för ny musik. Intervjuperson 4 säger att AMG fungerar bra
när man behöver avgöra vilken skiva som är bäst att köpa in av en speciell artist eller inom en
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viss genre.

På två av biblioteken säger man att man inom vissa genrer ibland har tagit hjälp av personer
utanför biblioteket för urvalet. Detta gäller genrer där personalen själva upplever att de inte
har tillräckligt stort kunnande om musiken ifråga.

De källorna man köper in musik ifrån är Bibliotekstjänst, Skivhugget i Göteborg (en skivaffär
med hela sitt sortiment online) och Ginza (en postorderfirma för musik). Intervjuperson 6
säger att man fram till mitten av 90-talet endast använde sig av BTJ när man köpte in skivor.
Det var svårt att överblicka marknaden i övrigt och man hade svårt att belägga skivor som
människor frågade efter. Men sedan man fick kontakt med Skivhugget och kunnat använda
sig av deras katalog har arbetet underlättats.

Återigen kännetecknas arbetet med urvalet som ett öppet arbete. Den största källan som
används är musikrecensioner från flera olika källor samt användandet av AMG. Man är heller
inte främmande för att ta hjälp utifrån när man känner att man behöver mer kunskaper inom
en genre. Bibliotekstjänst används inte i lika stor utsträckning som andra källor enligt dessa
intervjuer.

6.1.2 Samarbete med det övriga musiklivet på orten

Man har mycket lite utarbetat samarbete med det övriga musiklivet på de respektive orterna.
Ett av biblioteken säger att man i stort samarbetar mycket med det övriga kulturlivet och att
mycket av detta samarbete har musikanknytning. Dock står musikavdelningen för mycket lite
av detta samarbete. På ett av biblioteken säger man att man inte har resurser för att täcka mer
än det behovet som redan täcks. Musikavdelningen är så populär att man inte kan göra mer
reklam för den. Därför är samarbetet med det övriga musiklivet på orten inte så stort enligt
intervjuperson 6.

Det är bara två av intervjupersonerna som har kunnat ge exempel på samarbete som innebär
att biblioteket är delaktiga i musiklivet på orten vad gäller pop och rockmusik. På bibliotek 1
har man tagit kontakt med lokala musikföreningar och liknande som ger ut demo-skivor av
lokala band eftersom man på biblioteket har som målsättning att spegla det lokala musiklivet.
Man uppmanar även enskilda musiker att lämna in exemplar av skivor till biblioteket. Detta
fungerar enligt intervjupersonen bra då det är många som skänker skivor. Intervjuperson 4 tar
upp medverkande i musikfestivaler så som en världsmusikfestival.

Det övriga samarbetet som tas upp av biblioteken handlar om musikskolor av olika slag.
Bibliotek 2 och 6 tar upp samarbetet med kommunala musikskolan där elever har små
konserter på biblioteket. För bibliotek 2 har detta samarbete fallit sig naturligt mycket
beroende på att personalen själva haft barn verksamma inom musikskolan. Bibliotek 4 har
enligt intervjupersonen ett tätt samarbete med musikhögskolan på orten och dess bibliotek.
Intervjuperson 5 säger att musikhögskolan och musikteatern använder sig av biblioteket men
att det inte är något uttalat samarbete, de vänder sig till biblioteket som vilka andra användare
som helst. På samma sätt hjälper bibliotek 6 ibland dirigenter, körledare eller musiklärare med
att finna vissa inspelningar och noter.

På bibliotek 6 säger man att man för närvarande arbetar med att utveckla musikavdelningens
sida på internet. Där vill man nu skapa en länk som vänder sig mot ortens musikliv för att i
fortsättningen kunna ha ett närmre samarbete.
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6.2 Syftet med musikavdelningen

Syftet med att ställa denna fråga var egentligen inte att få veta det exakta övergripande syftet
med musiksamlingen. På sätt och vis är en ju en omöjlig fråga att besvara då en avdelning på
ett bibliotek har många olika syften och funktioner. Anledningen till att ändå ställa den var för
att se vad intervjupersonerna spontant kom att svara. Vilka syften med musiksamlingen tänker
de på när de köper in musik till biblioteket?

Två av intervjupersonerna inleder svaret på denna fråga med att motivera varför man
överhuvudtaget skall köpa in pop- och rockmusik till biblioteken. Dessa konstaterar då att
musiken är en självklar del i vår kultur och därför också självklart en del i bibliotekets
uppdrag. Pop- och rockmusiken anses extra viktig eftersom den engagerar så många
människor och framförallt då yngre människor.

Ett tydligt syfte som tas upp i tre av intervjuerna är musikavdelningens roll som vägledare för
användarna. Att musiksamlingen har en stor bredd tror man gör att användare finner saker
som de aldrig lyssnat på tidigare, kanske inom genrer som de aldrig lyssnat på. Man vill
kunna bryta ner gränser mellan genrer och man vill att användare skall kunna öka och
fördjupa sitt lyssnande. Parallellen dras här till avdelningen för skönlitteratur som man tror
har samma inverkan. Intervjuperson 1 tar även upp två exempel på genrer som kan inverka
extra mycket till att bygga broar mellan olika genrer. Dessa är filmmusik och världsmusik. I
det första fallet kan musiken tillhöra olika genrer till en och samma film, vilket innebär att
musiken inte sammankopplas med dess genre på samma sätt som i andra kontexter.
Världsmusik är en genrer som i sig blandar in element från många olika musikstilar.
Intervjupersonen tror att man, genom att lyssna på skivor med exempelvis filmmusik eller
världsmusik, kan upptäcka nya genrer. Hon trycker också på att det finns bra musik inom alla
genrer men att det är viktigt för biblioteket att hjälpa användare att bredda sin medvetenhet
om musik. Intervjuperson 4 säger att man har chansen att testa nya genrer och upptäcka ny
musik på biblioteket eftersom man där kan låna musik utan kostnad. I intervju 3 används
uttrycket ”att öppna musikaliska dörrar” som syfte. Man vill att biblioteket skall innehålla
musik som inte alla känner till.

I två av intervjuerna talar man om musikavdelningens överbryggande roll. Man tycker att
musikavdelningen fyller en viktig funktion då den drar till sig människor som inte annars
skulle hitta till biblioteket. En intervjuperson ser också musikavdelningen som en brygga
mellan barn- och ungdomsavdelningen till vuxenavdelningen. Musiken ses alltså som ett
medel för att hålla kvar ungdomarnas kontakt med biblioteket.

I intervju 2 får jag inget direkt svar på denna fråga. När den ställs kommer intervjupersonen
istället in på inköpskriterier och kvalitetskrav. Man kan ändå skönja ett syfte med musiken
genom dessa svar då intervjupersonen vill satsa på musik som inte är för kommersiell och
slätstruken. Samlingen skall innehålla musik som är hållbar och kvalitativ.

I en av intervjuerna kommer också vikten av samlingens musikhistoriska värde upp under
denna diskussion. Intervjupersonen säger att många ungdomar som själva musicerar använder
sig av samlingen för att finna rötterna för den musik de själva utövar.

Flera av intervjupersonerna trycker på att man vill kunna erbjuda både den bredare musiken
och ”smalare” alternativ. Ett begrepp som också läggs stor vikt vid är mångfald.
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Sammanfattningsvis kan man se att det syfte för musikavdelningen som kommer fram
tydligast genom intervjuerna är dess uppgift som vägledare för användarna, Man vill att
musikavdelningen skall ge dem förutsättning att öka, fördjupa och bredda sitt lyssnande.

6.3 Inköpskriterier

Det framgår av samtliga intervjuer att inga skrivna kriterier finns för inköp av musik. Ett
bibliotek uppger att man gärna skulle arbeta fram en mer specifik policy för detta. Det kan
bero på faktumet att inga skrivna kriterier finns att svaren på denna fråga också visade sig bli
så olika.

Intervjuperson 1 uppger som inköpskriterier att man vill uppnå ett representativt urval inom
alla genrer samt trycker på vikten av den musik med lokal anknytning som man satsar extra
mycket på. Intervjupersonen säger att, vad gäller den lokala musiken, går det inte att ha
samma kvalitetskrav som för den övriga samlingen. Den lokala musiken skall finnas på ett
bibliotek för att spegla det lokala musiklivet, därför är det ytterst sällan man väljer att inte
köpa in en sådan skiva.

Intervjuperson 2 uppger som enda inköpskriterier förfrågan från användare och att man utgår
från bibliotekstjänsts recensioner.

I intervju 3 framkommer inga kriterier förutom att de är samma som gäller för hela
biblioteket.

Intervjuperson 4 uppger att man vill satsa på smalare musik, ”den musik som inte får så
mycket uppmärksamhet”. Man trycker här på att man vill kunna ge användarna både smal
musik och ett brett utbud. Intervjupersonen berättar också att man i år gör en specialsatsning
på den mest populära musiken, vilken innebär; soul, hip-hop, house och reggae.

Intervjuperson 5 säger att huvudlinjen för inköp av pop- och rock-musik är att följa
recensionerna i olika musiktidskrifter och dagstidningar. Man köper inte in musik endast på
inköpsförslag. Man vill att biblioteket skall ha en samling som består av en kombination
mellan nyskapande och tradition. Man vill inte vara för populistisk men man vill heller inte
fungera som någon slags censur eller ”skriva folk på näsan” om vad som är bra och dåligt.

På det sista biblioteket beskriver man hur man lägger mycket energi på att köpa musik från
andra länder eftersom en stor del av bibliotekets användare kommer från andra länder än
Sverige. Man vill minska fokusen på brittisk och amerikansk musik. Vidare säger man att
man som regel köper in originalalbumen av de större artisterna men kan nöja sig med en
samlingsskiva av mer perifer musik.

Som framgår väljer de olika bibliotekarierna att svara mycket olika på frågan om
inköpskriterier för pop- och rockmusik. Två av intervjupersonerna väljer att lyfta fram den
musik som man satsar mycket på, lokal musik i intervju 1 och musik från andra länder i
intervju 6. Medan intervjupersonerna 2 och 5 väljer att trycka på vilka hjälpmedel man
använder vid urvalet (BTJ-recensioner, förfrågan från användare osv.). Olika uttryck används
i intervjuerna för att beskriva vad man vill att samlingen skall innehålla; representativt urval,
både smalt och brett utbud, kombination av nyskapande och tradition, inte för populistiskt
men inte heller för censurerande. Dessa uttryck vittnar om en svår balansgång för att skapa ett
urval som varken är för kommersiellt eller för smalt.
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6.4 Kvalitet

Kvalitet är naturligtvis ett mycket mångfacetterat begrepp och intervjupersonerna tyckte i
många fall att det var svårt att uttala sig om detta. Frågorna som ställdes var både vilka
kvalitetskriterier man tog hänsyn till på biblioteket och vad intervjupersonen själv ansåg att
kvalitet i musik innebar. Det visade sig dock att intervjupersonernas svar om deras egna
åsikter och hur de tänkte i inköpssituationen ofta gick ihop. Ett par av de som intervjuades
hade mycket svårt att säga något om vad de själva ansåg vara kvalitet i musiken utan gick
istället in för att beskriva vad de tog hänsyn till i urvalssituationen.

I intervju 1 säger intervjupersonen att man inte fört någon diskussion om kvalitet och musik
på biblioteket. Man utgår från recensioner när man köper in skivor och anser att detta fungerar
som en kvalitetskontroll. Även när man får in önskemål på skivor från användare använder
man recensioner för att undersöka om skivan håller måttet. Intervjupersonen säger dock att
det händer att man gör misstag om man köper skivor som just kommit ut och man inte tagit
del av tillräckligt många åsikter om musiken. Olika aspekter tas upp vad gäller kvalitet i
musiken. ”Musik som är rätt så strömlinjeformat gjord” är enligt intervjupersonen av lägre
kvalitet. Det är viktigt att våga ”göra sitt eget” och ”gå utanför ramarna”.

Intervjuperson 2 berättar om vilka kvalitetskrav man tar hänsyn till när man köper in pop- och
rockmusik till biblioteket. Man vill inte köpa för kommersiell eller slätstruken musik. Man
köper heller inte in musik som inte visar upp ”sunda” värderingar, musik som innehåller
rasism eller för mycket svordomar i texterna. Man tycker att det är viktigt att musiken har ett
budskap och att den ”står sig”.

Intervjuperson 3 tycker att kvalitet i musik är när den har ett eget uttryck och sticker ut från
mängden. Intervjupersonen tar också upp att det finns olika sorters kvalitet. Om texterna i en
viss musik är bra kan den rent musikaliska kvaliteten bortses ifrån till viss del.

Intervjuperson 4 har svårt att ge något svar på frågan om kvalitetskrav och vad som är kvalitet
i musik och denna diskussion förs inte heller på biblioteket. Man utgår ifrån recensioner när
man köper in musik och tror att man därigenom finner den kvalitativa musiken. Ett visst
kvalitetsmedvetande kan skönjas när intervjupersonen säger att man inte köper in Absolute
music-skivor och liknande.

När denna fråga kommer upp i intervju 5 märks det tydligt att intervjupersonen har mycket
funderingar kring detta och att begreppet kvalitet innebär vissa svårigheter. Detta märks när vi
pratar om dansbandsmusik. Intervjupersonens åsikt är att detta är alldeles för banal musik och
vill inte gärna köpa in den samt påpekar också att den inte verkar räknas in av
kulturetablissemanget i Sverige. Skivorna inom denna genre varken bevakas eller recenseras.
Samtidigt tycker hon att det är fel att utesluta en hel genre på detta sättet. Hon påpekar att hon
själv har samma åsikt om denna musik som kulturetablissemanget i övrigt men vill inte att
detta skall få betydelse för urvalet. Biblioteket får inte heller in förfrågningar på denna
musiken men intervjupersonen tror att detta kanske beror på att låntagare helt enkelt inte
vågar fråga efter genren eftersom den uppenbarligen inte är accepterad som ”bra” musik.
Intervjupersonen säger också att det kan behöva gå en tid innan man kan avgöra om musik är
av bestående kvalitet. Här tas ABBA upp som ett exempel på musik som inte ansågs vara
kvalitativ musik när den kom men som numera räknas som mycket viktig. Men
intervjupersonen säger också att hon tror att människor som lyssnar på exempelvis Absolute
music-skivor eller dansbandsmusik inte har något djupt intresse för musik och att deras musik
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därför blir mer utbytbar. Vidare säger intervjupersonen att de försöker att vara generösa
gentemot låntagare och ta hänsyn till inköpsförslagen. Musik man inte vill köpa in är skivor
med rasistiska eller sexistiska budskap. När jag frågar vad kvalitet i musik innebär för
intervjupersonen personligen använder hon uttryck som ”musik med någon upplyftande
effekt” och ”med andlighet”. Hon nämner sedan musik som hon anser har hög andlighet och
politisk mening. Återigen använder hon ordet ”banal” för att utrycka hur musik inte bör vara.

Intervjuperson 6 säger att man fortlöpande för en diskussion kring vad som är kvalitet vid
varje inköpsmöte. Hon säger också att det antagligen görs bedömningar hela tiden men att det
är svårt att sätta fingret på hur det görs och vad det innebär. När valet görs att inte köpa in en
skiva beror det oftast på att texterna är exempelvis rasistiska. Hon påpekar också att kvalitet
inte är genrebundet. Man köper på detta bibliotek mycket musik från Bibliotekstjänst och
intervjupersonen påpekar att man redan där har ett ganska strikt urval. Men det händer ibland
att en låntagare påpekar om en skiva ”slunkit igenom kvalitetskravet” och man köpt in den
fast man inte borde gjort det. Intervjupersonen använder begreppet ”allmängods” om den mest
kommersiella musiken och säger att för att slippa denna försöker man att ha en så stor bredd
inom alla genrer som möjligt. Även i denna intervju tas dansbandsmusiken upp som exempel
på musik som inte köps in. Intervjupersonen säger att det inte verkar som om låntagarna
förväntar sig att finna denna typ av musik på biblioteket då man inte får in förfrågningar på
den heller. Hon resonerar om att denna musik kanske inte används i så stor utsträckning för att
lyssna på utan mer att dansa till.

Något som är återkommande under intervjuerna är kvaliteten i musikens text. Här har de
intervjuade lättare för att urskilja kvalitet. Man tar i många fall upp att musik med rasistiska
texter inte köps in. En av intervjupersonen tar även upp sexism i detta sammanhang. En av
intervjupersonerna säger till och med att när man gör valet att inte köpa in en skiva beror det
ofta på just texten och inte på musiken. Det verkar alltså vara lättare att ha en åsikt om
musikens värde vad gäller texten än det rent musikaliska värdet. En åsikt som återkommer i
intervjuerna är att kvalitativ musik är musik med ett eget uttryck, som sticker ut från
mängden. Man vill gärna undvika musik som är alltför kommersiell och slätstruken. Tre av
intervjupersonerna anser att man genom att använda sig av recensioner redan har ett granskat
urval att arbeta med. Man lägger alltså i det hänseendet ganska stor vikt vid dessa recensioner
och utgår från dem som en slags kvalitetskontroll.

6.4.1 Att köpa musik från topplistan

Även i denna fråga skiljer sig svaren åt något. Tre av intervjuerna visar dock på en liknande
inställning till den allra populäraste musiken. Dessa tre säger att det naturligtvis händer att
musik som ligger på topplistan köps in, men anledningen till att de köps in är inte att de är så
populära. Man säger att man helt enkelt aldrig tittar på populariteten hos musiken när man
väljer ut den. En av dessa intervjupersoner säger att det inte är bibliotekets sak att följa trender
på det sättet, man vill hellre kunna tillhandahålla musik som kan vara svårt att finna på annat
håll. Man trycker i dessa intervjuer också på musik med mer hållbar kvalitet samt smalare
musik. I en av intervjuerna dyker också begreppet samlingsskivor upp i detta resonemang.
Man säger då att man inte köper in samlingsskivor av typen ”absolute music”, då man
upplever att det är för mycket ”skräp” på dessa. Däremot har man ingenting emot andra typer
av samlingsskivor.

I de tre övriga intervjuerna framkommer det olika sätt att se på inköp av musik från topplistan.
Ett av biblioteken har hittills köpt mycket sådan musik då man inte velat riskera att förlora
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användare. Något frustrerat poängteras dock att det inte är den ”roligaste musik” man kan
köpa in och man hoppas på att man i fortsättningen kan satsa lite mer på smalare musik. På ett
annat bibliotek har man inte satsat något på att köpa in denna typen av musik på grund av
nedskärningar. Man har istället riktat sin uppmärksamhet mot musik med mer hållbar kvalitet.
Dessa två bibliotek visar i dessa uttalanden upp helt skilda sätt att se på den populära
musiken. Båda två tycks ha bibliotekets budget i fokus men man väljer olika sätt att tackla
problemen. Det ena väljer den mest populära musiken för att inte tappa låntagare medan det
andra väljer bort denna musik på grund av dess icke bestående värde.

I den sista intervjun säger intervjupersonen att eftersom man upplever att man har en jämn
åldersfördelning bland användarna och eftersom man utgår ifrån att musik från topplistan till
största delen tilltalar ungdomar, har man valt att inte satsa på denna musik. Däremot säger
man att en filial i kommunen som har en stor andel ungdomar bland användarna har satsat
mer på att köpa in den populäraste musiken.

6.5 Användaren

Samtliga intervjupersoner upplever en stor åldersspridning mellan användarna på
musikavdelningen. Då skivorna står blandat på biblioteken har de dock svårt att urskilja vilka
som besöker olika genrer. I en av intervjuerna påpekas att låntagaren mycket ofta lånar flera
skivor inom helt olika genrer samtidigt. Hon säger att det är ofta som användare kommer in
med ”en Kiss och två Beethoven” i handen. Intervjupersonen tror att detta beror på att
biblioteket kan erbjuda ett varierat utbud och att människor finner saker på biblioteket som de
inte från början letade efter. Intervjupersonen drar här också parallellen till avdelningen för
skönlitteratur och menar att den fungerar på samma sätt.

Fyra av de sex intervjupersonerna upplever att majoriteten av användarna av
musikavdelningen är män. På ett av biblioteken ser man att detta gäller framför allt på jazz-
och bluesavdelningen men även på pop- och rockavdelningen. Ett av biblioteken har nyligen
genomfört en användarundersökning där man fick fram att så mycket som 70 % av
användarna var män. Man frågar sig naturligtvis varför det är så men ingen av
intervjupersonerna vågar komma med någon gissning i detta avseende. En av
intervjupersonerna tar upp en diskussion som förts på biblioteket gällande frågan om
samlingsskivor. Man har tidigare på detta bibliotek varit mycket emot att införskaffa sådana
då man hellre satsat på att köpa originalalbum, men man har omvärderat denna fråga då man
kommit fram till att detta är ett traditionellt manligt tänkande. Intervjupersonen tror att
kvinnor, rent generellt, ofta har lättare att ta till sig en artist via en samlingsskiva och
dessutom inte har samma intresse som män av att endast lyssna till originalalbum.

6.5.1 Inköpsförslag

Alla intervjupersoner utom en säger att man får mycket förfrågningar och inköpsförslag på
musikavdelningen. Användaren upplevs som mycket mer aktiv än övriga avdelningars
användare. Bibliotekarierna finner den stora mängden inköpsförslag som mycket positiv. En
av de intervjuade tror också att förslagen man får in från användarna många gånger bidrar till
att bredda utbudet. Det framgår av intervjuerna att man använder sig av inköpsförslagen vid
urvalet, men att skivorna också måste kontrolleras mot bibliotekets kvalitetskrav. I två av
intervjuerna talar man om att de aktiva användarna som intresserar sig för vilka skivor
biblioteket köper in ofta har ett mycket djupt och specialiserat intresse själva. Detta kan då
leda till att de vill att biblioteket skall köpa in för smal musik än vad som är möjligt för dem.
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Vissa personer vill exempelvis att man skall tillhandahålla allt utgivet material av en speciell
artist eller grupp. En av intervjupersonerna tillägger också att det ofta är samma personer som
kommer in vecka efter vecka och lämnar förslag till inköp. Om detta säger intervjupersonen
att man inte kan tillmötesgå endast ett fåtal personers önskemål helt och fullt.

Det biblioteket där användarna verkar vara minst aktiva har också den största samlingen av
CD-skivor i denna undersökning. Frågan är om anledningen till detta är att biblioteket helt
enkelt lyckats med sin samling så att användarna är nöjda med den som den är.
Intervjupersonen säger sig dock uppleva att användarna ibland ser på biblioteket som ett
museum och därför inte tror att man har rätt att ifrågasätta vad som finns och inte finns där.
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7. Analys
Efter att nu ha redovisat litteraturen samt intervjuerna har det blivit dags för analysen. Jag
kommer genom denna att försöka finna de faktorer som framträder tydligast i materialet.

Det är alltså ungefär samtidigt, på 60- och 70-talet, som förändringar i uppfattningen om
populärmusik börjar märkas inom musikvetenskapen som folkbiblioteken också börjar köpa
in skivor. Dock var det endast konstmusik som köptes in då. Det skulle dröja innan
populärmusiken blev en självklar del i bibliotekens samlingar. 1979 efterlystes tydligare
riktlinjer för musikavdelningarna eftersom man hade uppmärksammat att biblioteken lade
större tonvikt vid att köpa in konstmusik trots att efterfrågan på populärmusik var mycket
större. Några år senare, 1983 är det viktigt, i de målformuleringar som finns för
musikavdelningarna, att ha ett brett utbud inom alla genrer. Men man såg också att det
fortfarande, på vissa håll, fanns en fördömande inställning till ungdomsmusiken. Där
någonstans tar debatten slut och det är svårt att efter denna tid finna någon ordentlig
diskussion om vad folkbibliotekens musikavdelningar skall innehålla och hur man arbetar
med detta på svenska bibliotek.

7.1 Populärmusikens roll på biblioteket

När frågan angående musikens syfte på biblioteket, ställdes under intervjuerna var det ett par
av biblioteken som först klargjorde att eftersom pop- och rock är en självklar del av vår
musikkultur är det också en självklar del i bibliotekens uppdrag. Detta vittnar om ett sätt att se
på biblioteksverksamheten som spegling av vår kultur. Eftersom populärmusiken engagerar så
många människor kan den inte uteslutas. Detta visar också att man inte längre ifrågasätter
populärmusiken som sådan eller dess legitimitet i bibliotekens samlingar.

Man trycker mycket på bibliotekets roll som vägledare i intervjumaterialet. Man vill att
musiken skall ha en överbryggande roll, både olika genrer emellan men också mot
bibliotekets övriga avdelningar. Det musikhistoriska värdet är också något som tas upp här,
möjligheten att söka rötterna inom den musik man är intresserad av. Man använder också
uttrycket ”vägledare” för att beskriva bibliotekens roll. Man kan jämföra detta med
borgerlighetens folkbildningsprojekt men istället för ”utbildning” används det något mindre
strikta begreppet vägledning.

Sanna Talja skriver att de användardiskurser som hon kommit fram till i undersökningen
stämmer överens med professionella biblioteksdiskurser. Det är påtagligt att detta stämmer då
även detta lilla intervjumaterial visade på samma diskurser, samtliga av dem. The general
education repertoire där man fokuserar på bibliotekets roll som vägledare är som sagt mycket
tydlig i intervjumaterialet. Likaså The alternative repertoire som går ut på att biblioteket skall
tjäna som ett alternativ till masskulturen och göra ovanligare musik tillgänglig. The demand
repertoire som utgår nästan helt från användares önskemål och som är mindre kritiskt inställd
till populärmusiken är däremot inte lika tydlig. Den syns tydligast i fråga om ekonomi och i
rädslan för att förlora användare. Liksom hos Taljas intervjupersoner existerar de olika
diskurserna i mer eller mindre omfattning, jämsides trots att de innehåller olika uppfattningar
om vad bibliotekets roll är.

Det är intressant att the general education repertoire är den övervägande inställningen i denna
undersökning när man jämför detta med Mattias Larssons studie på stadsdelsbiblioteken i
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Göteborg. Här är det istället det tredje synsättet; The demand repertoire, vilket innebär att
man helt utgår från efterfrågan i urvalet, som framträder tydligast. Den största skillnaden
mellan min studie och Larssons är att jag utfört intervjuerna på stora bibliotek och han riktat
in sig på små. Det skulle alltså kunna innebära att man tenderar att utgå mer från efterfrågan i
urvalet på mindre bibliotek medan man på större är mer inriktad till att vägleda sina
användare. Jag har i min undersökning dessutom funnit att bibliotekarierna, överlag, haft mer
tydliga idéer om musikens roll på biblioteket än vad Larssons undersökning visade. Som
påpekats redan i inledningen till denna uppsats var en av anledningarna till att jag valde att
utföra undersökningen på större bibliotek, just att jag utgick från att dessa hade mer idéer
kring musiksamlingen eftersom de arbetade mer koncentrerat med den. Kanske är det så att i
arbetet med musikavdelningen på ett mindre bibliotek har man liten möjlighet att koncentrera
sig på denna och utveckla den. Om dessutom tillräcklig kunskap inom musikområdet saknas
är kanske The demand repertoire den enklaste vägen att gå. På mindre bibliotek har man
också mindre budget vilket också kan vara en del av förklaringen: Man kan vara mer oroad
för ekonomin och att förlora användare.

Musikutbudet blir, som visats i litteraturen, mer och mer kommersiellt styrt. Beroende på de
reklambaserade medierna samt den minskade tillgången av välsorterade skivbutiker, blir den
mest populära musiken lättare att finna överallt medan annan musik syns allt mindre.
Uppmärksamhetsekonomin som råder, där konkurrensen är stor om allmänhetens
uppmärksamhet, samt maktkoncentrationen inom mediavärlden gör att mångfalden inom
populärmusiken också minskar. Enligt de kulturpolitiska målen skall biblioteken motverka
kommersialismens negativa verkningar, vilket också visar sig vara något som
intervjupersonerna trycker mycket på. Intervjumaterialet visar på att bibliotekarierna kämpar
med en balansgång mellan ett alltför kommersiellt styrt utbud och ett alltför smalt. Vind
skriver att det skall finnas en balans mellan kvalitet och aktualitet, vilket kan vara svårt att
uppfylla då många bibliotek känner sig tvingade att köpa in det som är mest populärt men inte
lever upp till kvaliteten. Om man på biblioteken oroar sig för att förlora användare genom att
endast erbjuda kvalitetsmusik och därigenom utesluta viss populär musik, kan resultatet bli att
även biblioteken blir mer och mer kommersiellt styrda. Det kan också leda till att biblioteken
konkurrerar mer med musikaffärer och liknande istället för att fungera som ett alternativ till
dessa. Eftersom den mest kommersiella musiken idag är mycket kortlivad riskerar man också
att köpa in många skivor som sedan inte är intressanta för någon efter bara några månader.

7.2 Musikestetiken på biblioteken

I materialet som ligger till grund för detta arbete framstår det tydligt att vi befinner oss i en tid
då uppfattningar om kulturella värden är mycket flytande. Kommersialismens intåg i kulturen
och populärmusikens näst intill explosionsartade utveckling under förra seklet gjorde att
mycket av äldre värderingar försvann och ersattes av en stor, åtminstone för tillfället,
förvirring gällande musikestetiken. Detta är även kännbart i intervjumaterialet jag nyss gått
igenom.

Kvalitet är i allra högsta grad ett centralt begrepp för bibliotekens urval av musik. I
litteraturen trycker man mycket på detta. Biblioteken står för kvalitet i alla sammanhang och
det är självklart att alla medier, även musik, skall underkastas samma kvalitetskontroll.
I intervjuerna kommer det också fram att kvalitetsgranskningen är en viktig del i
urvalsprocessen. Men samtidigt har intervjupersonerna vissa svårigheter att förklara vad som
utgör kvalitet i musik. En av intervjupersonerna påvisar denna osäkerhet när hon säger att
man antagligen gör bedömningar hela tiden men att det är svårt att sätta fingret på hur dessa
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bedömningar görs och vad man tar hänsyn till. Olika aspekter av kvalitet i musik som tas upp
är att musiken skall vara unik, sticka ut från mängden. Detta kan man se, hänger ihop med
tidens anda, enligt Edström,  att människor skall utveckla sin särart, vilket inte stämmer
överens med kulturindustrins vilja att likrikta. Det stämmer dock väl överens med det
kulturpolitiska mål som säger att man skall arbeta för konstnärlig och kulturell förnyelse.

Intervjupersonerna tycker också att det är viktigt att musikens texter visar upp sunda
värderingar och har ett budskap vilket också kan jämföras med musikestetiken där texter med
en mening anses högre än annan musik. En av de tydligaste markörerna för
kvalitetsgranskningen som framkommer är just texterna. Här har man lätt för att avgöra om
musiken platsar eller inte genom de värderingar som ges uttryck för och om texterna är
intressanta vilket vittnar om estetikbegreppets utvidgning under senare tid att även innefatta
icke-instrumentala faktorer. En intervjuperson säger att man kan bortse från själva musiken
om texterna har hög kvalitet. Att uppfattningen av kulturell estetik är mångfacetterad just nu
märks på att det däremot verkar vara svårare att avgöra musikens värde rent musikaliskt. Det
finns få tydliga premisser för hur musik skall vara för att vara kvalitativ i detta hänseende.
Endast en av intervjupersonerna påpekar att musiken inte heller skall vara undermåligt
framförd. Kanske finns det inte, för populärmusiken, längre några tydliga premisser för estetik
vad gäller det rent musikaliska. Enligt Lilliestams analys av musikrecensioner används inte
heller några musikaliska termer för att beskriva musiken. Kvaliteten hos populärmusiken
verkar ligga på ett helt annat plan än det rent musikaliska. Om man sedan betänker att
utgångspunkten för musiksociologin är att populärmusikens betydelse hänger samman med
hur den verkar i samhället, så kan man fråga sig om det nästan är oviktigt att prata om
musikens kvalitet rent musikaliskt.

Begrepp som mångfald och smalare musik är vanliga i fråga om kvalitativ musik hos
intervjupersonerna. Man vill att människor skall kunna öka och fördjupa sitt lyssnande genom
biblioteket och upptäcka musik de aldrig lyssnat på innan. Men det finns också en
problematik kring detta som belyses genom frågan om bibliotekariernas inställning till
musiken som ligger på topplistan. Här visar det sig i ett fall att man köper mycket sådan
musik av rädsla att annars förlora användare. I ett annat fall har man valt bort denna musik för
att den inte anses ha något bestående värde. För bibliotekens ekonomi kan båda
inställningarna ha betydelse. Majoriteten av intervjupersonerna uppger att de aldrig tittar på
om musiken är populär eller ej. Det ses inte som bibliotekens sak att följa trenderna inom
musikvärlden. Detta betyder också att musik inte behöver vara av sämre kvalitet för att den är
kommersiellt gångbar. Man anser enbart att musik som endast görs i kommersiellt syfte är
sämre.

Men man kan också skönja en viss rädsla för att vara censurerande. En av de intervjuade säger
ju att ”man inte kan skriva folk på näsan”. Detta verkar vara ett uttryck för rädslan att
människor skall ta illa upp om man väljer bort ”deras” musik. Det tydligaste exemplet här är
ju dansbandsmusiken som är en hel genre som inte köps in. Intervjupersonerna som tar upp
detta säger dock att allmänheten inte heller förväntar sig att musiken skall finnas där. Det
verkar som om detta beror på att kulturetablissemanget i stort inte tar denna musik på allvar.
Dansbandsmusiken är en genre av få, som alla verkar vara överens om, är sämre musik. Detta
trots att man säger att kvaliteten inte längre har med genre att göra. Det verkar också som om
det är detta som är anledningen till att den heller inte finns på biblioteken. De rådande
värderingarna säger tydligt att detta är sämre musik och man följer då endast dessa
värderingar.
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Ytterligare aspekter som tas upp som kvalitetsmarkörer är att musiken är ”äkta” och att den
står sig i längden. Problematiken kring det sistnämnda består dock av hur man gör en
bedömning om ny musik kommer att hålla i längden eller inte. Som Adorno påpekar ligger
svårigheten i att bedöma ny musik i att dess sociala sammanhang inte framträder från början.
Även en av intervjupersonerna säger att man inte kan bedöma musikens värde förrän efter ett
tag. Kvalitetsmarkören ”äkthet” vittnar om värderingarna kring autenticitet som tas upp av
både Adorno, Edström och Lilliestam. Att musik med autenticitet, dvs ”äkthet”, är av högre
kvalitet. Inom populärmusiken har rocken definierats som musik med autenticitet medan
popen fått stå för det oäkta. Intervjupersonerna gör dock inte denna skillnad mellan pop- och
rockmusik. Detta beror förmodligen på att gränserna mellan pop- och rock inte är så tydliga
längre och att autenticitet är något som är av vikt även i popmusiken.

En intressant tanke tas upp i en av intervjuerna när vi talar om musik från topplistan och
samlingsskivor av typen Absolute, med de största låtarna. Intervjupersonen uttrycker då en
åsikt om att människor som lyssnar på denna typ av musik inte har ett så djupt musikintresse
och att deras musik därför blir mer utbytbar. Detta tydliggör att det musikaliska värdet är
mindre hos denna typ av musik och ses alltså som en anledning att välja bort den från
biblioteket, där man vill lägga större vikt på musik som fördjupar och breddar människors
intresse än att tillgodose var och ens behov. Man kan också här dra parallellen till Adornos
lyssnartyp som endast lyssnar till musik för underhållningens skull. Även på detta bibliotek
ses alltså detta som den lägsta nivån. Termen utbytbar ,som används i intervjun, syftar på
samma sak som Adorno beskriver som att musiken inte är ett meningssammanhang utan en
retningskälla. Alltså att musiken endast står för underhållningskomfort utan att innehålla
något värde i sig.

7.3 Arbete med urvalet

Större delen av de intervjuade använder främst recensioner i olika musiktidskrifter och i
dagspress för att göra urvalet. Det förekommer viss kritik mot BTJ och det urvalet de
tillhandahåller. Genom Lundberg et al har vi sett, dels att recensenterna inte längre har
funktionen att bestämma vad som är bra och dåligt utan endast representerar subjektiva
åsikter. Vidare att detta kan medföra både att mångfalden främjas men också att låg och hög
kvalitet jämställs. Enligt Lilliestam är recensenterna ofta påverkade av skivbolaget som säljer
artisten och de innehåller mycket värdeomdömen utan förklaringar. De vänder sig till en viss
publik med recensionerna och förutsätter att de har samma referensramar som de själva. Är
det då lätt att förstå en recension av en musik inom en genre som man inte själv är så
bevandrad inom? Är recensioner en tillförlitlig källa för att fastställa vilken typ av musik det
är och om den är kvalitativ eller inte?

Intervjupersonerna berättar om det krävande arbetet med att läsa många olika recensioner av
samma skiva för att därigenom få en bättre uppfattning av musiken. Enligt en av
intervjupersonerna är det lätt att göra valet om skivan fått genomgående bra eller dålig kritik
men svårare om kritiken varit mer skiftande. Man skulle kunna säga att det till slut är
bibliotekariens egen uppfattning om musiken samt förmåga att kritiskt granska recensioner
som avgör om skivan köps in eller inte.

7.4 Bibliotekens kunskaper om populärmusiken

Svårigheten i att bedöma ny musik ligger, enligt Adorno, i att dess samhälleliga roll från
början är dolt. Den kollektiva energin bakom måste först bli synlig innan man kan bedöma
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den. Lilliestam säger liknande att det är lättare att se vikten av musiken i efterhand än när den
först kommer ut. Även en av intervjupersonerna uttrycker detta problem. Hon säger att det
kan behöva gå en tid innan man kan avgöra om musiken skall finnas på biblioteket eller inte.
Därför kan det ibland vara värt att vänta en tid med att köpa in nyutgivna skivor.

Taljas respondenter föreslår ett team som arbetar med urval och inköp för att nå så stor
mångfald som möjligt. Detta stämmer överens med hur urvalet görs på de intervjuade
biblioteken. Samarbetet är stort både när det gäller urval, läsning av recensioner och inköp.
Samtliga av de intervjuade är mycket medvetna om att en person inte kan klara av att göra ett
bra urval inom en så stor genre som pop- och rockmusiken utgör.

Olika källor till detta arbete påpekar vikten av ämneskunskaper för att kunna göra ett bra urval
och möta användarnas behov. Det påpekas att expertis utifrån kan vara viktigt att ta till i de
fall bibliotekarierna själva känner att de inte har tillräcklig kunskap. Intervjupersonerna verkar
mycket medvetna om när de inte själva har dessa kunskaper och det händer att man tar till
hjälp utifrån. Det finns dock inga exempel på mer utarbetade samarbeten med någon person
eller institution utanför biblioteket för detta ändamål, utan den hjälp som används är personer
i bibliotekariernas närhet som har hjälpt till när behovet har uppstått. I frågan om samarbete
med det övriga musiklivet på orten togs denna aspekt av samarbete inte alls upp. Däremot kan
faktumet att användaren är så aktiv och kommer med inköpsförslag bidra till att man får god
kontakt mellan bibliotek och användare. Inköpsförslagen upplevs positivt på biblioteket och
man tror att de ibland bidrar till att bredda utbudet. Frågan är om användaren kan betecknas
som en områdesexpert. I Modern teknik moderna medier skriver man om bibliotekariens
ovanligt breda kompetens inom medievärlden. Kanske skulle denna kompetens kunna
utnyttjas bättre om ett samarbete med expertis inom olika musikgenrer också fanns.

Musiksamhället i dag kännetecknas av ett nästan omöjligt stort utbud på grund av de tekniska
möjligheterna att sprida all musik globalt. Intervjupersonerna trycker visserligen på viss
musik som extra viktig, som exempelvis världsmusik och den lokala musiken. Men det är
inget av biblioteken som har någon medveten inriktning på en viss typ av musik eller genrer.
Därför blir naturligtvis antalet möjliga skivor för biblioteken att köpa in enormt, vilket också
kräver oerhört mycket av bibliotekariens kunskap och kompetens för att kunna avgöra om
musiken lever upp till de kvalitetskrav man har samt att bibliotekets övriga målsättningar
efterföljs.

7.5 Samarbete

Samarbete mellan biblioteken och den övriga musikkulturen på orterna är som framgått i
intervjuerna litet. Detta behöver dock inte betyda att bibliotekarierna i arbetet med samlingen
inte påverkas av lokala omständigheter. Detta visar sig när en av intervjupersonerna säger att
man köper in mycket musik från andra länder för att staden är mycket mångkulturell. För att
kunna spegla ortens musikliv strävar man också efter att köpa in den lokala musiken.

Andra synvinklar på samarbete med institutioner utanför bibliotekets väggar kommer inte
fram i intervjumaterialet. Genom att möte med musik i medierad form också skapar ett behov
av att se artisten på scen skulle biblioteket ha möjligheter att främja den lokala
konsertverksamheten genom ett samarbete med konsertarrangörer och liknande. Ett frekvent
utbyte av tankar mellan biblioteken och det övriga musiklivet skulle kunna främja båda.

Samarbete med andra bibliotek är inte heller något som kommer upp i denna diskussion. Den
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frågan ställdes inte under intervjuerna till detta arbete. Däremot visar Mattias Larssons studie
att stadsdelsbiblioteken i Göteborg inte har något samarbete i arbetet med sina
musiksamlingar. Ett samarbete mellan biblioteken skulle kunna underlätta arbetet när kunskap
inom vissa områden saknas på ett bibliotek.

7.6 Användaren

Användaren av musikavdelningen är alltså en mycket aktiv sådan som över lag påverkar
bibliotekets samlingar mycket. Man får många inköpsförslag som man också mycket gärna tar
emot. Man uppger att man använder inköpsförslagen när man gör urvalet men att man även
kvalitetsgranskar dem. Man utgår alltså inte endast från inköpsförslagen. Enligt intervjuerna
är det en stor spridning av användare på musikavdelningen i ålder, lika stor spridning som i
det övriga biblioteket, men eftersom skivorna står blandat har man svårt att avgöra om detta
även gäller för pop- och rockavdelningen. Man ser dock att många lånar musik från flera olika
genrer vid samma tillfälle, vilket visar på det som beskrivits tidigare, att människorna nu i
högre grad än tidigare lyssnar på och är intresserade av flera olika genrer. Exemplet som en
intervjuperson tar upp där en användare mycket möjligt kan komma med ”en Kiss och två
Beethoven” i handen är mycket talande för detta.

En av intervjupersonerna säger att man inte satsat på musik från topplistan bl.a. på grund av
den jämna åldersfördelningen, man gissar att denna musik är mest intressant för ungdomar.
Däremot har ett filialbibliotek kommunen satsat mer på denna musik då användarna är yngre
där. Detta tyder på att biblioteken tar mycket hänsyn till vilka användare de har. Man
uppfattar också situationen som att man har god kunskap om vilka användare man har.

Man ser på biblioteken att majoriteten av användarna på musikavdelningen är män. Detta kan
bero på flera orsaker. Dels skulle man kunna koppla detta till det musikaliska kanon där de
manliga kompositörerna och artisterna traditionellt fått större uppmärksamhet och tilldelats
högre estetiskt värde. Men man kan också fråga sig om bibliotekens samlingar i högre grad är
utformade efter mäns behov än kvinnors. På ett av de intervjuade biblioteken har man,
exempelvis, kommit fram till att det är ett traditionellt manligt tänkande att bara köpa in
originalalbum och inte samlingsskivor av artisterna. Man tror att kvinnor, rent generellt, har
lättare för att ta till sig artister via samlingsskivor och inte har samma intresse som män av att
endast lyssna till originalalbum.

På biblioteket i Aalestrup har man satt en procentsats för hur mycket som skall köpas in för att
tillgodose låntagares önskemål och hur mycket som skall användas till musik som
bibliotekarierna menar att biblioteket skall ha. Någon liknande medveten indelning har inte
biblioteken i denna undersökningen gjort.
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8. Slutsatser
Det är nu dags att återknyta till syftet med detta arbete som var att söka efter faktorer som
påverkar bibliotekarien vid urvalet av populärmusik. Det teori som vuxit fram genom
litteraturen och intervjuerna utgörs av en mängd sådana faktorer. Jag har valt att dela in dessa
i de som kommer från bibliotekariernas egna riktlinjer samt de faktorer som påverkar så att
säga utifrån; tendenser i det svenska musiklandskapet. Nedanstående faktorer är tydliga i
intervjumaterialet och de påverkar bibliotekarien när han eller hon skall göra sitt urval av
populärmusik i mer eller mindre utsträckning. Intervjupersonerna strävar efter att:

• musiken skall ha en hög kvalitet
• musikavdelningen skall ha en ”vägledande” roll
• vara en motvikt till kommersialismen
• ta hänsyn till användaren
• inte vara alltför censurerande

Samtliga av dessa faktorer finns inte med i alla intervjuer. Men det är dessa som framträder
tydligast i intervjumaterialet som helhet. De sista två punkterna framträder inte lika tydligt
som de övriga och man kan se att den i viss mån strider mot andra av punkterna. Om man
skall kunna verka som en motpol mot kommersialismen kan det vara svårt att samtidigt möta
användarnas önskemål och inte vara censurerande. Det är intressant att se hur biblioteket
påverkas av användaren. Bibliotekariernas inställning till populärmusikens syfte på
biblioteket är mycket lika de inställningarna som framkom i användarundersökningen som
använts i detta arbete. Därför är det mycket troligt att man på biblioteket inte påverkas i någon
speciell riktning i detta avseende. Inköpsförslag är dock en viktig faktor i bibliotekens
urvalsprocess då användaren är mycket aktiv på musikavdelningen. Men problematiken kring
detta har snarare att göra med svårigheter i att bestämma hur tungt inköpsförslagen skall väga
i urvalet.

Musikens roll som vägledare är dock en tydlig faktor och den innebär att biblioteken vill
inrikta samlingen så att användaren ges chansen att utveckla och fördjupa sitt musiklyssnande.
I detta sammanhang ses alltså den musik som enbart ger underhållning som mindre värd.

Även faktorn att motverka kommersialismen framträder tydligt. Denna innebär viljan att
främja konstnärlig förnyelse samt smalare musik. Man kan se att dessa två sistnämnda
faktorer till stor del hänger ihop då kommersiell musik ses som musik endast för
underhållning och alltså inte fördjupar användarens musiklyssnande.

Den allt överskuggande faktorn ovanför är vikten av hög kvalitet eller estetiskt värde. Denna
faktor finns med i samtliga intervjuer och genererar i sin tur fler faktorer gällande vilka
uppfattningar om populärmusikens estetik som finns. Följande kvalitetsregler inverkar, enligt
intervjupersonerna, på om musik skall köpas in eller inte:

- den är unik på något sätt
- den står för någonting äkta
- den har ett textmässigt innehåll som visar på ”sunda värderingar”
- den är inte enbart skapad för kommersiell framgång
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Andra faktorer än dessa har framkommit i materialet men jag har gjort bedömningen att de
har mindre betydelse för urvalet. Exempelvis sade en av intervjupersonerna att musiken heller
inte skall vara för dåligt framförd. Det framkom dock att detta kunde bortses från om musiken
visade upp andra tecken på kvalitet. De fyra ovan uppräknade faktorerna är de som framstår
som de viktigaste och man kan se att de i viss mån också hänger samman. Musik som enbart
är skapad för kommersiella mål ses inte heller som något äkta eller unikt. Den första faktorn
speglar tidens tryck på att utveckla sin särart. Den andra vittnar om en estetikuppfattning
innefattande autenticitet som har spelat stor betydelse för konstmusiken och sedan överförts
på populärmusiken. Den andra är något diffus: De exempel som ges är endast texter med
rasistiskt eller sexistiskt budskap. Den poetiska aspekten i texten är egentligen inget som tas
upp även om jag misstänker att det är det man menar med en ”bra text”. Den tredje faktorn är
den som jag uppfattar som tydligast i sin ambition men är möjligen svår att genomföra då det
kan vara svårt att avgöra om musik enbart är skapad för kommersiella mål.

Det framkom inga rent musikaliska värden i intervjumaterialet. Dessa fyra kvalitetskrav
innehåller endast värden som ligger utanför själva musiken som sådan.

Vad gäller de kulturpolitiska målen och dess påverkan på urvalet är situationen något otydlig
då dessa mål är mycket övergripande. Det enda tydliga målet som kan appliceras på urvalet av
populärmusik är att biblioteken skall:

• motverka kommersialismens negativa verkningar

Som vi kan se ingår detta som en mycket viktig faktor även i intervjumaterialet.
Intervjupersonerna visar mycket liten kritisk inställning till de få kulturpolitiska mål som
finns. Tvärtom framkommer de i intervjumaterialet mer som intervjupersonernas egna åsikter.
Endast i ett par av intervjuerna förekommer en större vilja att följa inköpsförslag och rädslan
för att fungera som en censur, vilket strider mot inställningen från kulturpolitiskt håll. Men
över lag verkar den lilla politiska styrningen som finns vara väl anammad av bibliotekarierna
även i fråga om populärmusik.

Om man sedan vänder blicken ut mot det musiklandskap som existerar idag kan man se
ytterligare faktorer som styr bibliotekarien vid urvalet av populärmusik. Följande faktorer
framträder här tydligt:

• kommersialismen
• estetikbegreppets mångfald

Den största och tydligaste påverkan kommer från kommersialismen. Vi lever idag i ett
samhälle som styrs av marknadskrafter och det får som visats i denna uppsats effekter för
kulturmarknaden och i synnerhet musiken. Bibliotekens strävan att fungera som en motpol till
kommersialismen kan som nämns ovan vara svår att efterleva om man samtidigt vill möta
efterfrågan från användare. En kritisk inställning till musikrecensioner är också viktig om man
vill motverka kommersialism eftersom journalister också kan vara påverkade av skivbolagen
som i sin tur har vinstintressen.

Det är möjligt att aspekter på själva det musikaliska i musiken angående kvalitetskraven fått
större betydelse om intervjupersonerna varit utbildade inom musikvetenskapen. Men den
största förklaringen till att kvalitetskraven är så pass ytliga som de är beror på
estetikbegreppets mångfald vilket alltså är ytterligare en faktor att ta med i beräkningen. Det
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är uppenbart genom intervjusvaren att kvalitetsbegreppet, när det kommer till populärmusik,
är mycket svårt att handskas med och att detta påverkar bibliotekariernas bedömning av
musik. Kanske blir detta extra tydligt inom genrer där kunskapen är mindre, där man inte har
något musikaliskt kanon att utgå ifrån. Man kan här också dra slutsatsen att påverkan från
kommersialismen kan bli större i dessa fall.

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotekens urvalssituation kännetecknas av slitningar
mellan kvalitetskrav och de kommersiella verkningarna. Hela samhället och därmed också
biblioteken verkar befinna sig i en utvecklingsfas vad gäller kulturella värden och frågan är
vad detta kommer att resultera i framtiden. Teorin som vuxit fram i detta arbete visar alltså att
biblioteken själva vill:

• Motverka kommersialismens negativa verkningar

• Att musiken skall ha en hög kvalitet, vilket innebär:
- att den är unik
- att den står för någonting äkta
- att den har ett textmässigt innehåll som visar på ”sunda värderingar”
- att den är inte enbart skapad för kommersiell framgång

• Att musikavdelningen skall ha en ”vägledande” roll
• Ta hänsyn till användaren
• Inte vara alltför censurerande

Biblioteken påverkas utifrån av faktorerna:

• kommersialismen
• estetikbegreppets mångfald

De genomgångna faktorerna påverkar varandra i mer eller mindre utsträckning och de utgör
tillsammans den situation för urvalet där bibliotekarien befinner sig. Huvudfaktorn
(huvudvariabeln) är Kommersialismen. Denna påverkar bibliotekarien samtidigt som man
strävar efter att motverka den. Den genererar faktorerna att motverka kommersialismen samt
de musikestetiska faktorerna att musik skall vara unik, stå för något äkta och inte vara skapad
enbart för kommersiell framgång. Den är central då den existerar i samtliga intervjuer samt är
den enda faktorn som påverkar från kulturpolitiken. Andra faktorer påverkas också av denna
faktor.

Denna studie bygger endast på sex intervjuer från lika många bibliotek och dessa bibliotek har
alla dessutom relativt stora samlingar. Dock skulle ovanstående faktorer kunna användas som
verktyg för vidare forskning kring bibliotekens urval av populärmusik.
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9. Avslutande reflektioner
Lars Lilliestam använder, i Om musikaliska termer och värderingar uttrycket ”Att tala om
musik är som att dansa till arkitektur”. Det är oklart varifrån detta uttryck kommer men det är
talande för hur arbetet med denna uppsats har varit. Varken jag själv, intervjupersonerna,
musikjournalisterna eller musiksociologerna har ett tillräckligt språk för att kunna beskriva
populärmusiken i all dess mångfald och uttryck. Även när man går in på en specifik
musikgrupp eller till och med ett specifikt musikstycke blir resultatet endast ett subjektivt
känslouttryck. Det är därför det är så svårt att sätta upp fasta ramar för vad kvalitet i musik
egentligen innebär. Men det är också därför det är så intressant att studera.

Populärmusik är dessutom ett mycket brett begrepp som innefattar en näst intill ofattbar
mängd av genrer med underkategorier. Dessa har jag inte gjort någon djupdykning inom i
denna uppsats. Jag skulle dock kunna tänka mig att, exempelvis faktorer för musikens
estetiska värde, blivit mer precisa och kanske annorlunda om man endast fokuserade på en
mindre genre. Att tala om budskap i texterna i ren popmusik är exempelvis ganska
meningslöst medan det inom genrer som punk och reggae är det politiska budskapet i texten
som är viktigast.

Jag har inte studerat BTJs recensioner av popmusik i detta arbete. Det skulle vara intressant
att se hur de gör sitt urval och varför det är så att biblioteken inte använder dem i så stor
utsträckning när det gäller inköp av populärmusik.

Det skulle också vara intressant att veta hur utbudet påverkas exempelvis av att orten är liten
eller stor, hur det övriga kulturutbudet ser ut, om man har musikutbildningar på orten o.s.v.
Det har tyvärr inte varit möjligt att gå in på detta djupare i detta arbete.

Med tanke på Larssons undersökning på stadsdelsbiblioteken i Göteborg kan man se att andra
faktorer förmodligen kommit fram om jag använt ett intervjumaterial från mindre bibliotek än
jag gjort.

Ett område jag valt att inte beröra alls i denna uppsats är klassificering av musik. Detta är
dock ett mycket problematiskt ämne som kan ställa till med mycket problem för biblioteken.
Det bör dessutom sägas att klassificeringen i sig kan inverka till att man värderar musik olika
beroende på hur den värderas i systemet. Som exempel kan sägas att SAB-systemet ägnar
sexton sidor åt klassisk musik medan jazz- pop- och rockmusik får samsas om fyra sidor
(Bally, H, Evasdotter, A. 2003).

Avslutningsvis vill jag säga att min övertygelse efter att ha genomfört detta arbete är att det
som behövs på biblioteken är tydligare riktlinjer för musiksamlingarna. En skrift liknande den
som Biblioteksstyrelsen i Danmark tagit fram med råd och tips till biblioteken om
uppbyggnad, urval och mål med musikavdelningen tror jag skulle vara till stor hjälp för
många bibliotek. Detta tillsammans med mer utbildning inom musikområdet för bibliotekarier
och/eller mer samarbete biblioteken emellan och med andra specialister skulle underlätta
urvalet avsevärt.
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10. Sammanfattning
Syftet med detta arbete var att undersöka vilka faktorer som påverkar bibliotekarien vid
urvalet av populärmusik till ett folkbibliotek. Följande frågeställningar besvaras:
Vilka riktlinjer arbetar bibliotekarien efter vad gäller urval av populärmusik? Hur ser
kulturpolitiken ut och vilken inverkan har den på bibliotekarien gällande populärmusik? Hur
ser musiksamhället i Sverige ut idag och hur kan detta påverka biblioteken? Hur ser man på
begreppet kvalitet, när det gäller musik, på biblioteken och i samhället i övrigt?

Detta är en kvalitativ studie och den metod som används är influerad av teorigenerering på
empirisk grund. Principen som följts är att använda olika metoder för datainsamling. Teorin
grundar sig därför på litteratur rörande bibliotekens musikavdelningar. Det utgörs också av
litteratur om Sveriges kulturpolitik samt teorier inom musiksociologin kring musiklandskapet
i Sverige, musikkritik och musikestetik. Tillvägagångssättet för studien har således varit att
först studera litteraturen och med denna i åtanke sedan analysera intervjumaterialet.
Slutresultatet av denna uppsats grundar sig i de mönster som framträtt i litteraturen samt i
intervjumaterialet.

Kvalitativa intervjuer har genomförts med sex olika bibliotekarier på lika många bibliotek.
Dessa bibliotek är alla större folkbibliotek där de ansvariga för inköp av populärmusik arbetar
endast eller till största delen med detta. I intervjuerna diskuteras vilket syfte man har med
populärmusiksamlingen, hur man går till väga för att göra urvalet och vilka faktorer man då
tar hänsyn till. Relationen till användarna tas också upp såväl som samarbete med det övriga
musiklivet på orten.

I litteraturundersökningen visas att kulturpolitiken såväl som bibliotekslagen är mycket
övergripande och lämnar det enskilda biblioteket att i stort sett utveckla samlingarna av
populärmusik efter eget bevåg. Den kulturpolitiska inriktningen har dock sedan länge
kännetecknats av en kritisk inställning till populärkulturen och kommersialismen.

Det framkommer också att eftersom medieutbudet är så stort på musikområdet blir det mer
och mer som måste väljas bort i bibliotekets samlingar. Detta kräver att bibliotekarien har
nödvändiga kunskaper om musik och mediemarknad. När kompetensen saknas bör expertis
utifrån användas.

Det är också viktigt att känna sina användare. Enligt Vind är det en lika stor spridning mellan
olika användare för musikavdelningar som för bibliotekens övriga avdelningar. Talja har i sin
undersökning av användare på musikavdelningar på finska bibliotek sett att det finns tre olika
sätt att förhålla sig till musik på bibliotek. Dessa är The general education repertoire, där
bibliotekets uppgift som vägledare betonas. The alternative repertoire är det andra
perspektivet och här är det centrala att finna alternativ musik och att fungera som motvikt till
masskulturen. The demand repertoire innebär att man helt utgår från efterfrågan i urvalet.

Populärmusiken och dess verkningar idag kännetecknas av en stor mångfald och en rad
motpoler som dels genererar varandra och dels är motsatser till varandra. Kommersialismens
påverkan på musikkulturen är mycket stor: All musik idag är beroende av att den går att sälja.
Musikestetikbegreppet befinner sig i ett mycket förvirrat skede där det är svårt att fastställa
några tydliga premisser för bra och dålig kultur. Den mycket gamla föreställningen att skilja
mellan konst och icke konst är dock fortfarande framträdande. Detta även inom
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musikkritiken, men denna tenderar dock att nu endast fungera som subjektiva åsikter, och inte
som tidigare; som nationella filter för vad som är bra och dåligt.

I Intervjumaterialet framkommer att biblioteken inte har några skrivna målformuleringar för
musikavdelningen. Detta resulterar i mycket olika uppfattningar om populärmusikens syfte.
Den tydligaste inställningen är dock musikavdelningens vägledande syfte. Urvalssituationen
kännetecknas av slitningar mellan kvalitetskrav och de kommersiella verkningarna. De visar
också på en svårighet att definiera vad som kännetecknar kvalitativ musik inom
populärmusiken.

Slutresultaten består av ett antal faktorer som påverkar bibliotekarien vid urvalet av
populärmusik. Dessa delas upp efter varifrån faktorerna kommer: Intervjupersonernas egna
inställningar, eller om de kommer från påverkan från andra samhälleliga funktioner.

Jag kommer här fram till att kommersialismen är en avgörande faktor som både påverkar
utifrån men som också bibliotekarierna själva, tillsammans med de kulturpolitiska målen,
strävar efter att motverka. Man vill främja konstnärlig förnyelse och satsa mer på marginell
populärmusik. Men samtidigt vill man ta stor hänsyn till användarnas önskemål och inte verka
alltför censurerande. Vad gäller kvalitetskraven utgår man från att musiken är unik på något
sätt, att texten visar upp sunda värderingar och att den inte enbart har ett kommersiellt syfte.
De kulturpolitiska målen är väl anammade av intervjupersonerna. Man påverkas också av
användaren på biblioteket genom inköpsförslag. Kommersialismen riskerar att påverka
biblioteken genom det att man bygger mycket av urvalet på recensioner, att musikestetiken är
så pass otydlig och genom svårigheterna att bedöma ny musik.
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Bilagor

Intervju 1.

1. Hur omfattande är er musiksamling?

Musikavdelningen startade i mitten av 50-talet och det var då endast klassisk musik som
köptes in, efter hand började man även köpa in lite folkmusik, visor och jazz. Pop- och rock
började köpas in på 70-talet. Under 80-talet fördes en debatt om vilka genrer som skulle
köpas. Exempelvis punk var en genre vars kvalitet ifrågasattes. Intervjupersonen säger att
man tidigare endast köpt in ”mer städad rock”.

Samlingen består ungefär av 7 000 skivor, man har ingen fast fördelning mellan genrerna men
det man köper mest av är pop- och rock.. Hon gissar att, av det man köper in, är ungefär 40 %.
Pop- och rockmusik. Den klassiska avdelningen och popavdelningen börjar närma sig
varandra i bestånd. Man har valt att inte göra någon finindelning inom pop- och rock.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga musiklivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Samarbetet med övriga musikinstitutioner är litet. Man har dock som målsättning på
biblioteket att spegla det lokala musiklivet genom sin samling och för detta ändamål har man
kontakt med lokala musikföreningar och liknande som har inspelningsverksamhet och som
gör demo-skivor. Man uppmanar även enskilda som man vet är med i olika musikgrupper, att
lämna in exemplar till biblioteket. Ibland får de skivor och ibland köper biblioteket in dem
själva. Intervjupersonen säger att det är ganska många som skänker skivor och tror att
musikerna själva känner att det är ett sätt för dem att nå ut med sin musik.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

Intervjupersonen svarar på denna fråga att man rent allmänt ser hela musiksamlingen, som en
brygga mellan barn/ungdomsavdelningen till den vuxna samlingen. Musiken ses som ett
medel som håller kvar ungdomarnas kontakt med biblioteket. Detta ser man som en ganska
viktig funktion för musikavdelningen. Hon poängterar att detta är ett mer instrumentalt sätt att
se på musikavdelningen som helhet.

Hon går sedan in på vad man vill att musiksamlingen skall innehålla. Viktigt är då att ge ett så
brett utbud av musik som möjligt. Hon jämför med nyare musikavdelningar, eventuellt
mindre sådana, som ofta väljer att rikta in samlingen åt något speciellt håll. Det har inte detta
bibliotek gjort. Hon säger att de försöker hålla en så bred inriktning som möjligt och att det
även betyder att man kan jobba med att försöka bryta ned gränser mellan olika genrer. Detta
tror hon kan vara en viktig del i sitt arbete. Dvs att vägleda användarna så att de hittar till
andra genrer än vad de lyssnat på tidigare. Intervjupersonen säger att hon då inte menar att
någon genre skulle vara bättre än någon annan utan att det viktiga är att man breddar sin
medvetenhet om musik. Att man så att säga breddar sin bas.

”Det finns ett par genrer som är ganska bra i det sammanhanget som kopplar mellan olika typer.
dels är det till viss grad världsmusiken som då blandar pop- och rock och folkmusiken, sedan är
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det filmmusik, som kopplas mer till film och jag tror att folk lyssnar mer förutsättningslöst till
det”.

Intervjupersonen menar här att dessa genrer kan skapa förutsättningar för låntagare att
upptäcka musik inom en genre som han/hon inte alls skulle lyssnat på annars. Dessa bägge
genrer ges som exempel på genrer som fungerar som bryggor mellan olika typer av musik.
Mer allmänt säger hon att det finns bra musik inom alla genrer. ”Man får försöka hitta det
man gillar”.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Det finns inga skrivna urvalskriterier som är specifika för musikavdelningen. Men det finns
ändå saker som man försöker ta hänsyn till när man köper in musik. Dels försöker man att
köpa det mesta som står till buds inom alla genrer av det lokala utbudet. På biblioteket brukar
man skylta med den lokala musiken ”lite extra” och Intervjupersonen tror också att man lånar
ut ganska mycket av dessa skivor. Vad gäller det lokala beståndet tycker biblioteket att de kan
köpa i princip allt, eftersom andra kvalitetsregler gäller för den musiken, då det viktiga för det
beståndet är att helt enkelt spegla det lokala musiklivet.

Ett övergripande mål med musiksamlingen är att försöka ”täcka olika genrer”. Alltså att man
försöker ha ett representativt urval inom samtliga genrer. Intervjupersonen påpekar att man
tidigare känt att man varit dåliga på att köpa in viss musik. Hon nämner här indiependent-
musiken som exempel på musik som inte är riktigt etablerad som genre. Under senare år har
dock vissa insatser gjorts på detta område. Delvis har man då tagit hjälp utifrån men den
största förändringen har varit att mer aktivt läsa recensioner ur tidskrifter som har den typen
av musik. Detta har man fått en hel del bra respons på. En enkät som riktar sig till ungdomar
och unga vuxna visar att flera tyckte att biblioteket hade ett bra utbud, och det framgick då att
de hade just den typen av musik i åtanke.

Ibland har man känt att man behövt göra extra insatser på vissa genrer. Då har man
exempelvis använt sig av All music guide, som har bra genreförteckningar, och gjort en
genomgång av en specifik genre. Detta har genomförts inom både nya och äldre genrer.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

Detta är inte något man har diskuterat i så stor utsträckning. Intervjupersonen påpekar att det
finns flera viktiga aspekter inom denna fråga. Att våga göra sitt eget, gå utanför ramarna,
tycker hon är viktig. Det för också med sig att ”musik som är rätt så strömlinjeformat gjord”
har en lägre kvalitet. Köper man skivorna direkt när de kommer ut kan man ibland göra
misstag då man inte tagit del av så mycket synpunkter på musiken. Men hon påpekar att de är
mycket aktiva när det gäller att läsa recensioner ”så vi hoppas att vi köpt någorlunda”. Man
använder också All music guide i stor utsträckning. När biblioteket fått in ett önskemål om att
köpa en viss skiva kollar man upp den. Har den då fått dålig kritik försöker man att ”styra
över det” och köper istället in något bättre av samma artist eller inom samma genre.

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

Man uppfattar att man har en jämn fördelning mellan åldrarna på musikavdelningen. Man får
in många olika önskemål och inköpsförslag på musik. Intervjupersonen finner detta positivt
och tror att man många gånger kunnat bredda utbudet på biblioteket tack vare dessa förslag.
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7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

En av filialerna har satsat mer på denna typ av musik då de har fler ungdomar bland
användarna och då man tror att listmusiken slår igenom mer hos den yngre publiken (12-13-
14-åringar). På stadsbiblioteket har en mer jämn fördelning i ålder bland användare, därför
köper man inte in så mycket listmusik där.

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?

Man använder sig av några olika kanaler. Dels BTJ, men ganska mycket köps in på låntagares
begäran, det är många som ger synpunkter och förslag. Man läser även recensioner i
tidskrifter och dagstidningar. Intervjupersonen säger att det alltid är olika områden som man
har mer eller mindre kunskap om. För tillfället är det exempelvis ingen som har så stort
kunnande om hårdrock, så just nu är det en lite ”knepigare” genre att göra urvalet inom. Hon
säger att man helt enkelt får försöka ”hänga med” och läsa mycket recensioner för att kunna
skapa ett representativt urval. Inom vissa områden har man kontakt med människor utifrån
som är kunniga inom vissa genrer.

9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en som bestämmer vilka skivor som
skall köpas in?

Man arbetar i arbetslag på detta bibliotek. Ett arbetslag har som ansvarsområden;
skivavdelningen, skönlitteraturen, programverksamhet och invandrarlitteraturen. Vilket ju är
ett ganska brett område, enligt intervjupersonen. Arbetslaget samarbetar vid inköp av
musiken.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Intervjupersonen resonerar kring detta under fråga 5.
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Intervju 2

1. Hur omfattande är er musiksamling?

Musiksamlingen på detta bibliotek har sin början redan 1947 då biblioteket mottog de första
skivorna som gåva från två damer. Detta gör biblioteket till ett av de första i landet att starta
en musikavdelning. Det är troligen det enda bibliotek i Sverige som haft musikutlåning
genom alla år. Det fanns en riktig eldsjäl som byggde upp musiksamlingen. Under 70-talet
köpte man in LP-skivor inom de flesta genrer. Man har nu ett bestånd på 10 000 LP-skivor.
CD-samlingen startade 1991. Musikavdelningen ingår som en del i avdelningen konst och
skönlitteratur på biblioteket.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga kulturlivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Man samarbetar mycket med musikskolan. Det har fallit sig naturligt att samarbeta med just
dem då personalen haft barn i musikskolan. Det händer också att elever från musikskolan
uppträder på biblioteket. Förut hade man ofta musiklyssningsaftnar på biblioteket. Det kunde
vara exempelvis sångare från operan som kom och berättade om musiken samtidigt som man
lyssnade på verken. Detta har dock upphört sedan bibliotekets ljudanläggningen slutat
fungera. Intervjupersonen säger att biblioteket samarbetar mycket med det övriga kulturlivet
på orten och mycket av detta samarbete har musikanknytning men musikavdelningen
anordnar inte så mycket samarbete. Sveriges radio vänder sig ibland till biblioteket för att få
råd och för att finna viss musik. Detta beroende på att en av de som haft stor betydelse för
uppbyggnaden av musikavdelningen tidigare arbetade på Sveriges radios musikarkiv i
Stockholm.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

Intervjupersonen har svårt att svara på vad som skall vara syftet med musiksamlingen. Det
svar jag får handlar mer om vilka inköpskriterier och kvalitetskrav man har för inköpen. Detta
har jag redovisat under respektive fråga.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Man går mycket på recensioner från BTJ, då man finner dem tillitsfulla. Man går också
mycket på förfrågan från användare. På grund av nedskärningar har man valt att inte satsa så
mycket på listmusik utan mer på sådant som de tror kommer att stå sig, utom om det verkar
extra intressant. Hip-hop är en kategori som är underrepresenterad. Man försökte satsa på det
för ett tag sedan men det var så högt svinn, skivorna stals, så man har inte velat satsa så
mycket på denna musik efter det.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

Man väljer alltid bort musik som visar upp värderingar som inte är ”vanliga, sunda”. rasism
eller för mycket svordomar. Man vill inte heller köpa in musik som är för slätstruken, inte
heller för kommersiell. De ansvariga för populärmusik känner att de ibland behöver ta hjälp
av yngre människor för att köpa in vissa genrer. När de ville satsa extra på rap tog de
exempelvis hjälp av en son till en av de anställda. Hon visade dem skivor med texter som
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”sade något”, hade något budskap.

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

De köper mycket på förfrågan, om det passar in på kvalitetskraven. De tycker att de vet
ganska mycket om vilka som använder biblioteket då det nyligen gjorts en
användarundersökning på biblioteket. Denna undersökning visade att 70 % av användarna är
män. Intervjupersonen har en känsla av att detta stämmer ganska bra, kanske en större
undersökning skulle visa på fördelningen 60 % män. Enkäten visar också att 35 % av
användarna är studerande. Hon tror att enkäten i stort visar ganska väl vilka som använder
musikavdelningen.

7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

Knappt någon alls. Se fråga 1.

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?

Delvis från BTJ men man köper även in musik från Skivhugget och från Ginza. Men tipsen
om vad man skall köpa in kommer inte därifrån utan från BTJ eller om man hört eller läst om
något som verkar intressant.

9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en som bestämmer vilka skivor som
skall köpas in?

Intervjupersonen har ensamt ansvar för inköp av pop- och rockmusiken men samtliga på
musikavdelningen deltar i arbetet med urvalet.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Att musiken har ett budskap är viktigt. Av den anledningen har intervjupersonen svårt att ta
till sig mycket av den nya ”ungdomsmusiken”. Hon uppfattar ofta inte något budskap i
musiken och tycker mest att den består av ”skrik och vrål”. Hon trycker på att det är viktigt att
höra vad de sjunger om. Den rent kommersiella musiken är något som inte uppfattas som
kvalitativ musik. Hon tycker att kvalitativ musik är musik som ”står sig”, som håller genom
tiderna.
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Intervju 3.

1. Hur omfattande är er musiksamling?

I denna stad är musikbiblioteket ett eget bibliotek med egna lokaler och det fungerar som ett
filialbibliotek till huvudbiblioteket. Man har i dagsläget omkring 14 000 CD-skivor.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga kulturlivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Det förekommer mycket lite samarbete med övriga institutioner.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

Syftet med musiksamlingen skall vara att öppna nya musikaliska dörrar. Intervjupersonen
jämför med böckerna ”Sagan om isfolket”. De låntagare som kommer för att läsa de böckerna
skall sedan kunna hitta annan litteratur och öka sitt läsande successivt. På samma sätt skall
musikavdelningen fungera som en slags vägledare. Man vill att samlingen skall innehålla
sådant som inte alla känner till.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Man har ingen speciell inköpspolicy för musik. Det som gäller är samma som för hela
biblioteket. Men man skulle dock gärna vilja arbeta med en mer specifik policy för
musikinköpen.

Som exempel nämner intervjupersonen en diskussion man haft på biblioteket om
samlingsskivor. Man har inte velat köpa in samlingsskivor av artister därför att man tycker att
det är bättre att köpa deras ”riktiga” skivor och man kanske dessutom redan har mycket av
deras musik sedan innan. Men man har kommit på att det är ett traditionellt manligt tänkande.
Män vill ha de ursprungliga utgivningarna, gärna boxar med allt material samlat. Medan
kvinnor lättare tar till sig artister genom samlingsskivor. Dessutom kan det vara bra för
exempelvis yngre lyssnare att kunna ta del av äldre musik genom samlingsskivorna.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

Användaren av musikavdelningen, framför allt inom pop- och rockgenrerna är mycket mer
aktiv än någon annan användare. Den typiska användaren av rockavdelningen är en man. De
kommer med mycket inköpsförslag. Det svåra är att sålla bland inköpsförslagen.
Intervjupersonen säger att användaren ofta har ett mycket ”djupt”, eller specialiserat,
musikintresse och vill då i sina inköpsförslag att biblioteket skall köpa in alldeles för ”smal”
musik än vad som är möjligt för dem.

7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

Man har hittills köpt in ganska mycket musik från topplistan, alltså det mest populära men
man hoppas kunna ändra på det i fortsättningen. Det är inte det som är det roliga att köpa in,
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men man riskerar att tappa låntagare om man inte köper in det som är populärt.

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?

Man läser recensioner och på så sätt väljer man ut vilka skivor man skall köpa. BTJs
recensioner används i sista hand. Intervjupersonen uppger att man inte är nöjd med BTJs
urval. Istället läser man recensioner i lokalpress, DN och liknande. Man använder sig även av
All music guide. För äldre skivor är det ibland den enda källan som finns att tillgå, men man
använder även AMG till nya skivor. Man har tagit hjälp av specialister inom olika genrer för
att bygga upp sitt bestånd.

9. Hur går inköpen till?

Man har inköpsmöten en gång i veckan och då försöker alla att närvara. Samtliga försöker att
läsa så mycket recensioner som möjligt. Sedan är det en som ansvarar för själva inköpen inom
de olika genrerna.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Musik som har ett eget uttryck och sticker ut från mängden. Om musiken har bra texter ser
hon det också som kvalitet. Då kan man bortse från mindre bra musik eller sång. En bra text
kan ta musik till en annan dimension. Hon säger sig alltid lyssna på all musik som hon
katalogiserar. När hon lyssnat på otaliga hårdrocksskivor som alla låter ungefär likadant blir
hon plötsligt positivt överraskad av en grupp som Rammstein som har ett helt eget uttryck.
Detta ser hon som ett exempel på musikalisk kvalitet.
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Intervju 4.

1. Hur omfattande är er musiksamling?

Man har köpt in pop- och rockmusik i 20 år. Det finns inga skrivna strategier. Man har
omkring 10 000 CD-skivor inom alla genrer.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga musiklivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Samarbetet med det övriga kulturlivet är inte så stort på musikavdelningen. Det finns dock ett
samarbete med musikhögskolans bibliotek.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

Att tillhandahålla musik på bibliotek ger användarna en chans att lyssna på sådan musik som
man inte skulle lyssnat på annars. Eftersom man kan låna skivor gratis kan användare testa
nya genrer och upptäcka ny musik. Detta tror Intervjupersonen är en viktig funktion för
musikavdelningen. Hon säger också att många ungdomar som själva är medlemmar i band
kommer och lånar gammal blues och gammal soul, för att finna rötterna på det de själva
spelar. Hon påpekar också att det är viktigt att tillhandahålla både ett brett utbud men också
mycket av den lite smalare musiken.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Man köper inga Absolute music-skivor och liknande. Man vill gärna försöka köpa sådant som
inte får så mycket uppmärksamhet, till skillnad från topplist- musik. Man gör satsningar på
lite mindre genrer och liknande. ”Man vill ha både smalt och brett…” Man har precis bestämt
sig för att göra en specialsatsning i år på de genrer som nästan alltid allting är utlånat av; soul,
hip-hop, house, elektronica, reggae.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

Denna fråga kommer in överallt i de övriga frågorna.

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

Man får in mycket mer förfrågningar om skivor än vad man får på böcker. Man köper inte in
per automatik bara för att man får ett inköpsförslag. Dels är det ofta samma personer som
kommer in vecka efter vecka, och man kan ju inte tillmötesgå bara ett fåtal personers
önskemål. Dom kanske vill ha alla skivor av en artist.

7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

Man försöker att inte köpa in så mycket efter topplistor. Intervjupersonen säger att det är klart
att man köper sådan musik också men man använder sig aldrig av topplistor för att välja vad
man skall köpa. Man vill snarare gå in för att satsa på lite smalare musik

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?
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Man läser recensioner och tittar i AMG för att se vilken skiva som verkar bäst av en grupp
osv. Man köper även från BTJ men det är inte huvuddelen. Det är ju en person som recenserar
allt där. Man försöker istället att läsa recensioner i de stora dagstidningarna. Man har även
prenumerationer på Mojo, Q och diverse tidsskrifter. När man köper in använder man
Skivhugget.

9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en som bestämmer vilka skivor som
skall köpas in?

Personalen har hand om olika genrer. Intervjupersonen har pop- rock och folkmusik. Hon
påpekar att det är självklart att man tar tips av andra men det är en person som har ansvar för
varje genre. Hon tror att många läser recensioner av eget intresse, men det är en person som
har det som arbetsuppgift. Man tar också tips av andra, inte bara folk på avdelningen.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Denna fråga har intervjupersonen svårt att svara på men den kommer ändå in under andra av
frågorna.
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Intervju 5.

1. Hur omfattande är er musiksamling?

Man började köpa in CD 1991. Innan dess hade man även pop och rock på vinyl. Man har nu
en samling på omkring 20 000 skivor.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga musiklivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Man har inte så mycket samarbete med det övriga kulturlivet på orten. Men man arbetar för
tillfället med att utveckla hemsidan och musikavdelningens sida. Där utvecklar man en länk
som kommer att sträcka sig mot det övriga musiklivet. Musikhögskolan och musikteatern
använder sig av biblioteket ibland men intervjupersonen säger att det inte är något uttalat
samarbete. De vänder sig till biblioteket som vilka andra användare som helst.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

Intervjupersonen tycker att i en utvecklad demokrati som Sverige är musiken en självklar del i
kulturen. Den ingår naturligt i uppdraget som svenska folkbibliotek har idag och hon säger att
man kan se den som en pendang till skönlitteraturen. Musiken är ett så stort intresse för så
många människor att den är en självklar del i bibliotekets samling. Den lockar också många
till biblioteket som inte skulle använt sig av det annars. Hon tycker att om man skulle utesluta
pop och rockmusiken från ett bibliotek och endast tillhandahålla konstmusiken skulle det vara
ett slags fattigdomsbevis. Popen och rocken fyller också en viktig funktion då den ofta riktar
sig till yngre människor.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Huvudlinjen vid urvalet är att gå efter recensioner. Både från olika tidskrifter och
dagstidningar. Om recensionerna för en skiva genomgående varit goda eller dåliga är valet
enkelt. Men om recensionerna spretat åt olika håll blir det i slutänden en subjektiv uppfattning
som får avgöra om man skall köpa skivan eller inte. Man får även in inköpsförslag och det
kan hända att man får in flera förslag på en skiva som man valt att inte köpa. I sådana fall kan
det hända att man köper in skivan till slut ändå. Dock inte alltid. Intervjupersonen ger som
exempel Bruce Springsteens senaste samlingsskiva som man fått in många önskemål om. Men
hon har bortsett från dessa då skivan fått dåliga recensioner och biblioteket redan har ett stort
urval av Springsteens album.

Mycket av arbetet med pop- och rocksamlingen består i att se bakåt i tiden. Intervjupersonen
säger att biblioteket haft en generös budget så länge hon arbetat där. Därför har hon kunnat
komplettera mycket med skivor som saknats i samlingen. Som exempel tas att man haft en del
Elton John-skivor från början av 90-talet men ingenting av hennes 70-talsskivor och där har
man fått komplettera samlingen i efterhand. Hon säger att det alltid finns viss musik som man
inte vill köpa in, men poängterar samtidigt att biblioteket inte får fungera som någon slags
censur.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

Vi resonerar kring begreppet kvalitet under intervjuns gång. En viktig aspekt kommer fram
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när hon talar om dansbandsmusiken. Totalt tror hon att biblioteket har 10 skivor i den genren.
Detta beror dels på att man inte får några inköpsförslag på sådan musik och på att
kulturetablissemanget i Sverige idag inte bevakar utgivningen av dansbandsmusik som annan
musik. Skivorna recenseras helt enkelt inte. Hon tycker att det är fel att utesluta en hel genre
på det sättet men tycker ändå att musiken ofta är ”för banal”, och därmed tråkig att köpa in.
Efter detta uttalande påpekas att hon själv tror sig ha samma uppfattning som det övriga
kulturetablissemanget vad gäller dansbandsmusik, men vill inte gärna att detta skall få
betydelse för urvalet. Men samtidigt tror hon att suget efter denna musik skulle kunna vara
större än vad man är medveten om. Det fåtal skivor som finns på biblioteket är alltid utlånade
och anledningen till att man inte får några förfrågningar beror kanske på att låntagarna inte
vågar fråga efter dem, kanske förväntar de sig inte att de skall finnas på biblioteket. Hon
poängterar också att det ibland kan behöva gå en tid efter att musik kommit ut innan man kan
avgöra om är musik av bestående kvalitet. Hon tar exemplet med ABBA som ansågs mycket
kommersiellt när det kom men som nu är en självklarhet på biblioteken. Man köper även in
mycket musik från andra länder eftersom detta är en mångkulturell stad. I vissa fall kan det då
vara svårt att följa några kvalitetskrav då man inte har några recensioner att tillgå, man köper
där mer på efterfrågan.

I frågan om kvalitetskrav säger intervjupersonen att man kan ha en egen åsikt om vad kvalitet
är men att man inte får utgå från den när man köper in musik till ett bibliotek. Samlingen får
inte vara för populistisk men ”man vill inte heller skriva folk på näsan om vad som är bra och
dåligt”. Det hon arbetar efter vid urvalet är att musikavdelningen skall innehålla en
kombination av nyskapande och tradition. Musiken får inte vara för ”fabricerad”. Hon ser
musik med komplexitet som viktigt. Den kan också säga något genom texten, ha ett budskap.
Exempelvis dansbandsmusik eller musik på absolute music-samlingar ses i denna kontext som
alltför banal. Hon tror också att människor som lyssnar på denna typen av musik inte har
något djupt intresse för musik, att deras musik är mer utbytbar än för andra med ett större
musikintresse. Dock är man generös mot låntagarnas önskemål. Endast vissa skivor med
tydliga rasistiska eller sexistiska budskap har man valt att inte köpa in.

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

Det planeras just nu en användarenkät för detta biblioteket där man hoppas kunna urskilja
användargrupper. Intervjupersonens uppfattning om användarna av musikavdelningen är att
det rent generellt är en vid spridning mellan åldrar. Hon tycker också att det tydligt framgår
att  majoriteten av användarna är män, framför allt på jazz- och bluesavdelningen men även
på pop- och rockavdelningen. Man tar emot en del inköpsförslag, över disken eller via
hemsidan, men hon tycker inte att de är så många. Hon får en känsla av att användarna ibland
ser på biblioteket som ett museum och att man därför inte ifrågasätter vad som finns och inte
finns. Det mest populära är nästan alltid utlånat, det är många skivor som aldrig står ute i
hyllorna, som man endast kan hitta genom att använda katalogen. Det kan också vara många
reservationer och lång väntetid. Hon  köper som princip in ett extra exemplar av en skiva när
antalet reservationer kommit upp i 8 st. Vid 15 st reservationer köps ett tredje exemplar in.
Såvida det inte är ett nytt band med tvivelaktig hållbarhet, då kan hon vara lite försiktig med
att köpa in fler exemplar av samma skiva.

7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

På denna fråga svarar hon att visst köper man in musik som ligger på topplistan. Men det är
aldrig själva anledningen till att man köper en skiva. Hon bryr sig helt enkelt inte om att titta
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på topplistan. Man köper musik efter recensioner och ibland råkar det vara musik som även
ligger i topp på försäljningslistan. Hon köper heller inte in samlingsskivor av typen
”absolute..”. Hon anser att det är ”för mycket av skräpet” på dessa skivor. Däremot kan man
tänka sig att köpa andra typer av samlingsskivor.

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?

Här nämns recensioner som den största kanalen för urvalet. Recensioner både i dagspress och
i olika musiktidskrifter. BTJ är inget som nämns alls i intervjun.

9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en ensam som bestämmer vilka skivor
som skall köpas in?

Intervjupersonen är ensam ansvarig för inköp av populärmusik vilket innebär pop, rock,
reggae, hip-hop, soul med underkategorier. Men naturligtvis tar hon även emot tips och
förslag från andra kollegor.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Jag frågar vad kvalitet i musik innebär för intervjupersonen. Efter en stunds funderande
kommer hon fram till att kvalitet skulle kunna definieras som musik som har någon
upplyftande effekt, eller ”musik med andlighet”. Hon säger att man skall känna att man lyfts
av musiken. Hon går sedan in på att nämna exempel så som J S Bach, Johnny Cash och olika
reggaeband, där musiken har hög andlighet och politisk mening. Hon säger sedan att detta är
”musik som är så långt ifrån banal..”
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Intervju 6.

1. Hur omfattande är er musiksamling?

Musikavdelningen startade 1970. Då köptes endast klassisk musik in. Efterhand började man
även köpa in pop- och rockmusik. Samlingen utvidgades fram till 1988 med LP-skivor.
Därefter började man köpa in CD-skivor. När man startade CD-utlåningen var det med ett
bestånd på 200 CD-skivor. I början av 90-talet hade man som målsättning att köpa in 1000
skivor om året. Biblioteket har nu ett bestånd på 10 000 skivor. Av detta är ungefär 40 % pop-
och rockmusik och 60 % klassisk musik, visor, folkmusik, jazz, blues och övrigt. Men
omsättningen på pop- rockmusiken är betydligt större än den på de övriga genrerna. Man
lånar även ut mycket av LP-skivorna.

2. Vilken plats har biblioteket i det övriga musiklivet på orten? Förekommer det samarbete
med andra musikinstitutioner?

Enligt Intervjupersonen är samarbetet med det övriga kulturlivet på orten inte så stor. Det
händer att man hjälper dirigenter, körledare eller musiklärare med att finna vissa inspelningar
och noter. Elever från kommunala musikskolan har konserter på biblioteket 4 gånger om året,
men utöver detta har man sällan några musikevenemang på biblioteket. Eftersom
musikavdelningen är så populär på biblioteket, känner man inte att man behöver göra mer
reklam för den. Man känner att man inte har resurser för att täcka mer än det behovet som
redan täcks. Däremot påpekar hon att de hela tiden försöker finna vägar för att informera om
bibliotekets rika bestånd av noter.

3. Vad är syftet med musiksamlingen? Vad vill den förmedla till användarna?

När man köper in pop- och rockmusik resonerar man så att det är ungdomens musik och en
del av musiksverige, som också bör finnas på ett bibliotek. Pop- och rockmusik är en självklar
del i musikkulturen och skall då självklart också finnas på biblioteket. Man vill ha en så bred
samling som möjligt som speglar olika stilar. Mångfald är ett begrepp som intervjupersonen
lägger stor vikt vid.

4. Vilka kriterier följer ni vid inköp av pop- och rockmusik?

Man lägger också ner mycket energi på att köpa musik från andra länder. Intervjupersonen
tycker att andra länders musik ibland klassas lite missvisande som folkmusik eller
världsmusik när det i själva verket är pop- eller rockmusik. Hon uppskattar att nästan var
tredje låntagare har ett annat ursprung än Sverige och därför är det mycket viktigt med musik
från andra länder. Man försöker också att tänka på att all musik inte skall vara amerikanskt
eller engelskt. Hon säger att man kan få anstränga sig mycket för att hitta musik från andra
länder än dessa. Vidare säger hon att man av de stora artisterna vill ha originalalbum. När det
gäller mer perifer musik kan man ibland nöja sig samlingsskivor.

5. Vilka kvalitetskrav följer ni?

När man väljer att inte köpa en skiva beror det ofta på att texterna är exempelvis rasistiska,
sådan musik väljer man bort. Hon poängterar att kvalitén i musiken inte är genrebundet. Hon
uppger också att man köper mycket från BTJs sambindningslistor och säger att man ju redan
där har ett förbestämt urval.
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Hon säger att man försöker att vara ganska generösa när man köper in musik. I de fallen man
väljer bort något beror det för det mesta på texterna. Dock säger hon att någon skiva ibland
slinker igenom detta kvalitetskrav. Då händer det att detta påpekas av låntagare. Vidare säger
hon att det antagligen görs bedömningar hela tiden om vad som inte platsar, men det är svårt
att sätta fingret på vad det är. Hon använder begreppet  ”allmängods”, om kommersiell musik
och uppger att man, för att slippa sådant, försöker hålla en så stor bredd inom alla genrer.
En fortlöpande diskussion kring kvalitet förs vid varje inköpsmöte.

6. Vilka är användarna? På vilket sätt når användarnas önskemål er?

Man får mycket inköpsförslag och det ses som mycket positivt även från bibliotekets sida.
Eftersom skivorna står blandat kan man inte säga om det finns någon användargrupp som
använder pop- och rockavdelningen mer än någon annan. Det är många som när dom lånar
kommer med ” En Kiss och två Beethoven”. Intervjupersonen konstaterar att många lånar
musik inom mycket olika genrer. Hon tror att det beror på att biblioteket kan tillhandahålla ett
så varierat utbud att människor hittar saker som de inte tänkt på innan. Hon drar här
parallellen till skönlitteraturen och menar att det fungerar på samma sätt. Överlag säger hon
att musikavdelningen har en mycket blandad publik; från tonåringar till riktigt gamla
människor. Men den största majoriteten av användare på musikavdelningen är män. Hon
tycker sig se detta tydligt men finner det svårt att spekulera i varför det är så.

7. I vilken utsträckning köper ni in musik från ”topplistan”?

Intervjupersonen svarar på denna fråga att man helt enkelt aldrig tittar på den. Man tycker inte
att det är bibliotekets sak att följa trender på det sättet. Viktigare är då att samlingen skall vara
av bestående kvalitet. Man vill hellre att man skall finna saker på biblioteket som kanske inte
finns på annat håll. Det uppfattas inte som bibliotekets uppgift att vara först med det nyaste.
Visst köper man det som är populärt, säger hon, men man utgår inte från topplistan. Däremot
får man ofta inköpsförslag på det allra populäraste och då kan biblioteket ibland köpa
musiken. Dansbandsmusik köper man väldigt lite av i förhållande till hur populär genren är i
Sverige, och hon säger att det inte verkar som om låntagarna förväntar sig att den typen av
musik skall finnas på ett bibliotek eftersom man heller inte får några frågor om sådan musik.
Hon funderar över om det kan bero på att musiken i första hand inte används för att lyssna på
utan mer som dansmusik.

8. Vilka kanaler använder ni vid urvalet?

När man började köpa in CD-skivor och fram till mitten av 90-talet använde man sig endast
av BTJs sambindningslistor. Man fann det svårt att överblicka marknaden i övrigt och man
hade svårt att belägga skivor som folk frågade efter. Men sedan fick man kontakt med
Skivhugget i Göteborg som hade en diskettkatalog, vilket underlättade arbetet avsevärt. Man
kunde då söka efter skivor i denna och på så sätt enklare finna dem. Man använder fortfarande
Skivhugget och det fungerar mycket bra för inköpen av pop- och rockmusik. Man använder
sig även av Ginza och en lokal musikhandel när man köper in skivor. Intervjupersonen
uppskattar att ungefär hälften av musiken idag köps från BTJ. Vidare nämns för urvalet
recensioner i olika tidskrifter och All music guide på nätet som hon säger att man har mycket
glädje av.

9. Hur fungerar inköpen? Arbetar ni i team eller är det en ensam som bestämmer vilka skivor
som skall köpas in?
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Det är 5 personer som arbetar med musiksamlingen. Arbetet är något uppdelat så att en person
är ansvarig för att bevaka pop- och rockmusiken. Men intervjupersonen finner att alla är
delaktiga i beslutet om vad som skall köpas in. Samtliga i personalen deltar i inköpsmöten,
men man förväntar sig att vissa har bevakat vissa områden. Detta innebär också att hålla koll
på vad biblioteket redan har och vilka luckor som behöver fyllas i.

10. Hur ser du på kvalitet i musik?

Man har diskuterat detta mycket på biblioteket men intervjupersonen har svårt att lämna ett
svar på denna fråga. Naturligtvis skall musiken framföras av goda artister. Hon tycker inte att
musiken får vara  undermåligt framfört. Hon säger att man förlitar sig på recensioner och
hoppas att man får en bra bild av musiken genom dem.


