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Abstract: This master thesis focuses mainly on the concept of quality
and how the librarians responsible for phonogram purchase
use it. The main object is to investigate how the librarians re-
sponsible for the purchasing of phonogram works when in
the process of selecting the phonograms and how they speak
about the concept of quality. Based on this main object four
problems has been addressed.

The empirical material is interviews made with the seven li-
brarians responsible for phonogram purchase at seven Swed-
ish libraries. The result of this investigation is analyzed based
on a theoretical framework created by Sanna Talja, which fo-
cuses on what a phonogram collection should contain.

The result from this study shows that the quality concept ef-
fects the selection in several ways. The first way is that the
recorded material should meet certain standards in form of
professionalism of the recording and of the artist perform-
ance. The librarians often speak about the importance of
having a complete collection that is more varied than the mu-
sic played on radio and TV. In practice the librarians often
use lists and reviews helping them in their selection. As re-
gards librarians’ views of user needs the librarians in our
study say that they want to satisfy their needs to a certain ex-
tent. But that it is also important to have a varying collection.

Nyckelord: kvalitet, urval, fonogram, musik, folkbibliotek, bibliotekari-
er, värderingar



1. INLEDNING.................................................................................................... 1

1.1 Problemformulering.............................................................................................................................2

1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................................................2

1.3 Definitioner ...........................................................................................................................................3

1.4 Historisk bakgrund ..............................................................................................................................4
1.4.1 Mål med verksamheten...................................................................................................................5

1.5 Disposition.............................................................................................................................................6

2. METOD .......................................................................................................... 7

2.1 Urval ......................................................................................................................................................7

2.2 Genomförande ......................................................................................................................................7

2.3 Etik ........................................................................................................................................................9

2.4 Tillvägagångssätt vid analys ................................................................................................................9

3. TEORI .......................................................................................................... 11

3.1 Tre sätt att se på musik ......................................................................................................................11
3.1.1 Det allmänna bildningsutbudet .....................................................................................................12
3.1.2 Det alternativa utbudet..................................................................................................................14
3.1.3 Det efterfrågestyrda utbudet .........................................................................................................18

3.2 Olika sätt att se på kvalitet ................................................................................................................20
3.2.1 Transcendent.................................................................................................................................22
3.2.2 Produktorienterat ..........................................................................................................................23
3.2.3 Användarorienterat .......................................................................................................................23
3.2.4 Hur upplevs kvalitet av användaren?............................................................................................24

3.3 Sammanfattning .................................................................................................................................26

4. TIDIGARE FORSKNING & LITTERATURGENOMGÅNG........................... 27

4.1 Utbildning och handböcker för bibliotekarier.................................................................................27

4.2 Empiriska studier ...............................................................................................................................29
4.2.1 Urval av fonogram........................................................................................................................29
4.2.2 Bör biblioteket tillhandahålla fonogram? .....................................................................................30
4.2.3 Ungdomar och fonogram..............................................................................................................31
4.2.4 Fonogramverksamheten i sin helhet .............................................................................................32
4.2.5 Urvalet av spelfilm .......................................................................................................................32
4.2.6 Musikverksamheten i Borås..........................................................................................................33
4.2.7 Varför ser verksamheten så olika ut?............................................................................................34
4.2.8 Populärmusik på folkbibliotek......................................................................................................35



4.3 Sammanfattning av tidigare studier .................................................................................................36

5. EMPIRISK BAKGRUND .............................................................................. 38

5.1 Informationskällor och inköpskanaler .............................................................................................38
5.1.1 Informationskällor ........................................................................................................................38
5.1.2 Inköpskanaler................................................................................................................................40

5.2 Våra informanter ...............................................................................................................................41
5.2.1 Genrefördelning............................................................................................................................43
5.2.2 Mål och inriktningar .....................................................................................................................44
5.2.3 Inköp och urval .............................................................................................................................45
5.2.4 Kvalitet .........................................................................................................................................48

6. RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS................................................. 50

6.1 Kvalitet som objektiv sanning ...........................................................................................................50
6.1.1 Urval av material ..........................................................................................................................50
6.1.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande............................................................52
6.1.3 Informanternas förhållande till kvalitet ........................................................................................53

6.2 Kvalitet som en motpol till det kommersiella...................................................................................54
6.2.1 Urval av material ..........................................................................................................................54
6.2.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande............................................................57
6.2.3 Informanternas förhållande till kvalitet ........................................................................................58

6.3 Kvalitet utifrån publikens upplevelser .............................................................................................59
6.3.1 Urval av material ..........................................................................................................................59
6.3.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande............................................................60
6.3.3 Informanternas förhållande till kvalitet ........................................................................................62

6.4 Sammanfattning av informanternas förhållningssätt .....................................................................64

7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION ............................................................. 67

7.1 Slutsatser .............................................................................................................................................67
7.1.1 Informanternas resonemang kring kvalitet ...................................................................................67
7.1.2 Kvalitetssyn och urval ..................................................................................................................67
7.1.3 Synen på användarnas behov och deras möjligheter att påverka urvalet ......................................68

7.2 Diskussion ...........................................................................................................................................68
7.2.1 Kvalitet som objektiv sanning ......................................................................................................68
7.2.2 Kvalitet som en motpol till det kommersiella ...............................................................................69
7.2.3 Kvalitet utifrån publikens upplevelser ..........................................................................................71
7.2.4 Våra reflektioner...........................................................................................................................71

8. SAMMANFATTNING ................................................................................... 74

9. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING................................................ 76

9.1 Otryckta källor ...................................................................................................................................76

9.2 Tryckta källor .....................................................................................................................................76



BILAGA 1......................................................................................................... 81

Intervjufrågor...........................................................................................................................................81
Fakta om fonogramverksamheten..........................................................................................................81
Frågor ställda vid intervjutillfället .........................................................................................................81



1

1. Inledning
Under B-kursen i biblioteks- och informationsvetenskap fick vi chansen att närmare
undersöka hur det går till när folkbibliotek väljer vilka fonogram de ska köpa in och
erbjuda sina användare. I uppsatsen Fonogramverksamhet på bibliotek: Vilka tankar
finns och hur sker urvalet? försökte vi, som titeln avslöjar, svara på hur urvalet av mu-
sik sker och vilka tankar som finns bakom fonogramverksamheten - hos bibliotekarierna
och bland beslutsfattarna.1 Efteråt har vi fortsatt fundera över andra frågor som rör den-
na verksamhet och framförallt frågan om hur fonogrammen bedöms kvalitetsmässigt. Vi
har båda två under hela utbildningen varit intresserade av urval och urvalskriterier när
det gäller bibliotekens material. Eftersom vi båda engageras av musik, både att lyssna
på och läsa om, var valet av ämne inför denna uppsats relativt enkelt.

Vi föreställer oss att det finns en problematik när det gäller folkbibliotekens inköp av
fonogram som inte finns i samma utsträckning när det gäller exempelvis urval av litte-
ratur. Trots att utgivningen av musik i Sverige består av runt 10 000 fonogram per år2,
ungefär samma siffra som gäller för litteratur3, så är vår uppfattning att det är betydligt
svårare att skaffa sig en överblick över fonogramutgivningen och därmed också att göra
ett urval. Vid litteraturinköp förlitar sig många bibliotek på Bibliotekstjänsts (BTJ:s)
sambindningslista som tar upp stora delar av svensk bokutgivning. Men när det gäller
fonogram är det endast en liten del av utgivningen som får plats i sambindningslistan
och de flesta bibliotek måste använda sig av flera alternativa källor både för att göra sitt
urval och sina inköp. Ju fler källor som krävs, desto mer tidskrävande blir det att handha
fonogram.

Ofta när det talas om kvalitet i bibliotekssammanhang handlar det om kvalitet på bibli-
otekets tjänster och service. Till exempel har Svensk Biblioteksförening bildat en speci-
algrupp som arbetar för att ” … uppmuntra svenska bibliotek att arbeta med kvalitetsut-
veckling och utvärdering.”4 Men kvalitet är ett begrepp som också används när man
diskuterar material, i Unescos folkbiblioteksmanifest kan man exempelvis läsa att:

Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom mo-
dern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala förut-
sättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip.5

Det är dock väldigt sällan begreppet kvalitet definieras, något som vi finner intressant
då vi verkligen inte ser kvalitetsbegreppet som något glasklart.

Eva Fälth konstaterar i sin magisteruppsats att de viktigaste grundtankarna om fono-
gramutbudet kan sammanfattas i två inriktningar: ”bredd och kvalitet”6. Kvalitet är allt-
                                                
1 Kvist, Linn & Olofsson Lundström, Liv 2004. Fonogramverksamhet på bibliotek -Vilka tankar finns och
hur sker urvalet?
2 Försäljning 1988-2004, s. 2.
3 Böcker och kulturtidskrifter 2002: Kulturen i siffror 2003:7, 2003. s. 16.
4 Svensk Biblioteksförenings specialgrupp för kvalitetsarbete och statistik.
http://www.biblioteksforeningen.org/
5 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995. s. 10.
6 Fälth, Eva 2004. Dagsländor eller bestående värden? En studie om urval av musikfonogram på folkbib-
liotek, s. 44.
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så ett vanligt förekommande begrepp när urvalet ska motiveras, men det saknar en all-
mängiltig definition. Vi är i denna uppsats intresserade av att se närmare på hur inköps-
ansvariga bibliotekarier resonerar omkring och förhåller sig till kvalitetsbegreppet i
samband med urval och inköp av fonogram.

1.1 Problemformulering
Vi upplever att begreppet kvalitet ofta förekommer när man talar om bibliotekets verk-
samhet, detta trots att det inte råder någon enighet om vad begreppet innebär eller hur en
kvalitetsvärdering ska ske i praktiken. Kvalitet är ett begrepp som används i biblioteks-
sammanhang, men som sällan definieras. Som vi tidigare pekat på använder sig till och
med Unesco av begreppet i sitt folkbiblioteksmanifest. Men hur resonerar egentligen
bibliotekarier kring kvalitet? Är kvalitet ett begrepp som inköpsansvariga bibliotekarier
använder sig av och anser de överhuvudtaget att det existerar något som kan kallas kva-
litet? Vi har intresserat oss för hur bibliotekarier talar om kvalitet i musiksammanhang
eftersom musik är en relativt ny medietyp på biblioteket.

Uppsatsens fokus är att ta reda på hur sju fonograminköpsansvariga bibliotekarier talar
om begreppet kvalitet samt hur deras kvalitetssyn tar sig uttryck i deras tal om inköp
och urval. Vi är också intresserade av om och hur dessa förhållningssätt kan tänkas på-
verka bibliotekets utbud av musik. Vi har dock i uppsatsen ingen ambition att ge be-
greppet kvalitet en allmängiltig definition, då vi inte tror att det är möjligt, och inte hel-
ler särskilt givande.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur folkbibliotekarier som är ansvariga för inköp
av fonogram resonerar om kvalitet och hur de arbetar i urvalsprocessen. För att uppfylla
syftet har vi formulerat följande frågor:

• Hur resonerar ansvariga för fonograminköp på folkbibliotek om kvalitet?
• Har deras resonemang om kvalitet någon betydelse för urvalet?
• Hur går urvalet till i praktiken?
• Hur tar sig de inköpsansvarigas förhållningssätt uttryck i synen på användarnas

behov och deras möjligheter att påverka urvalet?

Med utgångspunkt i dessa frågeställningar och genom en intervjuundersökning med sju
bibliotekarier hoppas vi att vi kan bringa en viss klarhet i hur kvalitetsbegreppet an-
vänds i praktiken, och också hur det inte används. Det finns inte mycket skrivet som rör
kvalitet ur ett urvalsperspektiv, trots att detta är något som vi har diskuterat en hel del
under utbildningen. Då den inriktning av utbildningen i biblioteks- och informationsve-
tenskap vi båda läst fokuserar på användarna ville vi skriva om ett ämne som visar på
hur bibliotekarierna tar hänsyn till användarna och hur dessa påverkas av besluten. Vi
tror att denna studie kan vara givande att ta del av både för bibliotekarier och användare.
För bibliotekarier kan det vara intressant att se vilka värderingar som finns inom kåren
och hur yrkeskollegor resonerar omkring kvalitet och urval. För bibliotekets användare
är det synnerligen relevant hur bibliotekarierna går till väga vid urval av olika mediety-
per, eftersom det är avgörande för hur bibliotekets samlingar ser ut.
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Till vår teoretiska ram använder vi Sanna Talja, forskare i biblioteks- och informations-
vetenskap, och hennes musikbiblioteksdiskurser. Eftersom vi inte själva är intresserade
av att göra en diskursanalys utan istället fokuserar på individerna och deras uttalanden
(se kapitel 2.1) använder vi Taljas teorier som en ram för att sätta in våra resultat i ett
större sammanhang.

Avgränsningar
Vi har valt att fokusera på fonograminköpsansvariga bibliotekarier på svenska folkbib-
liotek. Uppsatsen behandlar alltså inte renodlade musikbibliotek. Musikverksamheten
på biblioteken kan bestå av många olika delar, exempelvis tillhandahållandet av noter,
musiklitteratur och olika musikevenemang. Vi har dock avgränsat oss till att bara under-
söka den del av musikverksamheten som rör urval och förvärv av fonogram.

1.3 Definitioner
Fonogram: Enligt Nationalencyklopedin: ”Samlingsnamn på ljudbärare med inregistre-
rat ljud som kan avspelas för avlyssning, till exempel grammofonskivor och inspelade
ljudband.”7 När vi i uppsatsen använder ordet fonogram menar vi endast musikfono-
gram, vanligast idag är CD-skivan, men kassettband, vinylskivor och DVD:er före-
kommer också.

Folkbibliotek: De offentliga, kommunala bibliotek, som är öppna för allmänheten.8 Då
vi i uppsatsen talar om bibliotek menar vi alltså svenska folkbibliotek.

Bred och smal musik: Med bred musik menar vi musik som är känd för en stor skara
människor, musik som ligger på topplistor och ofta spelas i radio. Smal musik är då
motsatsen, musik som är lite svårare att upptäcka och få tag på, som når en mindre skara
människor och som kanske inte alltid är lika kommersiellt gångbar.

Orden användare och låntagare används utan att det görs någon särskillnad mellan
dem när det gäller betydelse. Våra informanter använder sig i hög grad av ordet låntaga-
re medan vi genom utbildningen blivit vana att använda ordet användare och gör det
även i uppsatsen.

Policydokument: Vår definition av policydokument är dokument som används för att
beskriva inriktning på bibliotekets verksamhet och hur biblioteket ska förhålla sig till
olika medietyper vid inköp.

Genrer: När vi i uppsatsen skriver om olika genrer med utgångspunkt från de intervjuer
vi gjort så är det informanternas definitioner av genrerna vi använder oss av. När vi
skriver om genrer i andra sammanhang utgår vi från hur genrerna är uppdelade på
svenska folkbibliotek. Vi har dock förstått att katalogisering av musik inte är helt lätt
och att det därför inte finns några konkreta definitioner för hur all musik ska katalogise-
ras. Vi skriver dock om vissa genrer eller indelningar av musik som ändå kan vara värda
en förklaring, och dessa är:

                                                
7Malm, Krister 1991. Fonogram. Nationalencyklopedin, bd 6, s. 495.
8 Lundgren, Lena 1996. Bibliotekskunskap, s. 11.
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Konstmusik: Kallas ofta klassisk musik. Enligt Nationalencyklopedin är konstmusik
historiskt sett motsatsen till populärmusik.9

Populärmusik: Genrebeteckning vars framväxt enligt Nationalencyklopedin hänger
ihop med industrialiseringen som möjliggjorde massproduktion av musik. Begreppet
populärmusik kan ha en negativ klang då den, i motsats till konstmusik ses som ”dålig”
musik.10 I vår uppsats menar vi med populärmusik bredare, kommersiell musik, oftast
inom pop & rock-genren. Populärmusik kan även vara andra genrer, exempelvis skulle
viss folkmusik, blues och soul kunna räknas dit.

1.4 Historisk bakgrund
Musiken har länge haft en plats på de svenska folkbiblioteken. Från början var det noter
och böcker i ämnet som användarna kunde ta del av, men redan 1949 gjorde de första
fonogrammen entré. Det var stadsbiblioteket i Karlstad som var först i Sverige med att
starta en musikavdelning och där erbjöds användarna avlyssning av fonogram på plats i
biblioteket. Ett annat bibliotek värt att nämna i detta sammanhang är Malmö stadsbibli-
otek som också var tidigt ute, där startade verksamheten 1958.11

Från början satsades det främst på västerländsk konstmusik och fonogrammen kunde
inte lånas hem, användarna erbjöds istället att lyssna på musiken i ett musikrum eller en
särskild hörna av biblioteket. Under andra hälften av 1960-talet och i början av 70-talet
var det relativt vanligt att biblioteken fick bidrag från staten för att kunna köpa in mu-
sikanläggningar.12 Utrustningen var dyr, både att köpa in och att underhålla, och just
underhållet verkar ha tagit mycket av bibliotekariernas tid. I handboken Musik på bibli-
otek från 1970 finns beskrivet hur man på bästa sätt bör sköta om sin musikanläggning
och där kan man bland annat läsa att stiftet på grammofonen är känsligt och måste tor-
kas av ofta och att motorn lätt kan gå sönder om den inte smörjs med jämna mellan-
rum.13

Utbildningsdepartementet gav 1983 ut rapporten Musik och folkbibliotek – rapport om
en kartläggning av folkbibliotekens musikverksamhet. Innan dess hade det saknats kun-
skap om musikverksamhetens ställning på de svenska folkbiblioteken, även om musik-
verksamhetens berättigande hade diskuterats livligt under många år. I denna rapport
försökte folkbiblioteksutredningen (med ekonomiskt bistånd från Statens kulturråd)
kartlägga hur omfattande bibliotekens musikverksamhet egentligen var.14 Det visade sig
att av det totala mediebeståndet bestod i genomsnitt 1,5 procent av fonogram och vid
mer än 800 biblioteksenheter15 bedrevs någon form av verksamhet med fonogram.16

Rapporten visade att många bibliotek höll på att tänka om när det gällde prioriteringen
                                                
9 Ling, Jan 1993. Konstmusik. Nationalencyklopedin, bd 11, s. 274.
10 Björnberg, Alf 1994. Populärmusik. Nationalencyklopedin, bd 15, s. 219.
11 Utbildningdepartementet 1983. Musik och folkbibliotek - rapport om en kartläggning av folkbibliote-
kens musikverksamhet, s. 15f.
12 Utbildningsdepartementet 1983. s. 16f.
13 Halberg, Per 1970. Teknisk utrustning, i Halberg, Per (red) Musik på bibliotek: En handbok för det
dagliga arbetet, s. 13.
14 Utbildningsdepartementet 1983, s. 3ff.
15 Dessa innefattar i undersökningen förutom huvudbibliotek även filialer, utlåningsstationer, kommun-
drivna sjukhusbibliotek och bokbussar.
16 Utbildningsdepartementet 1983, s. 10.
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mellan avlyssning och utlåning. Flera hade börjat med utlåning under de senaste åren
och andra förberedde som bäst för att möjliggöra detta. Utlåningen motiveras med att
fonogrammen skulle komma till större nytta för användarna än vid enbart avlyssning på
plats.17

Sedan 1976 genomförs årligen i Sverige en statistisk undersökning på folkbiblioteken.
Den senaste, Folkbiblioteken 2003, är producerad av Statistiska centralbyrån på uppdrag
av Statens kulturråd och innehåller statistik som rör Sveriges 290 folkbibliotek. Här
återfinns uppgifter gällande mediebestånd, utlåning, öppethållande och så vidare. I den-
na undersökning ingår musikfonogrammen i kategorin AV-medier tillsammans med
talböcker, kassettböcker och videogram. Undersökningen går inte närmare in på fono-
grammen och det finns ingen statistik när det gäller exempelvis fördelningen mellan
olika genrer. Undersökningen visar dock att utlåning av AV-medier har ökat konstant
sedan mätningarna började 1976, under senare år har emellertid ökningstakten mattats
av något. Vart tredje lån som görs på svenska folkbibliotek idag är ett musikfonogram,
vilket innebär närmare 4 miljoner utlån per år och sammanlagt förfogar biblioteken över
närmare 700 000 fonogram.18

1.4.1 Mål med verksamheten
Bibliotekens mål med fonogramverksamheten har varierat under åren, från början var
det som sagt västerländsk konstmusik som dominerade, men redan 1970 menar Hans
Rådahl i artikeln Urvalsprinciper att det vore ”självstympande” för biblioteken att fort-
sätta koncentrera samlingarna kring klassisk musik. Rådahl ger ett förslag på en pro-
centuell genrefördelning som enligt honom skulle leda till att biblioteken når en större
lyssnarkategori. Denna fördelning kan vara intressant att se på så här efter 35 år. Enligt
Rådahl borde 20 procent av bibliotekens fonogram bestå av klassisk musik, 15 procent
av traditionell musik, 45 procent bör vara musik riktad till en ungdomlig publik varav
cirka 2 procent lättare pop. Övriga 20 procent bör tillhöra den kategori Rådahl kallar
övrigt, där exempelvis schlager, visor och dansmusik ingår.19

När det gäller kraven på en musikbibliotekarie menar Rådahl att det är viktigt att denne
själv är intresserad av musik och olika musikgenrer. Det bästa sättet att hålla sig infor-
merad när det gäller vad som händer inom musikbranschen sägs vara att lyssna mycket
på radio. Målet med fonogramverksamheten bör vara att: ” … medvetandegöra och ak-
tivera lyssnarna och om möjligt även roa.”20

Bibbi Andersson skrev 1982 i Biblioteksbladet att musikverksamheten borde utvecklas
mot att rikta sig mer till barn och ungdomar. Hon efterlyser ett närmare samarbete med
kommunernas musikskolor, föräldrar och barnomsorg för att därigenom vidga världen
för barn och ungdomar musikaliskt. Dessutom betonar hon vikten av bibliotekets soci-
ala funktion i samhället, Andersson menar att de många ”udda och ensamma” som är
flitiga biblioteksanvändare finner trygghet i miljön och kontakten med bibliotekarierna.

                                                
17 Utbildningsdepartementet 1983, s. 11.
18 Folkbiblioteken 2003: Kulturen i siffror 2004:2, 2004. s. 9.
19 Rådahl, Hans 1970. Urvalsprinciper, i Halberg, Per (red) Musik på bibliotek: En handbok för det dagli-
ga arbetet, s. 103f.
20 Rådahl 1970, s. 96.
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För dem kan musiken bli ett sätt att få kontakt med andra människor.21 En viktig funk-
tion för bibliotekens fonogramverksamhet sägs också var att erbjuda människor utanför
storstäderna att ta del av ett större utbud än ” … bensinmackens ytterst begränsade ur-
val”22, något som verkar vara en vanlig åsikt även idag. När det gäller fonogram jämfört
med litteratur efterlyser Andersson en mer jämställd syn, hon menar att de två genrerna
bör jämställas och inte över- och underordnas. Samma kvalitetskrav bör också gälla vid
inköp.23 Vad dessa kvalitetskrav innebär skriver hon emellertid inget om.

Det finns tyvärr inga undersökningar som visar hur genrefördelningen har sett ut genom
tiderna och hur den ser ut idag. Även när det gäller målen med bibliotekens fonogram-
verksamhet hade det varit intressant att se hur och om de har förändrats genom tiderna.
Trots bristfälligt material kan man dock utläsa vissa tendenser rörande dessa områden,
vilket vi kommer att beröra längre fram i uppsatsen.

1.5 Disposition
I kapitel 2 redogörs för den metod vi använt, vilket innebär hur vi praktiskt gått till väga
vid urvalet, genomförandet samt analysen av intervjuerna. Därefter, i kapitel 3, presen-
teras Taljas studie och de tre perspektiv som ligger till grund för den teoretiska ram vi
använt oss av. I kapitel 3 redogörs även för de olika kategoriseringar av kvalitetsbe-
greppet som vi sammanför med Taljas resultat. I följande del, kapitel 4, redogörs för
tidigare studier inom forskningsfältet. Vi inleder detta kapitel med att presentera några
handböcker som vänder sig till bibliotekarier och presenterar därefter tidigare empiriska
studier kring bibliotekens urvalsproblematik.

Kapitel 5 inleds med en presentation av de informationskällor och inköpskanaler våra
informanter uppgett att de använder sig av. Därefter presenteras informanterna kort var
för sig innan vi vidare redogör för deras utsagor under mer specifika ämnesrubriker.

I kapitel 6 presenteras och analyseras våra resultat uppdelade i rubrikerna ”Kvalitet som
objektiv sanning”, Kvalitet som motpol till det kommersiella” och ”Kvalitet utifrån pu-
blikens upplevelser”. Dessa delar utgår från Taljas tre perspektiv som här har utvecklats
till att även innehålla andra kategoriseringar. I nästa del, kapitel 7, Slutsatser och dis-
kussion, svarar vi först på våra frågeställningar och går sedan vidare med att diskutera
våra resultat, bland annat i förhållande till tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med
en sammanfattning.

                                                
21 Andersson, Bibbi 1982. Musik på bibliotek: Inte bara avlyssning. Biblioteksbladet (BBL), nr 11, s. 208.
22 Andersson 1982, s. 208.
23 Andersson 1982, s. 209.
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2. Metod
Vi anser att vårt problem och vår frågeställning passar bra för en kvalitativ studie då vi
vill ha svar på hur enskilda bibliotekarier resonerar. Vi valde att göra intervjuer då dessa
gav oss störst möjlighet till att verkligen gå in i frågeställningen på djupet. Vi kunde
ställa följdfrågor och informanterna fick möjlighet att utveckla sina svar. Det är svårt att
använda sig av begreppet reliabilitet vid kvalitativa intervjuer eftersom de inte går att
återskapa, människor utvecklas och förändras och därigenom förändras också svaren.
Däremot är det självklart viktigt att intervjuaren är lyhörd och anstränger sig för att få
fram så riktiga data som möjligt även vid en kvalitativ intervju.24

2.1 Urval
Vi har intervjuat sju bibliotekarier som är ansvariga för fonograminköp på sex olika
bibliotek. Vi har försökt få en bredd i urvalet genom att intervjua bibliotekarier vid
folkbibliotek av olika storlek, både huvudbibliotek och filialer och vi har inte strävat
efter att hitta bibliotek som satsar extra på just musiken. Det är mycket möjligt att det
ändå finns en nedre gräns för hur pass liten fonogramverksamhet ett bibliotek kan ha
och ändå vara intressant för vår undersökning. Var den gränsen går är dock inget vi be-
hövt ta ställning till eftersom vi funnit alla intervjuer i vår undersökning intressanta.
Hade vi valt att intervjua bibliotekarier på renodlade musikbibliotek istället tror vi att
det är möjligt att vi hade fått andra resultat.

För att få en spridning i urvalet kontaktades bibliotek i kommuner av olika storlek.
Bland biblioteken i dessa kommuner valde vi ut åtta bibliotek och filialer att kontakta i
ett inledningsskede. Av dessa fick vi positiva svar från fyra som alla deltar i undersök-
ningen. Vi kände dock att detta material inte var tillräckligt för att genomföra vår under-
sökning, då vi trodde att vi kunde få en större bredd i resultaten om vi genomförde fler
intervjuer, och gjorde därför något senare ett urval av ytterligare sex bibliotek. Vi fick
positiva svar från två av dessa och lät då dem tillsammans med de ursprungliga fyra
utgöra underlaget för vår undersökning.

Det vi tänkte på när vi gjorde vårt urval var:

• Att bibliotekarierna skulle vara ansvariga för fonograminköp
• Att bibliotekarierna skulle arbeta vid folkbibliotek av varierande storlek
• Att biblioteket skulle ha en aktiv fonogramverksamhet

Från ett bibliotek deltar två bibliotekarier vilket innebär att vi genomfört sammanlagt
sju intervjuer på sex bibliotek. Urvalet av bibliotek baserades till stor del på den infor-
mation som biblioteken hade på sina hemsidor, om vi kunde hitta några fonogram i bib-
liotekskatalogen eller om musiksamlingen på annat sätt presenterades på hemsidan.

2.2 Genomförande
Vid intervjuerna har vi utgått från ett frågeformulär med färdigformulerade frågor. De
färdiga frågorna var ett bra stöd att falla tillbaka på men självklart ställde vi följdfrågor

                                                
24 Trost, Jan 1997. Kvalitativa intervjuer, s. 100f.
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och ändrade ordningsföljden på de frågor vi nedtecknat utefter hur intervjun utvecklade
sig. Eftersom vi turades om att vara ansvariga för frågeställandet gjorde också de färdi-
ga frågorna att intervjuerna blev mer lika. Innan intervjuerna genomfördes gjorde vi en
testintervju med en bekant som arbetar med fonograminköp på ett bibliotek. Detta för
att se om några frågor var oklara, frågorna fungerade dock som vi hade tänkt och endast
några små justeringar gjordes.

Vi valde att skicka vissa frågor av praktisk karaktär till informanterna före intervjutill-
fället. Detta är de frågor som kommer först i frågeformuläret.25 Detta gjorde vi för att ge
bibliotekarierna en chans att leta reda på svaren då vi antog att det var fakta informan-
terna inte nödvändigtvis hade tillgång till direkt. Utöver dessa frågor består frågefor-
muläret av frågor som behandlar inköp, urval och kvalitet. Dessa frågor valde vi att inte
låta informanterna ta del av innan intervjutillfället då vi var ute efter deras spontana
åsikter. Vi ville framförallt undvika att informanterna skulle kunna diskutera frågorna
med exempelvis sina kollegor och påverkas av deras åsikter vilket skulle kunna leda till
mer tillrättalagda svar. Vi har erbjudit samtliga informanter att kontakta oss angående
eventuella synpunkter och funderingar som uppstått efter intervjutillfället, vilket dock
ingen har gjort. Vi skickade i ett senare skede några kompletterande frågor via e-post.

Under intervjuerna medverkade vi båda två, detta för att ha så lika förutsättningar som
möjligt. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat intervjun på så sätt att bibliotekari-
en kände sig ”underlägsen” oss eftersom vi var två och därigenom hamnade i ett överlä-
ge. Vi tror dock att det faktum att endast en av oss ledde intervjun kombinerat med att
bibliotekarier är vana vid att träffa och prata med människor gör att fördelarna i dessa
fall övervägde nackdelarna. En av informanterna ville inte bli inspelad, övriga intervjuer
spelades in. Vi var först tveksamma till att ha med en icke-inspelad intervju då vi var
rädda att den skulle skilja sig för mycket från de andra intervjuerna. Efter att intervjuer-
na transkriberats såg vi dock att det fanns fler fördelar än nackdelar med att använda
även den icke-inspelade intervjun då mycket intressant sades även där. Det var från
detta bibliotek som två bibliotekarier medverkade och vi tycker att de båda intervjuerna
tillsammans ger en bra helhetsbild av verksamheten. Svaren från den icke-inspelade
intervjun behandlas i uppsatsen likadant som svaren från de andra intervjuerna när det
gäller citering.

När det gäller det praktiska förfarandet vid intervjutillfället gick det till så att en av oss
ställde frågorna och ledde intervjun medan den andre antecknade. Samtliga intervjuer
gjordes på de bibliotek där bibliotekarierna arbetar. Det kändes naturligt då våra frågor
berör deras arbete. Vi tror att detta också bidrog till att informanterna kände sig mer
avslappnade än om de hade intervjuats i en för dem okänd miljö. Det kan dock ha fun-
nits en risk med att de hade svårt att slappna av och gå in i intervjun helt och hållet då
de kanske associerar sin arbetsplats med just arbete och kanske stress, detta särskilt i de
fall då informanterna avbröts av exempelvis kollegor eller en ringande telefon. Detta
kan ha påverkat dessa intervjuer negativt då informanterna avbröts i sina funderingar
och troligtvis tappade den röda tråden.

                                                
25 Se Bilaga 1.
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Intervjuerna transkriberades ordagrant beroende på att vi då ansåg oss få ut mesta möj-
liga av dem. Transkriberingen tog tid, men det gav oss en större möjligheter då vi kunde
arbeta med intervjuerna hur vi ville utan att vara rädda att vi hade glömt något som
sagts. Dessutom misstänkte vi att det i annat fall skulle finnas en möjlighet att vi blan-
dade ihop de olika intervjuerna då de gjordes under relativt kort tid, med människor
inom samma yrke och i samma ämne. Genom transkribering blev det tydligt vem som
sade vad och vi riskerade inte att missa något som vi kanske till en början trott var oin-
tressant men som sedan visade sig viktigt för undersökningen. När informanterna citeras
i uppsatsen har alla citat skrivits om till skriftspråk eftersom vi tycker att det blir onö-
digt svårläst med talspråkscitat. Talspråkscitat kan dessutom uppfattas som kränkande
av den som blivit intervjuad26. För vår uppsats var det snarast bättre med skriftspråks-
citat då vår erfarenhet också är att talspråkscitat kan ta fokus från det som sägs till hur
det sägs. Till exempel har vi tagit bort upprepningar och stakningar där vi inte tycker att
tillför något.

Vi har inte något genusperspektiv på vår analys och hade därför helst velat göra våra
informanter helt könsneutrala. Det är dock svårt att genomföra praktiskt om uppsatsen
ska vara lättläst, därför har vi valt att behålla könsfördelningen på våra informanter (sex
kvinnor och en man) men har genom lottning bestämt vilken av informanterna som refe-
reras till som man. De fingerade namnen på informanterna har vi fått fram genom att ta
det vanligaste namnet på begynnelsebokstäverna från A till F enligt Språkbanken27.
Trots att vi inte har något genusperspektiv i uppsatsen är det omöjligt att veta helt säkert
att vi inte påverkats av informanternas könstillhörighet.

2.3 Etik
I samband med att vi bestämde tid och plats för intervjuerna informerades även infor-
manterna om att vi har tystnadsplikt och att de skulle komma att avpersonifieras i upp-
satsen. Vi har valt att ge våra informanter fiktiva namn och avidentifiera dem och deras
arbetsplatser för att de skulle känna sig fria att säga vad de ville utan att behöva oroa sig
för vad någon ska tycka. Vi anser inte heller att det är relevant för undersökningen att
nämna dem, eller biblioteken de arbetar vid, vid namn. Vi förklarade att vi ville spela in
intervjun om det godkändes av informanten och att intervjuerna skulle behandlas konfi-
dentiellt. En av våra informanter ville läsa igenom intervjun när vi transkriberat den,
denna informant gjorde också en del ändringar av språklig karaktär.

När urvalet skulle redovisas i metoden frågade vi oss själva hur detaljerad den beskriv-
ningen skulle vara. Ju mer vi berättar om hur vi gjort urvalet desto större möjlighet tror
vi det är att någon ska kunna ta reda på vilka bibliotek det egentligen är som ingår i un-
dersökningen. Därför har vi valt att inte så detaljerat redovisa hur vårt urval gått till.

2.4 Tillvägagångssätt vid analys
I vår analys har vi ett individuellt perspektiv då vi betraktar informanternas utsagor först
och främst som individuella beskrivningar. Vi utgår främst från Taljas tre musikbiblio-
teksdiskurser som presenteras i nästa kapitel, och de intervjuer vi gjort med musikan-
svariga bibliotekarier. I analysen tar vi också upp Garvins och Johannsens syn på kva-

                                                
26 Trost 1997, s. 96.
27 Språkbanken. http://spraakbanken.gu.se/
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litet som vi redogör för i kapitel 4.2, och jämför dem med intervjusvaren. Taljas
diskursanalys och andra forskares kategoriseringar om kvalitet används som en ram att
pröva våra informanters utsagor emot, och också som ett sätt att föra in dem i ett större
sammanhang.

Det har framkommit kritik från diskursanalytiskt håll då man menar att intervjustudier
ofta har ett oproblematiskt förhållningssätt till individens ”renodlade och autentiska
upplevelser.”28 vilket Olof Sundin reflekterar över i sin avhandling. Han anser dock att
man kan undvika detta problem genom att inte se på informanternas utsagor som
”direkta avtryck av enskilda medvetanden” utan att man måste ta hänsyn till de ramar
som individens sociokulturella sammanhang ger.29 Detta är något vi strävat efter att ha i
tankarna genom hela uppsatsen.

Vårt praktiska analysarbete har gått till på ett liknande sätt som Sundin beskriver i sin
avhandling, nämligen genom dekontextualisering och rekontextualisering. Sundin me-
nar att detta är ett sätt att upptäcka variationer och mönster i intervjumaterialet. Vid de-
kontextualisering lyfts olika delar av intervjuerna som rör samma tema ur sitt ursprung-
liga sammanhang. I rekontextualiseringen placeras dessa sedan tillsammans med lik-
nande utsagor från andra informanter.30 Analysarbetet inleddes genom att vi sorterade ut
de delar av intervjuutskrifterna som ansågs kunna tillhöra något av Taljas perspektiv. Vi
intresserade oss dels för vad informanterna uttryckligen sade om kvalitet, men även för
deras uttalanden om exempelvis urval och inköp som kunde placeras in i något av per-
spektiven. Dessa delar placerades sedan med alla liknande utsagor från övriga intervju-
er. I detta skede markerade vi också annat som vi upplevde som intressant men som inte
direkt kunde härledas till något av dessa tre perspektiv. I analysen presenterar vi sedan
våra informanters utsagor utifrån Taljas perspektiv som vi här har utvecklat till att även
innehålla andra forskares kategoriseringar kring kvalitet. Vi diskuterar de resultat vi
kommit fram till och vad de kan bero på.

                                                
28 Sundin, Olof 2003. Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av sjuksköterskors relation
till fackinformation vid arbetsplatsen, s. 68.
29 Sundin 2003, s. 67f.
30 Sundin 2003, s. 69.
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3. Teori
Den teori vi i huvudsak valt att använda oss av är Sanna Taljas undersökning av musik-
biblioteksdiskurser som vi presenterar först i detta kapitel, i vår Resultatredovisning och
analys sammanför vi Taljas resultat med Carl Gustav Johannsens och David A. Garvins
kategoriseringar om kvalitet som vi också redogör för i detta kapitel.

3.1 Tre sätt att se på musik
Talja är verksam som forskare vid the Department of Information Studies, Tamperes
Universitet i Finland.31 Hennes studie Music, culture, and the library: An analysis of
discourses från 2001 är den största nordiska studie som hittills genomförts inom ämne-
na musik och bibliotek.

Diskursanalys är en teori och metod som används för att studera olika utsagor i konkreta
kontexter, diskursanalysen är nära besläktad med lingvistiska praktiker som exempelvis
retoriken på så sätt att den inte gör skillnad mellan tal och skrift. Diskursanalysen analy-
serar inte olika utsagor för att se om verkligheten beskrivs riktigt, det intressanta är
istället att se hur verkligheten representeras och konsekvenserna av olika sätt att beskri-
va verkligheten.32 Talja utgår i sin studie från ett makrosocialt perspektiv vilket innebär
att hon inte söker förklaringar till utsagorna i personliga förhållanden som exempelvis
ålder, kön eller bakgrund. Diskursanalysen utgår inte från individen, det intressanta är
istället den: ” … sociala och historiska nivå som formar förutsättningarna för produk-
tionen av kunskap och mening genom existerande uppfattningar och kategoriseringar.”33

Nedan följer en presentation av Taljas tre olika perspektiv som är resultatet av den
diskursanalys hon presenterar i sin studie och som i vår uppsats fungerar som teoretisk
ram. Talja har i sin undersökning analyserat musikbiblioteksdiskurser, alltså olika sätt
att ”tala” om musikbiblioteket. Hon har bland annat intervjuat användare och biblioteka-
rier och jämfört intervjusvaren med bibliotekens officiella policydokument för att sedan
relatera till och jämföra biblioteksdiskurserna med mer generella diskurser inom kultur-
området. Genom att koppla samman biblioteksdiskurserna med de historiska föränd-
ringar som ägt rum i allmänna diskussioner kring kultur försöker Talja förklara kon-
flikter och motsägelser i biblioteksdiskurserna. Genom att jämföra ”library talk” med de
mer generella diskussionerna hoppas hon även kunna synliggöra den historiska utveck-
lingen av tankar som formar biblioteken. Med diskursanalys som teori och metod sätts
alltså musikbiblioteken in i ett större sammanhang av sociala och historiska processer.34

Taljas undersökning baseras på finska förhållanden, men hon menar att det inte finns
några nämnvärda skillnader mellan de finska biblioteksdiskurserna och de i övriga
Skandinavien, eller för den delen i USA. Detta beror enligt Talja på att de skandinaviska
biblioteken imiterar och därför liknar de angloamerikanska institutionerna.35

                                                
31 Department of Information Studies University of Tampere Finland. http://www.uta.fi/~lisaka/
32 Talja, Sanna 2001. Music, culture, and the library: An analysis of discourses, s. 9f.
33 Talja 2001, s. 14.
34 Talja 2001, s. 3.
35 Talja 2001, s. 3f.
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Värt att notera är att Taljas undersökning fokuserar på renodlade musikbibliotek och
musikbibliotekarier medan våra informanter arbetar på folkbibliotek där musikverksam-
heten endast är en del av verksamheten.

Talja har i sin undersökning synliggjort att det finns tre olika perspektiv, eller synsätt,
när det gäller synen på kultur, där musiken ingår som en viktig del. Talja kallar dessa
tre:

• Det allmänna bildningsutbudet (the general education repertoire)
• Det alternativa utbudet (the alternative repertoire)
• Det efterfrågestyrda utbudet (the demand repertoire)36

Enligt Talja grundar sig dessa tre uppfattningar i olika kulturuppfattningar eller diskur-
ser. De tre uppfattningarna existerar parallellt och de flesta bibliotek utgår i sin verk-
samhet från flera av dem. Inom de tre perspektiven ryms olika uppfattningar om vad
kvalitet innebär när det gäller musik. Nedan följer sammanfattningar av de tre synsätten,
där vi framförallt vill peka på vad som sägs om just kvalitet inom respektive kategori
och om vad bibliotekens musiksamlingar bör innehålla.

3.1.1 Det allmänna bildningsutbudet
Inom detta synsätt utgår man från att en människa måste vara aktiv och studera för att
kunna tillgodogöra sig kultur, utan utbildning och kulturellt kapital saknar individen en
kulturell identitet.37 Kulturens betydelse för den enskilde individen anses vara mycket
stor och tros ha betydelse både för individens livskvalitet och för det sociala livet. Det
kulturella kapitalets inverkan på individens livskvalitet beror på att förfogandet av kul-
turellt kapital sägs vara länkad till individens förmåga att uttrycka åsikter, att vara en
aktiv medborgare, och att kunna kontrollera komplexa livssituationer.38 Enligt Talja går
konsten och vetenskapen inom detta synsätt ”hand i hand” på så sätt att vetenskapen
observerar en extern och objektiv verklighet genom att använda sig av systematiska
metoder och konsten observerar mänskliga känslor genom att använda intuition.39

Själva begreppet kultur diskuteras överhuvudtaget inte inom detta perspektiv, då kultu-
rens mening och värde ses som något självklart som alla människor uppfattar på samma
sätt. Talja menar att rätten till kultur anses vara lika viktig som rätten till sjukvård och
social trygghet.40

Talja sammanfattar Det allmänna bildningsutbudet med några för detta synsätt typiska
påståenden:

• Samhället ska erbjuda en kulturell grund för alla medborgare.
• Nationens kulturella arv är viktigt för den nationella identiteten.
• Att ha kännedom om konst är en viktig del av all humanistisk utbildning.
• Kulturella värden är en viktig motpol till ytliga materialistiska värden.
                                                
36 Talja 2001, s. 25. Svensk översättning se Fälth 2004, s. 25.
37 Talja 2001, s. 78.
38 Talja 2001, s. 79.
39 Talja 2001, s. 107.
40 Talja 2001, s. 75ff.
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• Ett allmänt stöd för kultur innebär en investering i medborgarnas andliga välmående
och livskvalitet.

• Att säkra uppehället för artister är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet inom
konsten.41

Bibliotekets och bibliotekariens roll
Bibliotekets (och andra kulturella institutioners) roll enligt Taljas Allmänna bildnings-
utbud är att föra människorna närmare kulturen, att skapa en publik med en positiv och
aktiv attityd gentemot kultur och att öka människors förmåga att tolka kulturella skapel-
sers mening.42 Biblioteket ses som ett kultur- och lärocenter, ansvarigt för att förmedla
det västerländska kulturella arvet. Något som stämmer väl överens med den ansats den
tidiga musikverksamheten hade, då utbudet var helt koncentrerat kring västerländsk
konstmusik. ”Ytlig” musik kan erbjudas dem som vill ha det, men det centrala är för-
värvet av kunskap. Talja menar att det enligt detta synsätt inte är och inte heller kan
vara kulturella institutioners huvudsakliga uppgift att erbjuda medborgarna service.43

Eftersom kultur som koncept innebär samma sak som den uppnådda graden av civilisa-
tion är kultur något som staten måste ta hand om, något som måste skyddas, guidas och
kontrolleras.44 När ordet kultur används refererar det till nationell kultur och kultur som
en helhet. Enligt Talja får klassisk musik en särskild plats i konstruktionen av nationell
identitet och i bilden av en nation, detta eftersom klassisk musik samtidigt som den är
en nationell tradition anses besitta nationella egenskaper.45 Kulturen separeras från indi-
viderna och grupperna som stöder den, kulturen representerar ”allmänhetens bästa” och
har ett absolut värde.46

Utgångspunkten för bibliotekens verksamhet bör vara utbildning och studier. En ledan-
de idé är tanken om ett basutbud som innehåller de mest centrala verken och artisterna
inom varje genre. Talja menar att när fonogramsamlingen ska byggas upp utifrån detta
perspektiv bör ett kulturhistoriskt perspektiv tillämpas och musikbibliotekets mål är att
vara en kulturell och utbildande institution som inte ska fokusera för mycket på använ-
darnas konkreta behov utan istället försöka ”guida dem mot högre höjder.”47 Den vikti-
gaste genren är som sagt klassisk musik, som här anses representera den västerländska
civilisationen, och denna genre bör utgöra hälften, eller mer, av det totala beståndet.
Musikbibliotekarien betraktas utifrån detta synsätt som en musikexpert och förväntas ha
examen i musikvetenskap.48

Om kvalitet
Kvalitet enligt Det allmänna bildningsutbudet anses enligt Talja vara motsatsen till po-
pularitet. Populärmusik kan jämföras med vilket industriellt producerat material som
helst, detta eftersom skapandet av populärmusik förutsätts utgå från kapitalistiska mål.49

                                                
41 Talja 2001, s. 77.
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De enda som anses kunna skapa kultur är individer med sällsynt talang, och denna ta-
lang antas utgöra en garanti för kvalitet:

Individuals with exceptional talent create exceptionally profound and im-
pressive works of art that express fundamental human feelings and cultural
values.50

Kvalitetskultur kan alltså endast skapas av professionella som har en grundlig formell
utbildning vilket likställs med en hög grad av teoretisk kunskap och professionellt kun-
nande. Talja skriver att kvalitet alltså inte kan skapas utifrån enbart ett gott uppsåt och
individens entusiasm.51

Kvalitet och kulturella värderingar är enligt Det allmänna bildningsutbudet obestridbara
historiska fakta och det är därför bibliotekets samlingar kan berättigas med påståendet
om att man stödjer kvalitet, utan att specificera utifrån vems eller vilkas perspektiv kva-
litet definieras. Klassisk musik anses ha en sorts kvalitet som varar, medan populärmu-
siken snabbt förändras med modet och därför har en kort varaktighet.52 Kvalitet ses som
objektiv sanning och Talja menar att alternativa teorier om konst och allmänna meto-
dologiska uppfattningar inte har någon effekt på detta synsätt.53

Talja skriver att inom Det allmänna bildningsutbudet anses bibliotekarierna vara kultu-
rens förmyndare och därigenom experter på kvalitet.54 Kulturen baseras underförstått på
tillit till experternas kunskap. Karakteristiskt är också att expertisens natur och besluts-
fattande lämnas utanför diskussion och analys.55 Detta, bland annat, medför att det blir
omöjligt att basera bibliotekets urval på användarnas önskemål.

3.1.2 Det alternativa utbudet
Inom detta synsätt, skriver Talja, antas underhållnings- eller ”easylistening-musik” ha
en dominant position inom musikkulturen, något som inte anses vara positivt.56 Musi-
kaliska topplistor anses representera sanningen om människors musiksmak och musik-
kulturens nivå och det verkar som att det finns en vilja att kulturellt omvandla individer,
något som dock inte ses som en realistisk möjlighet eftersom civilisationen redan tros ha
nått sin kulmen.57

Enligt Det alternativa utbudet lever vi idag i en kultur som baseras på konsumtion och
detta har lett till att musik har förvandlats från kultur till en ren konsumtionsvara. Talja
menar att media anses ha en genomträngande kraft vilket leder till att musik hörs över-
allt, bland annat på grund av detta anses den största delen av konsumtion av musik vara
av typen för att skapa en mer komfortabel miljö och behaglig atmosfär. Ett konsum-
tionssätt som detta perspektiv menar inte är att föredra.58 Normen för musiklyssnande
bör istället vara intensiv lyssning och koncentration, en strävan efter att uppfatta vad
                                                
50 Talja 2001, s. 93.
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52 Talja 2001, s. 53f.
53 Talja 2001, s. 94.
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kompositören har upplevt, tänkt och lyckats uppnå vid skapandet av musiken. Musiken
förlorar den tänkta funktionen om den används som bakgrundskuliss, skriver Talja, och
en lyssnare som använder musiken på detta sätt reduceras, enligt detta synsätt, från aktiv
supporter av kultur till ett objekt skapat av musikindustrin.59

Inom Det alternativa utbudet läggs enligt Talja stor vikt vid olika dimensioner av makt
och manipulation inom den industrialiserade musikkulturen. Stora skivbolag och produ-
center anses ha makten att bestämma vilken sorts musik som ska produceras för mark-
naden, vilka artister som ska bli framgångsrika och vilken mening och vilka associatio-
ner musiken ska ge publiken.60 Små och oberoende skivbolag sägs vara de som egentli-
gen är definitionen av musikkultur eftersom de representerar den oberoende musikkultu-
ren. ”Mainstreammusiken” ses som underordnad då den anses representera den kom-
mersiella musikkulturen. Talja menar att det därigenom görs en distinktion mellan band
och artister som gör sin egen musik och ”skapade stjärnor” och studioband vars fram-
gångar baseras på ett koncept skapat av en producent. Inom Det alternativa utbudet tas
det för givet att kommersialismen har negativa influenser på musiklivet och detta ses
som så självklart och uppenbart att det knappt är värt att diskutera.61 Följande påståen-
den är enligt Talja typiska för Det alternativa utbudet:

• Sättet musiken produceras på definierar musiken och konsumtionen av den.
• Användningen av musik som en vara hänger ihop med produktionen av musik som

handelsvara.
• Kommersiell musik består av snabbt förändrade stilar och hitlåtar som är beräknade

att sälja och liknar varandra.
• Musikindustrin skapar efterfrågan på sina produkter genom publicitet.
• Centraliseringen av musikindustrin och marknaden minskar konsumentens möjlig-

het att göra självständiga val.
• Den multinationella musikindustrins ställning på marknaden minskar de lokala mu-

siktraditionernas möjlighet att ta plats och leder till att musiken standardiseras.62

Talja menar att detta synsätt är en pessimistisk diagnos av kulturens tillstånd i den
postmoderna tidsåldern.63

Bibliotekets och bibliotekariens roll
Inom detta synsätt anser Talja att biblioteken definieras som ett försök att nå en balans
mellan publikens intressen och generella kvalitetskriterier. Det betonas att biblioteken är
finansierade av skattepengar och att de därför måste erbjuda användarna service, vilket i
detta fall dock inte innebär att biblioteket ska erbjuda precis allt som användarna efter-
frågar. Ett viktigt förhållande är det mellan den professionella (bibliotekarien) och kli-
enten (användaren). Biblioteket ska acceptera sitt kulturella ansvar, vilket innebär an-
svaret för att garantera människor verkliga möjligheter till ett val.64 Talja skriver att om
biblioteket tar för stor hänsyn till användarnas önskemål anses detta kunna leda till att
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16

samlingarna blir begränsade och ensidiga. Det finns många kanaler användarna kan ut-
nyttja för att stilla sitt begär av underhållning, men biblioteken betraktas som en av de
få kanaler där individen kan få sina informationsbehov tillfredsställda.65 Det alternativa
utbudet bygger på att det finns musik som tillhör den autentiska kulturen och att denna
måste skyddas från kommersialismen, vilket enligt Talja anses vara ett av bibliotekens
uppdrag.66 Majoriteten av alla människor antas endast vara intresserade av musik som
en njutningsbar form av konsumtion och människors musiksmak antas inte bero på
medvetna val utan på hur marknaden ser ut.67 Talja menar att det dock anses finnas en
liten grupp människor som utvecklat en intellektuell och aktiv relation till musik och det
ses som förnuftigt att rikta bibliotekets verksamhet mot denna grupp då musiken är en
så viktig del av deras liv.68 Ett bevis för att majoriteten av publiken är omusikalisk eller
har en passiv och okritisk attityd gentemot musik är existensen av standardiserad musik
och populärmusik av dålig kvalitet.69

Bibliotekets samlingar jämförs med andra kanalers utbud och uppgiften är att komplett-
era dessa. Talja skriver att biblioteket ses som en motpol till kommersiella kanaler och
bör tillhandahålla marginaliserad musik och musik som kan vara svår att få tillgång till
på annat sätt. Inom Det alternativa utbudet tas en viss hänsyn till subkulturer, men det
verkar inte finnas någon gemensam syn på vilken musik som egentligen kan anses vara
marginaliserad. Vissa menar att exempelvis klassisk musik också bör höra till denna
grupp eftersom den inte ses som kommersiell och är bland minoriteterna på marknaden.
Det många är överens om är att etnisk musik och världsmusik, oberoende rock, -jazz
och klassisk musik bör ingå i bibliotekets utbud.70 Ur Det alternativa utbudets synvinkel
föredras det inte att, som i Det allmänna bildningsutbudet, biblioteket är försett med ett
basutbud. Istället menar Talja att bibliotekarien bör vara beredd att ”ta risker” och över-
raska användarna.71 Även här är tanken att användarna ska lära sig något, men idealet är
att de ska ” ’hitta sin egen grej’ ” och bli specialiserade fans snarare än passiva lyssnare,
bibliotekarien antas kunna hjälpa till att stärka användarens kulturella identitet.72 Talja
skriver att en tanke är att om en användare som är nöjd med utbudet från radio, TV och
skivbutiker besöker biblioteket ska även denne kunna bli entusiastisk av utbudet och
upptäcka annan musik att inspireras av. Bibliotekets fonogramsamling ska ge använda-
ren en helhetsbild av musikutbudet och därför kan även musik från topplistorna före-
komma i samlingen. Denna får dock inte vara i fokus eftersom användarna lätt kan få
tillgång till den på andra sätt. Det är den alternativa musiken som måste stå i centrum
för att användarna ska kunna upptäcka nya favoriter och undersöka vad som finns. För
att bibliotekarien ska kunna bygga upp en samling som på ett bra sätt kompletterar den
kommersiella musiken poängteras att det är viktigt att denne har tillgång till och känner
till olika alternativa inköpskällor.73
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Om kvalitet
Inom Det alternativa utbudet ses biblioteken som sagt som en motpol och ett alternativ
till kommersiella kanaler, därför betonas att biblioteken måste satsa på kvalitet. Talja
skriver att istället för att passivt reflektera över olika trender bör biblioteket inta en aktiv
roll i systemet av musikdistribution. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt alternativ
musik och kulturer som anses vara i minoritet, då dessa antas vara förbisedda av de
kommersiella kanalerna. Enligt Taljas Alternativa utbud är bibliotekets uppgift att ga-
rantera minoritetsfenomenen en chans att leva och överleva.74 Det tas för givet att de
kommersiella kanalerna är ensidiga och centrerade kring multinationell underhållning
medan biblioteken (och andra public service-kanaler) har ett material som är utvalt av
experter och därigenom anses detta representera kvalitet. Idén som finns i Det allmänna
synsättet om att experten ska ha lång och formell utbildning är här enligt Talja ersatt av
tanken om att denne istället bör vara ”mediatränad” och därigenom kunna lära använ-
darna att kritiskt analysera media och villkoren för produktionen av kultur. Eftersom
kommersiella kanaler inte anses förse publiken med chanser till nya upplevelser eller
möjligheten att utveckla sin smak och världssyn ligger denna uppgift ligger på bibliote-
ket. Enligt Det alternativa utbudet kan dock biblioteket ta viss hänsyn till användarnas
önskemål, detta eftersom man är medveten om att olika individer faktiskt uppskattar
olika sorters musik. Det tros finnas en fara med att bara erbjuda alternativ musik då
ungdomar och mer passiva lyssnare genom detta kan skrämmas bort från biblioteket.75

Förmågan att avgöra vad som är kvalitet är dock förunnad expertisen inom musikområ-
det, och kan inte uppnås genom deltagande i eller identifikation med en viss kulturell
form. Talja menar att det tas för givet att experten personligen uppnått kännedom om
världens olika musiktraditioner och dennes utlåtanden har även här en form av univer-
sell giltighet. Experten anses ha en mer objektiv syn än den breda massans smak och
åsikter och expertens egna kulturella preferenser får inte påverka när det gäller urvalet.76

Kvalitet kopplas även samman med experimentlusta och originalitet.77 Även inom detta
synsätt utgår förståelsen av begreppet kvalitet från musikskaparen. Musikens kvalitet är
länkad till skaparens moral, Talja skriver: ”Honesty – that is, inner truthfullness- sepa-
rates a work of art from the production of consumer goods.”78 Det krävs dock ingen
lång formell utbildning, eller professionalitet från skaparen av musiken för att denne ska
kunna åstadkomma kvalitativ musik, professionalism ses här tvärtom som något nega-
tivt, medan amatörmässighet och oberoende anses vara positiva egenskaper.79 Kvali-
tetskultur är kultur som stilmässigt skiljer sig från det kommersiella och centralt för
kvaliteten är kulturens ursprung. Uppmärksamheten ligger på vem som skapat musiken
och i vilken kontext.80 Talja menar att kvalitet ses som något elitistiskt, något som är
ämnat för en minoritet, och därigenom kan inget som gillas av majoriteten representera
kvalitet.81
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3.1.3 Det efterfrågestyrda utbudet
Inom Det efterfrågestyrda utbudet närmas och analyseras kulturen utifrån människors
kulturella intressen och engagemang och synsättet kan sägas ta ”folkets” perspektiv på
kultur. En karaktäristisk egenskap är att medborgarnas kulturella erfarenheter bör prio-
riteras över statens långsiktiga utvecklingsstrategier, utbildningsmål och pedagogiska
mål.82 Talja skriver att utgångspunkten är att det finns markanta skillnader i medborgar-
nas kulturella intressen och ambitioner, och kultur ses som ett fält med en ständigt på-
gående kamp mellan motstridiga intressen. Den dominanta kulturen anses ha makt att
begränsa och definiera andra kulturella former utifrån sin egen utgångspunkt, medan
minoritetskulturer antas ha mindre chans att göra sig hörda när viktiga beslut fattas.83

Den selektiva kulturstrategin som man menar baseras på uppdelningen mellan konst och
icke-konst, det värdiga och det ovärdiga är enligt Talja föremål för mycket kritik från
detta synsätt.84

Inom Det efterfrågestyrda utbudet ses inte staten, experter eller professionella som
auktoriteter inom kulturfältet och deras uppgifter är inte heller att skilja mellan vad som
är värt att ”hjälpa” eller inte, istället skriver Talja att de bör lyfta fram olika synpunkter
som rör kulturen och hålla liv i diskussioner kring detta. Deras huvuduppgiften bör en-
ligt Det efterfrågestyrda utbudet vara att utveckla och ta sig an koncept genom vilka nya
kulturella fenomen och utvecklingar kan bli förstådda och göras synliga.85 Följande
åsikter är, menar Talja, typiska för synsättet:

• Kulturstrategin som innebär urval av det som anses vara önskvärt betonar självstän-
diga kvaliteter och professionalism och tar inte hänsyn till förändringar i kulturella
erfarenheter.

• I en kultur som är uppdelad i olika ”skolor” finns en pågående kamp om positioner-
na för olika kulturella former.

• Det är viktigt för biblioteken att förstå att det finns stora skillnader i kulturella bak-
grunder och erfarenheter.

• Kulturell demokrati kräver att makten att definiera vad som är kulturella värden de-
centraliseras.86

Enligt detta synsätt lever vi i ett postindustriellt kommunikationssamhälle som karakte-
riseras av kulturella skillnader och öppenhet, internationalisering och kulturella hybri-
der. Talja menar att globaliseringen dock inte ses som ett hot mot den ”autentiska kultu-
ren”, interaktion mellan olika kulturer tolkas istället som en motor för kulturell utveck-
ling och en förutsättning för ett levande kulturliv.87 En världskultur leder till ökning av
kulturella alternativ och vidgar individernas erfarenheter. Kultursektorns framgång an-
tas vara beroende av förmågan att få fram nya valmöjligheter vid sidan av masskon-
sumtionen. Talja skriver att inte heller industri och kommersialism anses utgöra något
hot mot kulturens ”högre original” då kommersialism eller ickekommersialism enligt
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detta synsätt inte är avgörande faktorer när det gäller att definiera kultur.88 Internationell
populärkultur ses tvärtom som kärnan i världskulturen eftersom de välkända produkter-
na och modet har stora effekter på många individers liv.89

Bibliotekets och bibliotekariens roll
Målet med bibliotekens verksamhet anses inom Det efterfrågestyrda utbudet vara att
upplösa det ”socioteknologiska” närmandet av kulturen genom att begränsa formerna
för kontroll och övervakning. Talja skriver att olika policys anses vara till för bibliote-
ken att gömma sig bakom och dessa måste upplösas, vilket kan ske genom ändringar av
kulturella institutioners relationer till sina samhällen och beskyddare.90 En orsak till
varför biblioteken kan vara ineffektiva eller arbeta dåligt tros vara klyftor mellan interna
traditioner och förväntningar från olika användargrupper. Användarens roll är inte, en-
ligt Det efterfrågestyrda utbudet, den som ett objekt för den professionella, användarens
roll bör istället vara den av en betalande kund91 och fokus bör förflyttas från avsändaren
(bibliotekarien) till mottagaren (användaren). Talja menar att bibliotekens mål och stra-
tegier, enligt detta synsätt, inte bör regleras av administrativa beslutsfattanden eftersom
användarnas beteende existerar oberoende av objektiva ideologier.92 Det betonas också
att den strategiska planeringen måste utgå från lokala förutsättningar och omständighe-
ter. Vetenskaplig rationalitet i planerandet av ett bestånd anses vara att förlita sig till
användarna och användarstudier istället för att fokusera på expertens kunskap.93 Talja
skriver att användarna inte anses kunna ha fel, vara oprofessionella eller passiva i sina
val. De betraktas istället som fullt medvetna om olika valmöjligheter och antas göra sina
val utifrån sina egna kulturella värderingar.94

Kulturell identitet refereras enligt Talja till kulturell position: närheten till kultur och
distansen till kultur. Denna syn exkluderar möjligheten att det skulle kunna finnas gene-
rell expertis inom musik.95 Bibliotekariernas roll blir här istället den av en översättare
och utforskare av musikkulturen.96 Kategoriseringar av musik (inom exempelvis olika
genrer) betraktas som generaliseringar eftersom all musik anses innehålla otydliga be-
ståndsdelar som kan aktiveras och tolkas på olika sätt av olika individer.97 Typiskt för
detta synsätt är enligt Talja också att de som uttalar sig inte säger sig ha några begräns-
ningar i sitt eget lyssnade utan uttrycker att de kan lyssna på ”vad som helst”.98 Det är
också vanligt att försöka förklara eller försvara varför man inte lyssnar på vissa typer av
musik.99
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Om kvalitet
Enligt Talja anses uppdelningen mellan ”hög” och ”låg” kultur inom Det efterfrågestyr-
da utbudet vara en kvarleva i de etablerade konst- och kulturinstitutionerna. Dessa in-
stitutioner förmodas vara övertygade om ett speciellt koncept av professionalism och
kvalitet, vilket leder till att de själva hjälper till att hålla denna idé levande. Det centrala
problemet med musikkulturen menas vara att ett självstyrande koncept av kvalitet är
prioriterat över publikens upplevelser.100 Talja skriver att ren och autentisk kultur anses
vara en konstruerad myt redan från början och något som alltså egentligen inte existe-
rar.101

Enligt Det efterfrågestyrda utbudet kan inte det faktum att musik produceras för kom-
mersiella ändamål göra musiken till en konsumtionsvara och inte heller ha betydelse för
hur artistiskt viktig eller symbolisk musiken blir.102 Talja skriver att synen på vad som
är kvalitet inte heller kan definieras inom vissa professioner utan bara inom de speciali-
serade kulturerna.103 När bibliotekarien väljer vad som ska finnas i samlingen är det
viktigt att denne inte enbart förlitar sig på sin egen förmåga, det finns många åsikter om
vad som är bra musik, och utbudet bör styras av efterfrågan och konkreta behov, inte av
ideologiska mål eller en abstrakt syn på vad kvalitet innebär.104 En profilering av bibli-
otekets samlingar innebär inte att biblioteket måste välja mellan kvalitet eller mångsi-
dighet, utan anses tvärtom möjliggöra mer decentraliserade kvalitetsbedömningar vilket
kan leda till en önskvärd ökning av användarnas chans att göra egna val. Detta förutsät-
ter dock att profileringen utgår från en policy skapad efter preferenser och kvalitetskon-
cept som utgår från olika publiker och subkulturer.105

Talja menar att enligt Det efterfrågestyrda utbudet kan inte kulturella produktioner sä-
gas ha ett inneboende värde, däremot har de ett värde för specifika publiker.106 Relatio-
nen mellan kvalitet och icke-kvalitet definieras alltså utifrån publikens upplevelser och
huruvida musiken når en stor publik eller ej har inget med dess kvalitet att göra. Popula-
ritet anses dock bero på musikens förmåga att nå sin publik och få dennas respons.107

Som vi påpekade i inledningen till detta kapitel existerar de tre olika synsätten parallellt
och de flesta bibliotek utgår från flera synsätt i sin verksamhet.

3.2 Olika sätt att se på kvalitet
Carl Gustav Johannsen är prefekt på institutet för biblioteksutveckling, Danmarks bibli-
oteksskola.108 Som verksam inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forsk-
ningsfältet har han under flera år arbetat med att översätta begrepp och tillvägagångssätt
från Quality Management-området för att de enklare ska kunna användas inom biblio-
teks- och informationsverksamheter. Quality Management är ett sätt att arbeta vilket
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används främst av företag inom den privata sektorn och tillverkningsindustrin. Arbets-
sättet innebär att man ” … ’ständigt strävar efter att uppfylla kundens krav och förvänt-
ningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är enga-
gerade.’ ”109 Kunden sätts i centrum och genom exempelvis marknadsundersökningar
kartläggs behov och förväntningar som företaget sedan systematiskt strävar efter att
uppfylla under produktutveckling och tillverkning.110 Johannsen skriver i artikeln The
Use of Quality Control Principles and Methods in Library and Information Science
Theory and Practice att man kan förvänta sig att vissa problem uppstår när dessa meto-
der ska användas inom nya områden. Principerna är utvecklade inom den privata sek-
torn och i industriella miljöer där strukturer, företagskultur, ledning, strategier och sy-
nen på kunden ofta skiljer sig väsentligt från desamma i biblioteks- och informations-
miljöer.111 Johannsen menar att det bara finns ett fåtal studier av kvalitetskontroll i bib-
lioteks- och informationsvetenskaplig litteratur. Ofta får kvalitetskontroll då en smal,
teknisk mening och fokuserar på manuella eller automatiska tekniker för att upptäcka
och rätta till speciella typer av fel i databaser. Detta är dock inte, enligt Johannsen, kva-
litetskontroll i dess egentliga mening. Bland annat eftersom det inte bygger på under-
sökningar av användarnas behov och förväntningar. Dessutom involveras bara några få,
främst tekniska, funktioner ur organisationen.112

Modern kvalitetskontroll arbetar utifrån ett koncept där kunden (i det här fallet använda-
ren) är den som ytterst avgör vad kvalitet innebär. Detta synsätt har stora likheter med
Taljas Efterfrågestyrda utbud där användaren själv anses kunna avgöra vad denne behö-
ver och där man menar att urvalet bör ske utifrån användarnas önskemål och användar-
studier. Johannsen menar dock att den Användarorienterade kvalitetssynen inte är någon
självklarhet inom den offentliga sektorn. En av orsakerna till detta skulle enligt Johann-
sen kunna vara att det i så fall starkt skulle motsätta föreställningen om en expert, den
professionella, som på användarens vägar definierar behov och som egenmäktigt fast-
ställer kvalitetsstandarder i förhållande till professionens egna normer. Det avgörande
problemet skulle i så fall vara att för bibliotekarien sammanföra dessa två positioner.113

Detta är ett problem som varken Talja eller Evans berör närmare, då de snarast menar
att bibliotekarier i allmänhet utgår både från sin egen och användarnas kvalitetssyn i sitt
urval, om än i olika hög utsträckning.

David A. Garvin, professor vid Harvard Business School, USA, presenterar i Managing
Quality: the strategic and competitive edge fem olika definitioner av kvalitet; Transcen-
dent, Produktorienterad (Product-based), Användarorienterad (User-based), Standard-
orienterad (Manufacturing-based) och Ekonomiorienterad (Value-based). Garvin har
inte haft som avsikt att uppställa normer för vad som kan ses som god kvalitet, hans mål
har istället varit att undersöka hur kvalitetsbegreppet används i praktiken. Garvin skiljer
mellan kvalitet som absolut och relativt begrepp. I den Transcendenta och den Produkt-
orienterade kvalitetsdefinitionen ses kvalitet som ett absolut begrepp, vilket innebär att
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kvalitet uppfattas som en inneboende egenskap hos det som värderas. 114 Dessa katego-
rier skulle kunna jämföras med Taljas Allmänna bildningsutbud och Det alternativa
utbudet där värderingarna också utgår från materialets egenskaper. I Garvins övriga
kategorier ses istället kvalitet som något relativt, beroende av relationen mellan före-
målets egenskaper och exempelvis behov, förväntningar eller fastlagda normer och spe-
cifikationer.115 Det senare stämmer väl överens med Taljas Efterfrågestyrda utbud där
kvaliteten anses definieras först i mötet med användaren.

I Kvalitetsledelse og materialevalg beskriver Johannsen olika begrepp rörande kvalitet,
bland annat Garvins, som innebär att man bedömer kvalitet på olika sätt. Johannsen
ställer sig också frågan vad själva begreppet kvalitet egentligen innebär. Det har genom
tiderna skett upprepade försök att teoretiskt definiera begreppet, liksom att fastställa
normer för god och dålig kvalitet. Trots detta menar Johannsen att det ännu inte råder
någon enighet om vad begreppet innebär eller hur kvalitetsvärdering ska ske i prakti-
ken.116 Själva ordet härstammar från latinets ”qualitas” och betyder där beskaffenhet,
egenskap. Johannsen menar att begreppet direkt översatt därigenom är neutralt och helt
enkelt betecknar ett tings beskaffenhet och egenskaper.117 I dagligt tal ses dock inte
kvalitet som neutralt, begreppet har snarare en i allra högsta grad positiv laddning, att ha
samlingar av hög kvalitet är väl något som alla bibliotek eftersträvar? I bibliotekssam-
manhang har dock kvalitet enligt Johannsen en relativt snäv innebörd och kopplas
samman med egenskaper som precision, pålitlighet, och objektivitet. I kvalitetskontroll-
sammanhang uppfattas även aktualitet, allsidighet och fullständighet som viktiga kvali-
tetskriterier, dessa har dock enligt Johannsen inte setts som kriterier för kvalitet på bib-
liotek.118 Johannsen beskriver inte detta påstående närmare. Vi tycker oss dock genom
våra informanter se att det blir allt viktigare för bibliotek att vara både allsidiga, aktuella
och fullständiga. En orsak till detta skulle kunna vara att detta beror på att biblioteket nu
fått ”konkurrens” av Internet som informationskälla.

Johannsen diskuterar fyra av Garvins fem kvalitetsdefinitioner och nedan följer en kort
sammanfattning av tre av dem, med Johannsens tankar om hur de kan användas inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. Johannsen anser att Garvins Ekonomioriente-
rade synsätt inte kan anses relevant vid värdering av facklitteratur, vi tycker inte heller
att det är användbart vid värdering av fonogram. Vi har även valt att inte vidare diskute-
ra Garvins Standardorienterade synsätt eftersom vi anser att det inte är tillämpligt i vår
undersökning.

3.2.1 Transcendent
Garvin skriver att Transcendent kvalitet bygger på intuition, känsla och erfarenhet. Det
går inte att på förhand ställa upp kriterier för vad som är kvalitet, men man känner igen
kvalitet när man står inför det. Kvalitetsvärderingen kan inte delas upp i isolerade para-
metrar utan bygger på en helhetsupplevelse.119 Johannsen menar att denna syn på kva-
litet för det mesta förekommer i ett tidigt stadium av en persons kompetens att värdera
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kvalitet. Genom erfarenhet utvecklar de flesta efterhand en mer analytisk förmåga att
värdera kvalitet och detta kommer till uttryck genom användning av kvalitetsparametrar
som form och innehåll, fullständighet, korrekthet, aktualitet, vetenskaplighet och så vi-
dare.120 När det gäller fonogram trodde vi att detta var ett vanligt förekommande sätt att
se på kvalitet. Att kvalitet skulle anses vara svårt att beskriva och prata om, men att de
flesta skulle mena sig känna igen det när de ställs inför.

3.2.2 Produktorienterat
Enligt Garvin måste kvalitet sedd utifrån ett Produktorienterat perspektiv verifieras av
operationellt definierbara variabler. Här bygger alltså synen på kvalitet på vetenskapliga
metoder och på analys. För att använda sig av produktorienterade kvalitetsnormer förut-
sätts en viss kunskap om materialet, ett systematiskt tillvägagångssätt och vetenskaplig
skolning. Inom detta perspektiv är reliabiliteten viktig, om olika personer analyserar
materialet ska de komma fram till samma resultat.121 Enligt Johannsen är detta ett sätt
att värdera kvalitet som används främst för värdering av facklitteratur och handböcker
och inte så ofta för skönlitteratur och konst.122 Detta sätt att se på kvalitet skulle kunna
användas vid värdering av klassisk musik där exempelvis olika dirigenter och inspel-
ningar kan spela stor roll för hur musiken värderas. För att kunna göra dessa kvalitets-
värderingar krävs, precis som Garvin skriver, kunskaper om materialet och man skulle
kunna tänka sig att det är möjligt för flera personer att komma fram till samma resultat.
Frågan är väl om det går att använda sig av operationellt definierbara variabler, det är
väl snarare synen på vad som är klassisk musik av kvalitet som styr?

3.2.3 Användarorienterat
Inom den Användarorienterade kvalitetssynen är, som namnet avslöjar, användaren den
högsta kvalitetsdomaren. Användarna antas ha olika önskemål, behov eller förväntning-
ar och det är den produkt som bäst motsvarar dessa som anses ha högst kvalitet.123 Detta
sätt att se på kvalitet stämmer, som vi tidigare nämnt, väl överens med Taljas Efterfrå-
gestyrda utbud då de båda utgår från att kvalitet är något som endast användaren kan
avgöra. Användarna anses också både inom Garvins och Taljas kategoriseringar inte
kunna ha fel när de gör sina val, deras val antas vara medvetna och ske utifrån personli-
ga förutsättningar.

Den Användarorienterade kvalitetssynen beskylls enligt Johannsen ibland i biblioteks-
debatten för att underminera kulturpolitiska målsättningar och leda till kulturellt förfall.
Kritiker menar att detta sätt att se på kvalitet inte går att kombinera med en aktiv för-
medling och att det leder till att biblioteken och bibliotekarierna blir passiva.124 Ett en-
kelt sätt att försvara detta synsätt skulle vara att hävda att om användarna hittar den mu-
sik de vill ha på biblioteket får de sina behov tillfredsställda och biblioteket har lyckats.
Det man bortser från är dock chansen för användaren att upptäcka nya saker och hitta
sådant som de kanske inte visste att de ville ha.
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Johannsen poängterar dock att det inte är så enkelt som att den Produktorienterade sy-
nen innebär en aktiv förmedlarroll medan den Användarorienterade innebär att bibliote-
karien blir passiv. Enligt honom kan det tvärtom vara så att ett Användarorienterat syn-
sätt kan leda till ökat engagemang genom att det fokuseras på användarens upplevelser.
Medan däremot en objektiv syn på kvalitet kan leda till att kvalitet uppfattas som ett mål
i sig själv, risken med detta är att biblioteket och bibliotekarien får en roll som förmyn-
dare och att användarnas subjektiva upplevelser negligeras.125 Johannsen är noga med
att poängtera att de tre synsätten är oberoende av varandra, vilket innebär att ett fono-
gram kan ha hög kvalitet utifrån ett synsätt utan att ha det utifrån ett annat. Definitio-
nerna motsäger inte heller varandra, vilket också gör det möjligt för ett visst material att
inneha hög kvalitet utifrån alla fyra synsätten. Johannsen påpekar också att inget av
synsätten kan anses vara perfekt, och att de faktiskt bör kombineras med varandra.126 En
tolkning av Garvin ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv leder
enligt Johannsen, till att det på ett bibliotek faktiskt är rimligt att arbeta med flera kva-
litetsdefinitioner samtidigt, något som dock kräver en god kommunikation. Det är alltså
inget negativt om det inom ett bibliotek existerar en konkurrerande kvalitetssyn, tvärt-
om kan det vara av värde för samlingen.127 Johannsen verkar alltså vara överens med
Talja om att det är vanligt att  bibliotekarierna utgår från flera olika synsätt när de gör
sitt materialurval. Han poängterar dock att det är viktigt att skillnaderna mellan de olika
synsätten erkänns öppet, annars kan det uppstå allvarliga problem i kommunikationen.
De olika synsätten på kvalitet kan betraktas som olika abstraktionsnivåer för begreppet
kvalitet. Enligt Johannsen är det troligt att de bibliotekarier som arbetar närmast använ-
darna upplever att den Användarorienterade kvalitetsdefinitionen är mest användbar,
medan däremot de som exempelvis arbetar med att utveckla verksamheten finner det
Produktorienterade perspektivet mest lämpligt.128

3.2.4 Hur upplevs kvalitet av användaren?
Inom marknadsföringsforskningen har det utvecklats en begreppsapparat som Johann-
sen menar kan visa på att det Användarorienterade synsättet är något annat och mycket
mer än ett passivt sätt att tillgodose användarnas önskemål. Här har man som utgångs-
punkt materialets kvalitetsegenskaper baserat på funktionella kriterier i användarens
upplevelser vid användandet. Begreppen bygger alltså på vilken verkan materialet har
på användarens upplevelse av kvalitet. Dessa begrepp kan ses som en utveckling av och
en fördjupning i Garvins Användarorienterade kvalitetssyn och består av dessa fyra ka-
tegorier:

• Implicit kvalitet (Underforstået kvalitet)
• Explicit kvalitet (Eksplicit kvalitet)
• Begeistringsskapande kvalitet (Begejstringsskabende kvalitet)
• Överflödig kvalitet (Overflødig kvalitet)129
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Implicit kvalitet
Betecknar, enligt Johannsen, de egenskaper som användaren förväntar sig att materialet
har och vars frånvaro leder till direkt otillfredsställelse. En av de karaktäristiska egen-
skaperna hos den implicita kvaliteten är att användarna tar den förgiven. Förväntningar-
na på den implicita kvaliteten härstammar vanligtvis från en generell uppfattning om
vilka egenskaper ett visst material vanligtvis har och avspeglar således föränderliga
marknadskrav och professionella standarder. Johannsen tar upp ett exempel från fack-
litteraturen där detta synsätt i huvudsak bygger på att användaren ska kunna ta för givet
att informationen är korrekt och fri från översättningsfel, ”citatfusk” och så vidare. Gro-
va fel här kan innebära rättsliga åtgärder gentemot förlag eller författare.130 När det gäll-
er musik tänker vi att implicit kvalitet kan innebära exempelvis att det inte finns några
tekniska hinder för att kunna uppleva musiken. Till exempel att en CD-skiva inte är
repig. Vi tror dock att dessa egenskaper ses som så självklara att de inte alls diskuteras.
Implicit kvalitet kan även ses i sammanhang till hela samlingen, att det inte finns up-
penbara luckor och så vidare. Men vi tror även att katalogiseringen kan spela en roll här.
Om en användare lånar ett fonogram som klassificerats som rock förväntar sig denne att
musiken ska låta som rock och inte som något annat.

Explicit kvalitet
Representerar de egenskaper användaren själv nämner och som ökar tillfredsställelsen
med ett material om de är närvarande. Johannsen skriver att frånvaron av dessa egen-
skaper dock inte upplevs som en så allvarlig brist att det som med brister i den implicita
kvaliteten kan leda till juridiska insatser. Förenklat menar Johannsen att den implicita
kvaliteten tillfredsställer användarens lägsta värde av förväntningar, medan explicit
kvalitet tar kvaliteten ett steg högre. Återigen översatt till facklitteraturen innebär denna
syn att explicit kvalitet är egenskaper som klarhet, relevans, logiskt sammanhang, för-
fattarens öppenhet med sina egna värdepremisser och så vidare.131 Den explicita kvali-
teten skulle i vårt fall kunna vara exempelvis att det i ett texthäfte till en CD-skiva finns
med uppgifter om vilka musiker och låtar som finns på skivan.

Begeistringsskapande kvalitet
Utgör exempel på sådana kvaliteter användaren inte förväntar sig. Denna kvalitet rym-
mer alltså ett element av överraskning. (Johannsen poängterar dock att materialet myck-
et väl kan gå över användarens förväntningar utan att för den skull leda till
”begeistring”.) För att belysa vad han menar visar Johannsen ett exempel från facklitte-
raturen där han menar att det kan röra sig om framstående illustrationer, vackert åter-
givna i ett konsthistoriskt uppslagsverk. Eftersom facklitteraturen vanligtvis utmärker
sig mer i sitt sakliga innehåll än i sin form är detta något användaren inte förväntar
sig.132 Denna form av kvalitet tror vi anses vara viktig att uppfylla när det rör sig om
musik. Eftersom musik vanligtvis är något som ska upplevas för nöjes skull tror vi att
Implicit och Explicit kvalitet ses som så självklara att man inte tänker på dem. För det
mesta är själva tanken med musiken att den som lyssnar ska bli ”begeistrad” eller i alla
fall uppnå den sinnesstämning som eftersöks. Det viktigaste är användarens upplevelse
av musiken, något som är omöjligt för en bibliotekarie att förutse, efter som det rör sig
om så individuella upplevelser av hur musiken bör vara. Men man skulle också kunna
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tänka sig att det kan vara att texthäftet till en CD-skiva inte bara har med de viktigaste
uppgifterna om musiken utan också har en snygg layout, låttexter, vackra foton och så
vidare. Detta är dock något som aldrig kan bli viktigare än själva musiken, och således
inget som vi tycker att bibliotekarien direkt kan använda som kriterium i sitt urval.

Överflödig kvalitet
Detta begrepp används i de fall materialet övergår användarens förväntningar utan att
för det skapa ”begeistring”. Här handlar det helt enkelt om en sorts ”information-
overload”. Användaren får helt enkelt för mycket information, korrekta men irrelevanta
upplysningar. Det kan vara att materialet är alldeles för detaljerat eller att illustrationer-
na är för avancerade. Johannsen menar att biblioteksvärlden rymmer många exempel
från denna kategori, vilket leder till, förutom att irritera användaren, onödigt höga kost-
nader. Överflödig kvalitet kan ofta härledas till bristfälliga kunskaper om användarnas
behov och förutsättningar.133 Kanske kan man här tänka sig att musik som av användar-
na anses vara alltför komplicerad passar in? Det kan röra sig om musik som användaren
helt enkelt inte förstår meningen med, eller att mycket tid, energi och pengar lagts på
själva ljudbilden, men på allt för hög nivå, då vissa användare antagligen inte bryr sig
om att fonogrammet till exempel är anpassat för avlyssning med surroundsystem?

3.3 Sammanfattning
Som vi visat på i detta kapitel finns det många olika sätt att se på kvalitet. Garvins be-
grepp är konstruerade inom företagsekonomin medan Johannsen utgår från facklittera-
tur, men deras kategoriseringar går även att applicera på kvalitetssynen när det gäller
fonogram. De flesta av deras kategorier går också att sätta in i något av Taljas tre per-
spektiv. I vår Resultatredovisning och analys sammanför vi Garvins och Johannsens
kategoriseringar med Taljas tre perspektiv och tolkar våra informanters utsagor med
utgångspunkt i dessa. Vi tycker till exempel att Garvins Produktorienterade perspektiv
och Johannsens implicita kvalitet hör samman med Taljas Allmänna bildningsutbud.
Garvins Transcendenta kvalitetssyn passar in under Det alternativa utbudet och Taljas
Efterfrågestyrda utbud stämmer till stora delar överens med de kategoriseringar Garvin
gör i sitt Användarorienterade perspektiv.
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4. Tidigare forskning & litteraturgenomgång
Bland det material vi använt finns exempelvis några statliga utredningar, handböcker för
bibliotekarier, dokument som rör beståndsutveckling och empiriska studier. När det
gäller de senare rör de flesta bibliotekens urvalsproblematik utifrån olika utgångspunk-
ter. De flesta är skrivna inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid Biblio-
tekshögskolan i Borås. Vi har i detta kapitel strävat efter att spegla tidigare forskning
utifrån uppsatsens teoretiska perspektiv.

Litteratursökningar har genomförts på en rad ställen. När det gäller bibliotekskataloger
har vi använt oss av Libris, Bibliotek.dk och British library. Vi har dessutom sökt i:
LISA, Library Literature & Information Science, Nordiskt BDI-index, Google, Uppsats-
databas för högskolan i Borås och DIVA. I huvudsak har vi använt oss av sökorden ur-
val, kvalitet, fonogram, musik, bibliotek och inköp. Dessa har sedan givetvis anpassats
efter eventuella tesaurer, trunkerats och översatts till engelska där det varit nödvändigt.

En begränsning för oss har varit att vi endast kunnat använda oss av litteratur på engels-
ka eller något skandinaviskt språk. Vi har försökt få en bredd på våra sökningar genom
att söka på många olika håll. De databaser vi använt oss av har dock i allmänhet genere-
rat väldigt få relevanta träffar vilket vi tror beror på att det inte finns så mycket forsk-
ning gjord på området. De flesta träffarna har behandlat quality management, något vi
inte intresserat oss för i någon större utsträckning.

Merparten av vår litteratur har vi dock hittat genom den så kallade snöbollsmetoden,
som innebär att vi funnit litteratur framförallt genom referenslistor. Vi har även fått an-
vändbara tips från vår handledare och från andra studenter.

4.1 Utbildning och handböcker för bibliotekarier
När det gäller litteratur om urval som fokuserar på fonogram består den mest av olika
handböcker och läroböcker för bibliotekarier. Bland handböckerna kan exempelvis den
norska handboken Finn musikken från 1990 nämnas. Denna bok ger en del praktiska råd
angående beståndsuppbyggnad av musikverksamhet i stort, boken behandlar förutom
fonogram även noter, böcker och tidskrifter.134 En svensk motsvarighet är Musik på
bibliotek: En handbok för det dagliga arbetet utgiven av Bibliotekstjänst 1970.135 Den-
na mer än 30 år gamla handbok känns dock inte längre särskilt relevant, förutom för att
ge en historisk tillbakablick. I boken Tonvikt på musik inte heller den aktuell, finns dock
vissa delar som ger tips när det gäller fonogramverksamheten.136 Dessa tre handböcker
innehåller alla praktiska råd som kan vara användbara för ett bibliotek som startar en ny
fonogramverksamhet, vi har inte kunnat hitta några nyare exempel och antar att det be-
ror på att denna typ av litteratur var vanligare när fonogramverksamheten var ny på bib-
lioteken. Ingen av dessa böcker är alltså aktuell och vi har svårt att tänka oss att det
finns någon större praktisk användning för dem idag.
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Läroböcker kring beståndsurval finns dock som fortfarande kan räknas som aktuella, G.
Edward Evans är bibliotekarie på Tozzer library, Harvards Universitet, och författare till
Developing Library and Information Center Collections. Detta är en omfattande lärobok
i beståndsutveckling med mängder av information rörande allt från policydokument,
urval, gallring, producenter, distributörer, användarundersökningar upphovsrätt och
censur. Evans utgår från att biblioteken ska förse alla användare (hit räknas också de så
kallade icke-användarna) med information. Evans betonar särskilt användandet av poli-
cydokument i verksamheten. Han tycker att ett policydokument bör användas som guide
i personalens tänkande och beslutsfattande, framförallt när beslut tas om inom vilka
områden material bör införskaffas och vilka områden det bör satsas på. Han frågar sig
huruvida bibliotekets samlingar ska styras efter ”kvalitet” som i Taljas Allmänna bild-
ningsutbud. Eller efter efterfrågan som i Det efterfrågestyrda utbudet. Evans frågar sig
också om det behöver vara antingen eller.137 Enligt Talja utgår bibliotekarier vanligtvis
inte enbart från ett synsätt och Evans menar att det knappast finns någon som väljer det
ena eller det andra, men han menar precis som Talja att vissa bibliotekarier kan vara
närmare det ena perspektivet. Han påpekar dock att detta är en i högsta grad personlig
och subjektiv process.138 Vi anser, precis som Evans, att biblioteket samlingar bör inne-
hålla material av olika typ. Däremot tycker vi att det är olämpligt att sätta kvalitet och
efterfrågan i något slags motsatsförhållande som han gör, då han genom ett sådant utta-
lande definierar vad kvalitet är och kan vara.

Birger Hjørland är professor i biblioteks- och informationsvetenskap och forskningspro-
fessor vid Danmarks biblioteksskole. Han har skrivit boken Faglitteratur Kvalitet, vur-
dering og selektion: Grundbog i materialevalg, en lärobok som behandlar facklitterärt
materialval. Denna bok finns i två versioner, en äldre utgåva från 1996 på runt 500 sidor
och en något nyare utgåva från 1997 som är cirka 300 sidor lång. Vi har valt att använda
oss av den nyare utgåvan då det som är intressant för oss finns med i den. Boken be-
handlar materialval på många olika sätt, och de flesta av dem är inte intressanta för vår
undersökning då det bland annat handlar om hur man väljer böcker och källor på Inter-
net. Hjørland skriver dock i ett kapitel om olika kvalitetskriterier för facklitteratur139 och
vissa av dessa kan också vara intressanta även när det gäller fonogram. Ett annat kapitel
handlar om kvalitetsvärderande institutioner där Hjørland bland annat skriver att:

Biblioteket är en kvalitetsvärderande institution och materialvalet är en kvalitetsvärderande
process. Bibliotekariens kvalitetsvärdering sker inte i ett vakuum. Den stöder sig i hög grad
på andra kvalitetsvärderande institutioner och processer.140

Ett exempel på en sådan kvalitetsvärderande institution är massmediernas kvalitetsvär-
dering.141 Detta är en kvalitetsvärderande institution som vi finner relevant även när det
gäller kvalitet i fonogramsammanhang. Massmedierna, tror vi, har stort inflytande på
hur materialvalet går till på svenska bibliotek. I denna bok ingår även Carl Gustav Jo-
hannsens kvalitetsbegrepp som vi tar upp närmare nedan. I introduktionen till boken
skriver Hjørland om materialval rent allmänt. Där beskriver han hur urvalet kan gå till
                                                
137 Evans, G. Edward 2000. Developing Library and Information Center Collections, s. 82.
138 Evans 2000, s. 83.
139 Hjørland, Birger, 1997. Faglitteratur, kvalitet, vurdering og selektion: Grundbog i materialevalg. s.
171-190.
140 Hjørland 1997, s. 191.
141 Hjørland 1997, s. 199f.
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och vad som krävs för att göra ett bra urval. Bland annat menar Hjørland att folkbiblio-
teken gör sitt urval i förhållande till de användargrupper som finns142, vilket kan härrö-
ras till Taljas Det efterfrågestyrda utbudet. Han skriver samtidigt att urval kräver kun-
skap om ämnet som materialet väljs inom143 vilket snarare går att koppla till Det all-
männa bildningsutbudet och Det alternativa utbudet. Hjørland konstaterar dock att ett
bibliotek kan vara mer eller mindre ”efterspørgelsstyret kontra normstyret” och att
många bibliotek går mer mot att arbeta utifrån ett efterfrågestyrt perspektiv.144 Hjørland
värderar dock inte de olika förhållningssätten och boken tar upp olika sätt att arbeta med
urval som kan härledas till samtliga av Taljas perspektiv.

4.2 Empiriska studier
När det gäller empirisk forskning har vi hittat ett antal magisteruppsatser som utifrån
olika perspektiv undersöker bibliotekens urvalsproblematik och fonogramverksamhet.
Vissa av dessa nämner också bibliotekariernas syn på kvalitet, men går inte djupare in
på vad begreppet innebär. När det gäller uppsatserna vi här hänvisar till kan det vara
värt att nämna att vi koncentrerat oss på de delar som specifikt rör det som kan anses
intressant för vår egen undersökning. Uppsatserna tar också upp mycket annat som är
tänkvärt, men vi har av naturliga skäl fokuserat på det som rör urval, fonogram och sy-
nen på kvalitet.

4.2.1 Urval av fonogram
I uppsatsen Dagsländor eller bestående värden? En studie om urval av musikfonogram
på folkbibliotek från 2004 försöker Eva Fälth genom musikbibliotekariers berättelser
uppnå ökad förståelse för musikverksamhet på folkbibliotek. Genom att utgå från be-
grepp som basutbud, grundutbud, representativt urval och lokal förankring ringas hen-
nes problemområde in. Fälth har genomfört en kvalitativ studie där hon intervjuat fem
personer som definieras som några av musikbiblioteksfältets eldsjälar. Detta innebär att
informanterna är engagerade musikbibliotekarier på bibliotek med större fonogramsam-
lingar och uttalade ambitioner för sin fonogramverksamhet.145 Fälth utgår från Taljas
modell i sin analys, men hon kopplar den vidare till kanonteori för att ta reda på om
detta kan vara ett fruktbart sätt att undersöka området. Undersökningens fokus är reso-
nemang och värderingar kring utformningen av bibliotekens musiksamlingar. Fälth
ställer frågor om hur bibliotekarier tänker kring inköp och vad de tar hänsyn till, hon
försöker också urskilja grundläggande ideologier. Resultaten visar på att informanterna
resonerar likartat omkring urvalet, de strävar alla efter att tillhandahålla ett basutbud
(Fälth definierar basutbud som ”en samling klassiker ur alla genrer”.146) och betonar
vikten av att erbjuda användarna ”alternativ” musik. Fälth sammanfattar informanternas
tankar om utbudet i de två huvudriktningarna ”bredd och kvalitet”.147 I analysen finns
vidare ett kapitel som behandlar just kvalitet, och hon skriver där att det finns en stän-
digt pågående diskussion som berör motsättningarna mellan ”fin- och fulkultur”. Kva-
litet förknippas av hennes informanter dels med hållbarhet, men även med att samling-
arna innehåller alternativ musik. Fälth menar att det finns en konflikt mellan bredd och
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kvalitet och att begreppet kvalitet ofta används som en inskränkning av bredden: ” … vi
vill ha allt, men det ska hålla en viss kvalitet.”148 Vidare menar Fälth att kvalitetskravet i
första hand är ett redskap som musikbibliotekarierna använder sig av för att kunna sålla
ut musik som de inte tycker passar in i bibliotekets samlingar, exempelvis rasistisk eller
sexistisk musik. Det kan också vara ett sätt att uppnå balans, så att inte en kategori blir
dominerande, som exempel ger hon topplistemusik. Fälth anser dock inte att kvalitets-
begreppet används för att berättiga en hierarkisk musikuppfattning. Enligt henne är det
mer ett sätt för biblioteket att behålla sin identitet då kvalitetskravet kan vara ett sätt att
markera bibliotekets roll som en kulturinstitution.149

4.2.2 Bör biblioteket tillhandahålla fonogram?
I uppsatsen Fonogram på folkbibliotek: Bibliotekens dekadens eller kulturell nödvän-
dighet från 2000 undersöker Josefin Johannesson diskussionen kring fonogram på bibli-
otek. Hon ställer sig frågan om exempelvis rockmusik hör till begreppet kultur idag och
vilken kvalitetsnivå skivorna på biblioteket ska hålla. Syftet med uppsatsen är enligt
Johannesson att: ”belysa och diskutera problematik kring och utvecklingen av mediet
fonogram på bibliotek.” Och huvudfrågan är om biblioteket ska tillhandahålla fonogram
eller ej och i så fall på vilket sätt.150

En av Johannesson utgångspunkter i uppsatsen är en intervjuundersökning hon gjort där
hon intervjuat inköpsansvariga för fonogram på sex bibliotek.151 Hon använder sig dock
inte av någon teori vilket gör att det är svårt att veta vad hon vill få ut av resultaten från
undersökningen. När det gäller genrefördelning på de bibliotek som hon undersökt ver-
kar den se ut ungefär som på de bibliotek vi har med i vår undersökning. Pop & rock är
den största genren, och det är, precis som i vår undersökning, också något bibliotek som
är negativt inställt till dansbandsmusik.152

I sin diskussion tar Johannesson upp frågan om huruvida fonogram ska finnas på folk-
bibliotek och diskuterar även problem med verksamheten. Hon hänvisar här till en rad
källor som de allra flesta är relativt gamla. Dessa används dock som ett sätt att diskutera
kring musikverksamheten även om Johannesson framförallt går igenom vad textförfat-
tarna tycker. Under rubriken ”Den framtida utvecklingen” diskuteras mer fritt hur bibli-
otekets verksamhet kommer att utvecklas och där menar hon bland annat att hon tycker
att bibliotek inte ska köpa in så mycket kommersiell musik utan ”satsa på kulturell och
kontroversiell musik istället.” Detta för att stödja den smalare musiken. Johannesson
skriver också att vissa bibliotekarier tenderar att köpa mycket kommersiell musik för att
de inte kan så mycket om musik och inte har tid att ta reda på information om musikut-
budet.153 Detta är något som de flesta bibliotekarier i vår egen undersökning inte tar
upp. Vi har i och för sig inte gått in på exakt vad de köper in men om vi ska tro på deras
utsagor så försöker samtliga bibliotekarier att hitta en balans mellan bred och smal mu-
sik, något som också Johannesson tycker att biblioteken bör eftersträva.154 Det är dock
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svårt att veta vad hon egentligen kommer fram till i undersökningen då uppsatsen inte
har några slutsatser.

4.2.3 Ungdomar och fonogram
Syftet med Patrik Bäckwalls magisteruppsats Har vi det ni söker eller önskar ni något
annat?: En undersökning om ungdomars musik- och filmintresse och deras syn på mu-
sik– och filmutbudet i ett mindre och ett större bibliotek, från 2001, är att undersöka vad
ungdomar tycker om musik och film och jämföra detta med det material biblioteket har
i sina samlingar. Bäckwall vill även ta reda på hur det kommer sig att samlingarna ser ut
som de gör och vad bibliotekarierna har för uppfattningar om ungdomars musik och
filmbehov. För att undersöka detta har han delat ut enkätfrågor till ungdomar på stads-
biblioteken i Borås och Göteborg och genomfört kvalitativa intervjuer med de inköps-
ansvariga bibliotekarierna på dessa bibliotek. Det är dock enkätundersökningen som
utgör uppsatsens huvudsakliga empiriska material.

Ett av problemen vi kan se med Bäckwalls undersökning är att enkäterna delades ut
bland biblioteksbesökare och att han därigenom missade ickeanvändarna. Dessa tycker
vi hade varit minst lika intressanta att undersöka då det kanske framförallt är de som
inte är nöjda med bibliotekets utbud. I enkätundersökningen konstaterar Bäckwall att
den genre flest ungdomar föredrar är pop & rock, andra populära genrer är hårdrock och
klassiskt. Även Bäckwalls kategori ”annat” får många röster på båda biblioteken155,
något som får oss att fundera över om enkäten kunde ha utformats på ett annorlunda
sätt, det hade varit mer intressant om kategorin ”annat” hade definierats. Även när ung-
domarna får svara på frågan om de saknar någon genre hamnar ”annat” högt bland re-
sultaten.156 När det gäller frågan ”Vad tycker du om skivavdelningens utbud här på bib-
lioteket?” är dock siffrorna talande då mindre än fem procent av ungdomarna anser att
utbudet är ”mycket bra”.157 Sammanfattningsvis kommer Bäckwall fram till att det är
relativt få ungdomar som överhuvudtaget lånar fonogram på biblioteken.

En fråga Bäckwall ställt till ungdomarna i sin enkätundersökning är huruvida ungdo-
marna i bibliotekets film- och fonogramsamlingar någon gång upptäcker något de inte
varit ute efter från början. Detta sammanfaller med Taljas Alternativa utbud där en av
idéerna är just att biblioteket ska erbjuda användarna en möjlighet att upptäcka nya al-
ternativ. Det vanligast förekommande svaret i undersökningen blev ”ibland”, vilket cir-
ka 25 procent av ungdomarna svarade på båda biblioteken. Till saken hör dock att
”aldrig” hamnade på andra plats.158

I sin analys konstaterar Bäckwall att en stor del av ungdomarna tycker att det saknas ny
och modern musik på biblioteket men att de har en ganska vag uppfattning om vad som
egentligen finns i samlingarna. De båda inköpsansvariga bibliotekarierna tror att en
viktig orsak till detta kan vara att mycket av den nya och populära musiken för det
mesta är utlånad och att de därför inte märker att den faktiskt finns. Bäckwall tror där-
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emot att biblioteken inte har tillräckliga kunskaper om ungdomar och ungdomskultur
och att en satsning på, vad han menar typiska ungdomsgenrer som house/techno, hip-
hop och hårdrock, skulle kunna få ungdomarna mer intresserade av fonogramsamling-
arna.159

4.2.4 Fonogramverksamheten i sin helhet
Uppsatsen Skivor på folkbibliotek – En studie kring motivering, målsättning och urval
skriven av Maria Nilsson 1997 behandlar också den svenska folkbiblioteks fonogram-
verksamhet. Nilsson undersöker inte i första hand hur verksamheten såg ut just när upp-
satsen skrevs utan är intresserad av verksamheten som helhet och fokus ligger enligt
henne snarare på hur verksamheten sett ut historiskt.160 Nilsson börjar med att presente-
ra en historik över musikverksamheten på svenska folkbibliotek för att sedan samman-
fatta den syn på fonogramverksamheten som framkommer genom utredningar och de-
batt som rör ämnet. Hon presenterar också hur fonogrammarknaden såg ut runt 1997 när
uppsatsen skrevs.

För att se på hur verksamheten såg ut genomförde Nilsson intervjuer med representanter
för musikavdelningarna på biblioteken i Göteborg, Kungälv och Vänersborg.161 Hon
presenterar de skriftliga riktlinjer som finns för respektive bibliotek samt bibliotekens
inriktning när det gäller utbud. De skriftliga riktlinjer Nilsson tar upp är inte specifika
för musikverksamheten utan rör hela bibliotekets verksamhet. Det märks att uppsatsen
inte är helt nyskriven, bland annat då musikverksamheten ibland refereras till som en
verksamhet under uppbyggnad.162 Något vi inte upplevde under våra intervjuer.

Nilsson kommer i sin uppsats fram till att musikverksamheten på biblioteken förändrats
en hel del sedan 1960- och 70-talen då många bibliotek startade upp sin musikverksam-
het med vinylskivor. När det gäller urval skriver hon att inget av biblioteken hon inter-
vjuat har specifika riktlinjer för musikverksamheten.163 Detta är alltså ett faktum som
inte verkar ha förändrats på de åtta år sedan uppsatsen skrevs. Nilsson avslutar sin upp-
sats med att skriva att biblioteken främst har motiverat sin fonogramverksamhet med att
det är ett sätt för människor att få jämlik möjlighet att lyssna på ”kvalitetsmusik”.164

4.2.5 Urvalet av spelfilm
Ett annat exempel som behandlar urvalskriterier är Maria Andersson och Emma Nils-
sons uppsats Att ha och inte ha: En studie kring bibliotekariers värderingar och urvals-
kriterier för spelfilm på bibliotek från 2003. Andersson och Nilsson försöker svara på
vilka urvalskriterier som ligger till grund för spelfilmsinköpen på de svenska folkbibli-
oteken, och mycket av det de behandlar skulle även gå att överföra på fonogramverk-
samheten. Som teoretisk utgångspunkt använder de sig av Antoni Gramscis hegemoni-
begrepp, där hegemoni betecknar den makt den ledande klassen i samhället utövar över
synen på människor och på samhället.165 Andersson och Nilsson menar att hegemoni
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kan användas som ett uttryck för det inflytande bibliotekarierna utövar över användarna
eftersom de val de gör påverkar stora delar av befolkningen. En annan teori som an-
vänds för att sätta in bibliotekarierna i en större kontext är Herbert Gans smakkulturer,
ett begrepp skapat utifrån tanken om att ett samhälle består av många olika populärkul-
turer och finkulturer. Andersson och Nilsson har även använt sig av de teorier kring
kvalitet som Johannsen utvecklat och som vi redogjort för tidigare, de har dock i detta
fall naturligtvis anpassats till att gälla film.

Sju olika bibliotek har undersökts med hjälp av intervjuer, både bibliotek som har film
och sådana utan. En viktig förutsättning att ta i beaktande som gäller vid inköp av film
men inte fonogram är att då biblioteken köper in film måste hänsyn tas till exempelvis
copyright. Bibliotekarierna kan inte köpa filmer i vanliga butiker eftersom de måste ha
utlåningsrättigheter, vilket innebär att filmerna är relativt dyra att köpa in. Andersson
och Nilsson skriver att en film kostar mellan 500 och 600 kronor,166 något som kan vara
relateras till fonogrammen som i inköp kostar lika mycket som för en vanlig kund. BTJ
dominerar spelfilmsmarknaden eftersom de sammantaget sägs ha det största utbudet av
film som biblioteken kan använda sig av. Ett av Andersson och Nilssons resonemang
som vi av naturliga orsaker finner mycket intressant är det om hur bibliotekarierna defi-
nierar kvalitet. Enligt deras uppsats är de vanligaste synerna på kvalitet i spelfilmssam-
manhang vad Johannsen benämner Transcendent kvalitet, att man helt enkelt känner
igen kvalitet när man står inför det. Vissa filmer, exempelvis Ingemar Bergmans anses
ha vissa inneboende egenskaper som gör att de automatiskt anses ha kvalitet oavsett om
de lånas ut eller inte.167 Något som även kan relateras till Taljas Allmänna bildningsut-
bud, liksom de åsikter deras informanter uttrycker när de talar om att köpa in film för att
de själva tycker att det är något som bör bevaras för eftervärlden. Men även en Använ-
darorienterad syn på kvalitet visade sig vanlig då flera av Andersons och Nilssons in-
formanter mätte kvalitet i just utlåningsfrekvens.168 Men informanterna gav också ut-
tryck för idéer som återfinns i Taljas Alternativa utbud, när de berättade att populära
filmer köps in för att locka användarna att upptäcka annat som anses ha ett högre kvali-
tetsvärde.

Andersson och Nilsson menar att just det faktum att deras informanter kombinerar en
Transcendent och en Användarorienterad syn på kvalitet leder till att utbudet blir breda-
re.169 Med tanke på att den huvudsakliga inköpskällan är BTJ är dock bibliotekariernas
urval mer eller mindre begränsat.

4.2.6 Musikverksamheten i Borås
Martin Sundin skriver i inledningen till uppsatsen Musiken och folkbiblioteket: En stu-
die av musikverksamheten på folkbiblioteken i Borås från 2004 om sin egen syn på vad
biblioteket bör erbjuda. Han menar att eftersom biblioteken till skillnad från skivaffä-
rerna inte är beroende av att musiken brukas borde de kunna ha en lite annorlunda ut-
gångspunkt:
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Biblioteken har en helt annan möjlighet att inrikta sig på att visa på hela fältet av musik-
världen med stor bredd när det gäller musikgenrer och artister – att erbjuda användarna den
valfrihet som biblioteket ska stå för.170

Sundins egen åsikt stämmer alltså överens med Taljas Alternativa utbud. Syftet med
uppsatsen sägs vara att skildra och analysera den musikverksamhet som bedrivs på
svenska folkbibliotek, och att komma med några konkreta förslag när det gäller att för-
bättra densamma.171 Uppsatsen behandlar all musikverksamhet på biblioteket, vilket
betyder att han förutom fonogram även intresserat sig för bland annat noter och musik-
litteratur och -video. Sundin skriver dock att den musikverksamhet det satsas mest tid
och pengar på är att köpa in och låna ut fonogram. För undersökningen har han genom-
fört intervjuer med sju bibliotekarier, en representant för Kulturskolan och fyra repre-
sentanter för olika musikföreningar, alla i Borås kommun. Sundin analyserar vissa av
sina resultat med utgångspunkt i Taljas tre perspektiv och kommer fram till att alla in-
formanternas åsikter stämmer överens med något av perspektiven, han tycker dock inte
att det är något som överväger.172 Sundin menar, liksom sina informanter att de bästa
musikavdelningarna är de där man kombinerar Taljas perspektiv på ett:

 … bra och balanserat sätt. D.v.s. att man erbjuder låntagarna musik som visar på vårt mu-
sikaliska arv, musik som är smalare och alternativ, och samtidigt tar hänsyn till vad som är
efterfrågat och populärt bland låntagarna.173

När det gäller samarbetet mellan biblioteket och det övriga musiklivet i kommunen
konstaterar Sundin att det inte finns något omfattande sådant, även samarbete bibliote-
ken emellan är näst intill obefintligt.174

4.2.7 Varför ser verksamheten så olika ut?
Mattias Larssons uppsats Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbibliote-
ken i Göteborg: En kvalitativ studie om målsättningar och utbud från 2004 behandlar
precis som titeln säger musikverksamheten vid ett antal stadsdelsbibliotek i Göteborg.
Larsson skriver att hans uppsats inte har som mål att se på hur musikverksamheten har
bedrivits historiskt utan hur de fungerar idag. Han vill redovisa bibliotekens målsätt-
ningar och genom dem försöka förstå varför musikverksamheten kan se så olika ut.175

Larsson avgränsar sig i sin uppsats till bibliotek som ligger i Göteborg. Han använder
sig av intervjuer, där han intervjuar ansvariga för musikinköp på tio stadsdelsbiblio-
tek.176 Larsson har sin teoretiska utgångspunkt i Taljas tre perspektiv på musikverksam-
het. Inget av biblioteken som Larsson har med i sin undersökning har några skrivna
målsättningar med sin verksamhet, Larsson skriver också att många av bibliotekarierna i
undersökningen säger att musikverksamheten skulle vara det första som man drog ned
på om biblioteket var tvunget att göra neddragningar. När det gäller bibliotekets syfte
                                                
170 Sundin, Martin 2004. Musiken och folkbiblioteket: En studie av musikverksamheten på folkbiblioteken
i Borås Stad, s. 4.
171 Sundin 2004, s. 5.
172 Sundin 2004, s. 66.
173 Sundin 2004, s. 69.
174 Sundin 2004, s. 54.
175 Larsson, Mattias 2004. Tre perspektiv på musikavdelningarna vid Stadsdelsbiblioteken i Göteborg: En
kvalitativ studie om målsättningar och utbud. s. 5.
176 Larsson 2004, s. 25f.
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med samlingen säger många av Larssons informanter att samlingen är till för alla, några
var dock mer specifika och sade att de ville erbjuda lite mer ”udda” musik.177

Som avslutning på sina intervjuer har Larsson presenterat Taljas perspektiv för infor-
manterna och sedan ställt frågor just kring dessa för att på så sätt få bibliotekarierna att
själva placera in verksamheten i perspektiven. Han skriver att merparten av biblioteken
hade lätt för att placera in sig själva i ett eller flera perspektiv, de flesta ansåg sig helt
eller delvis tillhöra Det efterfrågestyrda perspektivet.178 Larsson anser i många fall att
bibliotekariernas egna placeringar i Taljas perspektiv stämmer väl överens med var han
själv tycker att de hör hemma.179 När han i sammanfattningen placerar in biblioteken i
Taljas tre perspektiv låter han dem dock bara tillhöra ett180 medan biblioteken själva
fick placera in sig i hur många de ville, därför är det svårt att veta hur Larsson tänkt när
han gjort den slutliga inplaceringen även om det i hans slutsatser finns en diskussion
kring detta181. Larsson kommer också fram till att de flesta bibliotek inte har någon ut-
talad målsättning. När det gäller kvalitet skriver Larsson att biblioteken, förutom att de
inte köper in rasistisk musik och liknande, har olika syn på vad som är dålig kvalitet.
För några är det musik vars syfte är att sälja och andra tar upp exempel som dansband.
De flesta bibliotekarier sade dock att de kunde tänka sig att köpa alla typer av musik.182

4.2.8 Populärmusik på folkbibliotek
Karin Schelins uppsats Populärmusik på folkbibliotek: En studie kring urval från 2004
behandlar olika faktorer som kan påverka inköp av populärmusik till folkbibliotek. Po-
pulärmusik definierar Schelin som: ”ett samlingsnamn för all musik som inte är väster-
ländsk konstmusik, jazz, blues, musikalmusik eller folkmusik.” Hon skriver också att
hon är medveten om att begreppet populärmusik kan vara problematiskt, men att hon
inte hittat något bättre begrepp att använda.183 Schelin har gjort en intervjuundersökning
på sex större folkbibliotek med ”bra” musikverksamhet. Kriterierna för personerna hon
intervjuat var att de skulle vara ansvariga för pop- och rockmusik.184 Även Schelin har
jämfört sina resultat med bland annat Taljas tre perspektiv.185 I intervjuerna diskuteras
vilka kriterier som följs vid urval, vilka kvalitetskrav som finns och hur bibliotekarierna
ser på kvalitet i musik.186

Inget av biblioteken i Schelins undersökning har skrivna kriterier för musikinköpen, och
de tänker väldigt olika kring vad som är bibliotekets inköpskriterier. Någon säger att ett
kriterium är att köpa in smalare musik, medan någon annan hävdar att de enda inköps-
kriterierna är önskemål från användare och BTJ:s recensioner.187 Schelin skriver vidare
att många av informanterna tyckte att det var svårt att tala om kvalitet. Deras åsikter om
kvalitet skiljer sig också mycket åt och biblioteken i undersökningen har heller inga

                                                
177 Larsson 2004, s. 48f.
178 Larsson 2004, s. 59f.
179 Larsson 2004, s. 61ff.
180 Larsson 2004, s. 74.
181 Larsson 2004, s. 66ff.
182 Larsson 2004, s. 70.
183 Schelin, Karin 2004. Populärmusik på folkbibliotek: En studie kring urval, s. 6.
184 Schelin 2004, s.7f.
185 Schelin 2004, s. 10.
186 Schelin 2004, s. 9.
187 Schelin 2004, s. 35.
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policys gällande kvalitet. Flera av biblioteken använder sig dock av recensioner som ett
sätt att avgöra kvaliteten på ett fonogram. Det är också många som säger att kvalitet är
när musiken inte är slätstruken och banal utan har ett eget uttryck, och flera av infor-
manterna tar upp dansbandsmusik som exempel på musik som biblioteket inte behöver
tillhandahålla.

Schelin skriver att de bibliotek hon undersökt går att placera in i Taljas tre perspektiv.
Det vanligaste perspektivet i hennes undersökning är Det allmänna bildningsutbudet,
och det minst förekommande är Det efterfrågestyrda utbudet.188 Schelin tar även upp
Larssons uppsats, som vi tidigare berättat om, och diskuterar kring det faktum att han i
sin undersökning fick motsatt resultat. Schelin tror dock att detta kan bero på att Lars-
son enbart har undersökt små bibliotek medan hon har valt att inrikta sig på stora bibli-
otek och att: ” … man tenderar att utgå mer från efterfrågan i urvalet på mindre biblio-
tek medan man på större är mer inriktad till att vägleda sina användare.” Hon skriver
också att hon tror att Det efterfrågestyrda utbudet är den lättaste vägen att gå.189 De re-
sultat hon kommer fram till är bland annat att för de bibliotek hon undersökt har musi-
ken en viktig roll som vägledare och som motpol till kommersialismen. Det är också
viktigt för biblioteken att erbjuda musik av hög kvalitet, vilket enligt henne innebär att
musiken är unik och äkta, visar på ”sunda värderingar” och inte är skapad enbart för
kommersiella syften.190

4.3 Sammanfattning av tidigare studier
Flera av de tidigare empiriska studierna visar på att det inte finns några tydliga riktlinjer
för inköp och urval av fonogram. Informanterna i Fälths studie gör sitt urval efter krite-
rierna ”bredd och kvalitet”. Kvalitet förknippas med hållbarhet och alternativ musik och
Fälth menar att det finns en motsättning mellan bredd och kvalitet då kvalitet ofta an-
vänds som en motivering för att inskränka bredden. Hon menar också att det finns en
ständigt pågående diskussion kring ”fin- och fulkultur”.

När det gäller spelfilm visar Andersson och Nilsson att det är vanligt med en Transcen-
dent kvalitetssyn, men det finns synpunkter som sammanfaller med Taljas tre perspek-
tiv, vilket också flera av de andra empiriska studierna konstaterar. I Schelins uppsats
visade sig det Allmänna bildningsutbudet vara det vanligaste synsättet medan det i
Larssons var det Efterfrågestyrda utbudet som stämde bäst överens med informanternas
syn på urvalet. Johannesson menar i sin uppsats att bibliotekarier tenderar att köpa
mycket kommersiell musik på grund av tidsbrist och okunskap när det gäller utbudet.

Bäckwall konstaterar att de ungdomar som ingick i hans enkätundersökning inte är sär-
skilt nöjda med bibliotekens fonogramsamlingar. Han menar att det kan bero på att de
inköpsansvariga bibliotekarierna inte är tillräckligt insatta i de typiska ungdomsgenrerna
medan de intervjuade bibliotekarierna snarast hävdar att ungdomarna inte vet vilka fo-
nogram som finns då de ofta är utlånade. Detta tycker vi uttrycker en underlig syn på
användarnas behov, om bibliotekarierna har rätt i sina påståenden tyder det på att de har

                                                
188 Schelin 2004, s. 40f.
189 Schelin 2004, s. 41.
190 Schelin 2004, s. 46.
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ett problem och att de borde arbeta för att på ett bättre sätt tillgängliggöra samlingarna
för användarna.

Enligt Fälth är alltså kvalitet en av informanternas viktigaste tankar om bibliotekets fo-
nogramutbud vilket också verkar vara fallet i flera av de tidigare undersökningarna.
Något som gör att det känns än mer motiverat att vidare undersöka hur bibliotekarier
resonerar omkring detta begrepp.

Flera av de uppsatser vi här redogjort för använder Talja som utgångspunkt, men ingen
fokuserar närmre på kvalitetsbegreppet. I vår analys sammanför vi Taljas perspektiv
med andra forskares kategoriseringar och ser på hur de relaterar till varandra. Med detta
som utgångspunkt undersöker vi sedan vidare hur våra informanter resonerar kring kva-
litet och hur deras förhållningssätt påverkar urvalet och deras syn på användarnas be-
hov.
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5. Empirisk bakgrund
I detta kapitel sammanfattar vi vårt empiriska material. Vi inleder med en kort presenta-
tion av de informationskällor och inköpskanaler våra informanter använder sig av och
går sedan vidare genom att presentera informanternas utsagor på ett mer allmänt plan.
För att sedan utveckla, citera, och sätta dem i relation till teori och övrig tidigare forsk-
ning i vår Resultatredovisning och analys. Det som presenteras här är med andra ord
våra förutsättningar för analysen.

5.1 Informationskällor och inköpskanaler
Flera av våra informanter nämner samma källor när det gäller var de söker information
om fonogramutbudet. Eftersom några av dessa kan anses vara relativt okända har vi valt
att som en introduktion till detta kapitel presentera de källor och kanaler som informan-
terna angett att de nyttjar. Vi presenterar dock inte de dagstidningar som används då vi
antar att dessa är allmänt kända, och dessutom inte skiljer sig så mycket åt.

Värt att nämna är att musiken på folkbiblioteken är fri från upphandling, vilket innebär
att många bibliotek köper fonogram via flera olika kanaler. Därför presenterar vi här
också de vanligaste inköpskanalerna, detta för att försöka ge en bild av vilken typ av
inköpsvägar bibliotekarierna använder sig av.

All information har vi fått via hemsidor för butiker samt tidskrifternas hemsidor och ett
eller ett par nummer av varje tidskrift.

5.1.1 Informationskällor

Allmusic
(Tidigare All music guide)
Internettjänst på engelska som innehåller information om artister och grupper inom
många olika genrer. Tjänsten innehåller både information om ny och äldre musik. På
sidan går det att söka efter den artist man är intresserad av och man får då upp informa-
tion om artisten eller gruppen, skivutgivning, låtar, biografi, beskrivning av musikstil
med mera. En del av informationen är tillgänglig för alla medan annan kräver inlogg-
ning. Det går att utforska sidan på flera olika sätt genom funktionen ”explore by…” där
det sedan går att klicka på exempelvis ”genre” eller ”instrument” man får då upp mäng-
der av ord som man sedan kan välja mellan.191

Hifi & Musik
Tidskrift som behandlar musik och musikåtergivning. En stor del av tidskriften rör olika
produkter för musikåtergivning i hemmiljö. Men det finns också recensioner av fono-
gram, dessa är uppdelade efter genrer som ”Hiphop & Dans”, ”FolkRoots” och ”Rock”.
Recensionerna behandlar både hur musiken låter och ljudåtergivningen. Hifi & Musik
innehåller också ett fåtal artiklar om artister och grupper.192

                                                
191 All music http://www.allmusic.com/
192 Hifi & Musik.
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Lira
Svensk musiktidskrift med fokus på världsmusik som även innehåller jazz och folkmu-
sik. Tidskriften innehåller några långa artiklar, många lite kortare artiklar och relativt
mycket kortare notiser om olika artister och grupper. Artiklarna kan också behandla
musik mer allmänt. Lira innehåller också en sida med listor över olika fonogram som
exempelvis hamnat högt i försäljningsstatistiken eller som valts ut av andra tidskrifter
och radioprogram. Tidskriften innehåller guider till olika artister och grupper där artis-
ten eller gruppen samt några av dennes skivor presenteras i korthet. Lira innehåller ock-
så en hel del recensioner som är grupperade efter olika regioner i världen, exempelvis
länder och världsdelar.193

MOJO
Musiktidskrift från Storbritannien som behandlar olika typer av pop- och rockmusik,
både bred och smal. Tidskriften innehåller många artiklar av olika längd som behandlar
artister, grupper och relaterade ämnen, även modern musikhistoria. MOJO har en stor
recensionsavdelning där både fonogram, nya och återutgivningar, musikböcker och li-
vekonserter recenseras. Tidskriften innehåller också en avdelning som heter ”How to
buy” där läsarnas tio i topp-skivor av en utvald artist presenteras i varje nummer.194

New Musical Express
En brittisk musiktidskrift vars fokus ligger på något smalare musik även om också en
del stora etablerade artister finns med. New Musical Express innehåller artiklar om ar-
tister och grupper, ofta med fokus på Storbritannien. Tidskriften innehåller också korta-
re artiklar och notiser som på olika sätt relaterar till musik, exempelvis information om
festivaler och diverse kuriosa kring artister, grupper och musik i allmänhet. Tidskriften
innehåller också recensioner av fonogram och musikböcker.195

Songlines
Brittisk musiktidskrift som är inriktad på världsmusik. Tidskriften innehåller nyheter,
artiklar av varierande längd som handlar om artister och grupper, men även om relatera-
de ämnen som en regions eller ett folks musikliv. Tidskriften har en stor recensionsdel
som är uppdelad dels efter regioner i världen och dels efter övergripande musik som då
delas upp efter typ. Fonogram och även musikböcker recenseras. I tidskriften finns ock-
så tips på bland annat spelningar, TV- och radioprogram samt Internetradio.196

Sonic
Musiktidskrift från Sverige som främst fokuserar på pop & rock, både bred och smal
med en viss övervikt på det smala. Tidskriften innehåller ett stort antal artiklar, många
korta och några lite längre om artister och grupper. Sonic innehåller också lite kortare
presentationer av de artister som är med på den CD-skiva som följer med tidskriften.
Tidskriften innehåller relativt mycket recensioner av nyutgivna fonogram och en del
recensioner av samlingar och återutgivningar under rubriken ”Retro”. En mindre mängd
musikrelaterade böcker recenseras också.197

                                                
193 Lira. Se även http://www.lira.se/
194 MOJO: The music magazine. Se även http://www.mojo4music.com/
195 New Musical Express. Se även http://www.nme.com/
196 Songlines: The world music magazine. Se även http://www.songlines.co.uk/
197 Sonic. Se även http://www.sonicmagazine.com/
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Uncut
Brittisk musik- och filmtidskrift som, när det gäller musiken, fokuserar på pop- och
rockmusik. Uncut innehåller en hel del korta notiser om artister, grupper, film och rela-
terade ämnen. Tidskriften innehåller också många längre artiklar. Uncut har många re-
censioner som när det gäller musik är uppdelade i kategorierna ”Nya Album”,
”Återutgivningar”, ”DVD & Video”, ”Böcker” och ”Livemusik”.198

5.1.2 Inköpskanaler

Bengans
Skivbutik som säljer musik via Internet och via butik. Bengans har stor variation i sitt
utbud och har både bredare och smalare musik. På Bengans Internetbutik kan man få
information om kommande skivsläpp under rubriken ”Kommande” det finns också en
hel del fakta om musik i olika genrer under rubriken ”Musikhörnan” där man kan klicka
på olika genrer och få tips på musik inom respektive genre. Bengans har också album-
och konsertrecensioner på hemsidan.199

Bibliotekstjänst (BTJ)
Företaget som säljer material till svenska bibliotek behöver nog ingen närmare presen-
tation. När det gäller fonogram tillhandahåller BTJ ca 800 titlar varje år. Urvalet av tit-
lar när det gäller CD och kassett görs av musikjournalister som är experter inom sina
genrer. BTJ har även musik på VHS och DVD. När det gäller barnmusik recenserar BTJ
allt som kommer ut på den svenska marknaden. BTJ säljer även bibliografisk service.
Fonogrammen från BTJ går att köpa både via ”BTJ-häftet” (sambindningslistan) och på
Internet via ”Media Direkt”. För att beställa via Internet krävs användarnamn och lö-
senord, vilket gör att vi inte har kunnat ta del av de funktioner BTJ erbjuder.200

Cdon
Cdon säljer framförallt lite bredare musik via Internet. På startsidan för musikförsälj-
ningen listas ett antal CD-skivor under rubriker som ”nyheter”, ”topplistan” och
”kommande”. På musiksidan finns även musikrelaterade böcker presenterade. Cdon
presenterar också ”månadens CD” som är en utvald CD inom varje genre. Musiken
sorteras via genre och sedan i bokstavsordning. Cdon har en egen avdelning för musik-
DVD, även där presenteras ”nyheter”, ”topplistan” och ”kommande”. Även musik-
DVD:erna sorteras i genrer och sedan i bokstavsordning.201

Ginza
Företag som säljer bland annat musik via Internet och genom sin tryckta katalog. Ginza
har framförallt lite bredare musik i sitt sortiment. På Ginza sorteras musiken dels i gen-
reordning och dels i alfabetisk ordning men också efter rubriker som ”Heta releaser”,
”Kommande musik” och ”Senast inkommet”. DVD-filmerna och kassetterna sorteras
endast i bokstavsordning. Ginza presenterar också topplistor från Grammofonleverantö-
rernas förening över bland annat mest sålda samlingsskivor och album.202

                                                
198 Uncut. Se även http://www.uncut.co.uk/
199 Bengans Internetshop http://www.bengans.se/
200 Bibliotekstjänst http://www.btj.se/
201 Cdon.com http://www.cdon.com/
202 Ginza Musik http://www.ginza.se/
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Naxos
Naxos är ett företag som jobbar dels med försäljning av musik, men också med mark-
nadsföring och distribution. Inriktningen är framförallt klassisk musik genom deras eget
skivmärke ”Naxos”. Men de säljer och distribuerar även musik inom andra genrer som
jazz, underhållning och blues. Naxos säljer musik på CD och DVD via sin hemsida.
Musiken på CD sorteras efter genre och bokstavsordning och musiken på DVD endast i
bokstavsordning. Naxos har även recensioner och något som heter ”månadens CD” som
säljs till specialpris.203

Next Stop
Next Stop är ett grossistföretag som säljer musik via Internet till bland annat musikaffä-
rer och bibliotek. Sortimentet består av CD, DVD och VHS. Enligt företagets hemsida
säljer de topplistemusik ur lager och har dessutom specialiserat sig på ” … import från
hela världen”. Inköpen kan göras antingen via Internet eller via telefon eller fax. För att
kunna logga in på Next Stops internetbutik krävs också användarnamn och lösenord,
privatpersoner kan inte handla från Next Stop. 204

Skivhugget
Ett företag som bland annat säljer musik via Internet och via butik. Skivhugget har ock-
så en hemsida som heter ”Importhugget” och som säljer importerade fonogram. Skiv-
hugget säljer musik inom många olika genrer och presenterar musik under rubrikerna
”Topplistan” och ”På gång”.205 Tidigare köpte många bibliotek musik från Skivhugget
eftersom de ansågs ha bra service och förmånliga villkor, men enligt flera av våra in-
formanter hamnade Skivhugget i någon form av ekonomisk kris och kan därför inte
längre erbjuda biblioteken samma service och villkor som tidigare.

5.2 Våra informanter
Här presenterar vi våra informanter och biblioteken där de arbetar i korthet för att sedan
under specifika rubriker gå in mer på vad de sagt i olika frågor som rör urval, inköp och
kvalitet. När vi skriver om kommunstorlek menar vi befolkningsmässigt.

Anna
Anna är i fyrtioårsåldern och utbildad på BHS, hon har också läst 50 poäng pedagogik.
Anna har arbetat som bibliotekarie i sex år och som inköpsansvarig i två. Hon har ingen
utbildning i musik men läser just nu en kurs i musikvetenskap. Anna tror att hon blivit
ansvarig för musikinköpen för att hon har ett stort musikintresse. Förutom musikintres-
set har hon inga tidigare erfarenheter som hon har någon direkt nytta av i sitt arbete med
musik. Anna är ansvarig för inköpen av pop & rock, hiphop, blues och elektronisk mu-
sik. I hennes arbetsuppgifter ingår att bevaka musiken som kommer ut, ta emot inköps-
förslag, gallra i beståndet samt katalogisera och köpa in musik.

Astrid
Astrid är i sextioårsåldern och hon är utbildad vid Stockholms stads gamla utbildning
som var en internutbildning för Stockholms stadsbiblioteks behov. Hon har också läst
40 poäng musikvetenskap som en del av sin examen. Därutöver har hon gått kurser an-

                                                
203 Naxos http://www.naxos.se/
204 Next Stop Distribution http://www.nextstop.se/
205 Skivhugget http://www.skivhugget.se/
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ordnade av Musikbiblioteksföreningen för att få en mer formell kompetens. Astrid blev
ansvarig för musikinköpen efter att 1982 ha sökt en tjänst och fått den. Hon säger sig
sedan tidigare ha mycket erfarenhet av att jobba med musik eftersom hon arbetat i
Stockholm, där hon bland annat jobbade på en musikavdelning som hjälpte många fili-
albibliotek, särskilt i nybyggda förorter, med inköp av musik. Astrid ansvarar för bland
annat jazz, klassiskt, folkmusik och visor. I hennes arbetsuppgifter ingår att göra ett
urval, köpa in det och att katalogisera. Hon inhandlar in musik på CD, video och DVD.

Anna och Astrid arbetar på bibliotek A, detta bibliotek är huvudbibliotek i en stor
svensk kommun. Biblioteket har cirka 4200 fonogram i musiksamlingen och det köps in
cirka 800-900 nya fonogram varje år. Utlåningen av fonogram startades 1987, innan
dess hade biblioteket vinylskivor för avlyssning.

Birgitta
Birgitta som är ansvarig för musikinköpen på bibliotek B är i femtioårsåldern och har
examen från BHS, i hennes examen ingår, förutom biblioteks- och informationsveten-
skap, kulturvetenskap. Birgitta har arbetat som bibliotekarie i sju år och ansvarat för
musikinköpen i tre år. Som ansvarig för musikverksamheten har Birgitta hand om inköp
och inköpsförslag, hon katalogiserar också musiken och förbereder fonogrammen för
utlån. Birgitta blev ansvarig för att katalogisera de inköpta fonogrammen när hon börja-
de jobba deltid någon dag per vecka på biblioteket. När hon sedan fick en fast tjänst så
blev det naturligt att hon fortsatte med musiken. Bibliotek B, där Birgitta jobbar, är ett
filialbibliotek i en liten kommundel i en medelstor svensk kommun. Biblioteket har cir-
ka 2700 fonogram och köper in ungefär 160 nya varje år. Musikverksamhet med vinyl-
skivor för avlyssning fanns på biblioteket redan på 70-talet men den verksamheten lades
ner. 1992 startades en ny verksamhet upp, med främst musik-CD för utlån.

Christina
Christina är ansvarig för alla vuxenmedia, där musiken ingår. Hon är den enda bibliote-
karien som jobbar heltid på biblioteket. Hon är i fyrtiofemårsårsåldern och gick ut BHS
1990. Hon tycker inte att hon har några tidigare erfarenheter som hon har nytta av i ar-
betet med musiken utan har lärt sig det efter hand. I hennes arbetsuppgifter ingår att
göra beställningar, bestämma vad som ska köpas sin samt katalogisera och göra i ord-
ning fonogrammen för utlån. Bibliotek C ligger i en liten svensk kommun och har unge-
fär 2700 fonogram i samlingen, då ingår även barnsagor. Cirka 150 nya fonogram köps
in varje år. Musikverksamheten på biblioteket startades upp i början av 1990-talet och
har haft utlåning under hela tiden.

Dagmar
Dagmar är i fyrtiofemårsåldern, har examen från BHS och har utöver det läst litteratur-
historia, informationsteknik, engelska och svenska. Hon har arbetat som bibliotekarie i
18 år och som ansvarig för inköp av musik i elva år. Dagmar är inköpsansvarig för po-
pulärmusik och folkmusik på bibliotek D. På biblioteket finns ytterligare två biblioteka-
rier som sysslar med musikinköp. I Dagmars arbete ingår att hålla sig uppdaterad när
det gäller vad som kommer ut, läsa recensioner och göra inköp. Hon katalogiserar inte
fonogrammen och gör inte heller i ordning dem för utlån. Dagmar blev inköpsansvarig
när personen som tidigare hade ansvaret slutade jobba på biblioteket, hon tycker inte att
hon har några tidigare erfarenheter som hon har nytta av i arbetet, förutom hennes mu-
sikintresse. Bibliotek D är huvudbibliotek i en stor svensk kommun. I bibliotekets sam-
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ling finns cirka 12 000 fonogram och ungefär 1900 nya köps in varje år. Biblioteket
hade musikverksamhet med utlån och avlyssning av vinylskivor redan på 60-talet. Un-
der 70-talet upphörde utlåningen men återupptogs under början 90-talet när biblioteket
började köpa in CD-skivor.

Erik
Erik är ansvarig för musikinköpen på bibliotek E och är i trettiofemårsåldern, han gick
ut BHS för tretton år sedan, innan dess läste han 40 poäng litteraturvetenskap och 40
poäng etnologi. Erik har arbetat som inköpsansvarig för fonogram i cirka tio år. Han har
inga tidigare kunskaper som han säger sig ha nytta av i inköpsarbetet förutom ett all-
mänt musikintresse. Eriks arbetsuppgifter när det gäller musikfonogrammen är att välja
ut, köpa in och förbereda fonogrammen för utlån. Han katalogiserar inga fonogram själv
utan det görs centralt inom kommunen. Erik blev ansvarig för musikverksamheten mest
av en slump, det är en liten arbetsplats och kollegorna hjälps åt med det mesta Han sä-
ger att: ” … det var aldrig någon fråga om jag ville, det var bara så.”206 Erik har ett mu-
sikintresse i grunden och han säger att det kanske var därför han blev ansvarig. Biblio-
tek E är ett filialbibliotek som ligger i en stor svensk kommun, stadsdelen där filialen
ligger är liten. Biblioteket har cirka 1800 fonogram i samlingen och köper in cirka 200
fonogram varje år. Musikverksamheten på biblioteket har funnits sedan 1992 och fono-
grammen har varit tillgängliga för hemlån hela den tiden.

Frideborg
Frideborg är i femtioårsåldern och utbildad bibliotekarie. Hon har även läst historia,
ekonomisk historia och U-landskunskap och säger sig ha ett stort musikintresse. Hon
har arbetat som bibliotekarie i 13 år och som musikansvarig i lite mer än ett år. Fride-
borg arbetar som tillfälligt musikansvarig på biblioteket eftersom den person som är
ansvarig för musiken i vanliga fall, just nu är långtidssjukskriven. I Frideborgs arbets-
uppgifter ingår att sköta fonogramsamlingen och katalogisera alla nyförvärv. Hon är
dessutom ansvarig för inköp, genom att läsa sambindningslistan och recensioner och
göra inköpsförslag, beslut om inköp tas dock på bokmötena där alla bibliotekarier del-
tar. Bibliotek F är huvudbibliotek i en mellanstor svensk kommun. Biblioteket har unge-
fär 1900 fonogram i samlingen och köper in cirka 180 nya varje år. Fonogrammen lånas
dock i hög utsträckning mellan biblioteken i kommunen och sammanslaget har alla
kommunens bibliotek 5000 fonogram. Biblioteket har haft musikverksamhet med fono-
gram för hemlån sedan 70-talet.

5.2.1 Genrefördelning
De bibliotek som våra informanter arbetar på har ungefär samma prioritering när det
gäller genrer. Pop & rock är den största genren på samtliga bibliotek förutom på biblio-
tek D där den klassiska musiken är störst. Den procentuella mängden varierar dock
kraftigt. Genrefördelningen verkar till stor del stämma överens med den fördelning Rå-
dahl föreslog redan 1970 och som vi redogjorde för i kapitel 1.1.2.

På bibliotek A sägs det inte vara någon särskild genre som ständigt prioriteras vid in-
köp, biblioteket gör ibland större satsningar på olika genrer istället. Enskilda användares
önskemål sägs tillgodoses genom att de är välkomna att lämna inköpsförslag och Anna
och Astrid säger att i princip allt som föreslås köps in. Det finns ingen genre som bibli-
                                                
206 Erik 2005-03-24.
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otekarierna på bibliotek A säger att de inte skulle köpa in, däremot menar de att de kan-
ske är mer återhållsamma när det gäller vissa genrer, vilket vi diskuterar mer i analysen.
Samlingen på bibliotek A består av ungefär 50 procent pop & rock och 50 procent övri-
ga genrer. Anna säger:

Jag vill inte våga mig på en gissning när det gäller hur det är fördelat. Det enda jag kan säga
är att Astrid satsat mycket på folkmusik det senaste och nu planerar att göra en satsning på
den klassiska musiken. Jag å min sida köper väl mest pop & rock, inte lika mycket blues,
soul, hiphop och dance. Men det beror på utgivning och efterfrågan.207

På Bibliotek B utgör pop & rock ungefär 30 procent av det totala utbudet. Den näst
största genren är klassisk musik som är hälften så stor. Birgitta säger att det inte finns
någon användargrupp som klart prioriteras framför andra, men hon nämner ändå att
invandrarna i området ligger henne ”lite varmt om hjärtat”208, liksom barn.

På bibliotek C är pop & rock 50 procent av samlingen, något som enligt Christina beror
på att det är musik från denna genre som önskas mest, de andra genrerna tycker hon
också kräver lite mer tid, eftersom det tar längre tid att sätta sig in i utbudet.

På bibliotek D utgör klassisk musik den största genren med ungefär 40 procent. Pop &
rock ligger på cirka 25 procent av det totala utbudet. De största genrerna utöver dessa är
världsmusik, populärmusik och jazz som har ungefär 12 procent av det totala utbudet
vardera. Det finns ingen särskild tanke bakom genrefördelningen utan Dagmar säger att
inköp görs när någon av de inköpsansvariga hittar något intressant, oavsett vilken genre
det tillhör. Ingen särskild genre prioriteras heller, utan biblioteket gör specialsatsningar
på olika genrer vid olika tillfällen.

Bibliotek E har alltid prioriterat pop & rock, detta enligt Erik beroende på att bibliote-
kets musikverksamhet startades upp för att locka ungdomar till biblioteket. Biblioteket
köper dock numera in alla genrer, men samlingen har fortfarande en tonvikt på pop &
rock som är runt 70 procent av bibliotekets totala utbud. Biblioteket har cirka 10 procent
klassiskt och övriga genrer delar sedan ganska lika på de resterade 20 procenten. Även
om biblioteket numera köper in musik för alla användargrupper så är ungdomar fortfa-
rande en prioriterad grupp.

Även på bibliotek F är pop & rock den största genren. Cirka 50 procent av samlingen
består av pop & rock, näst största genren är klassisk musik med ungefär 30 procent.
Frideborg tror att genrefördelningen beror dels på hur utgivningen ser ut och dels på de
inköpsansvarigas inställning till olika genrer. Inte heller här prioriteras någon användar-
grupp specifikt när det gäller inköp, men Frideborg säger att barn och ungdomar rent
allmänt är en prioriterad grupp för biblioteket.

5.2.2 Mål och inriktningar
Anna och Astrid som arbetar på bibliotek A säger att målet med verksamheten är att
tillgodose användarnas önskemål och att ha en bredd i musikutbudet utan uppenbara
luckor. De tycker att det är viktigt att användarna faktiskt ska låna fonogrammen och
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hitta det de vill ha. De säger att samlingen vänder sig till alla användare. Bibliotek har
policydokument som dock inte används i det praktiska arbetet.

På bibliotek B är målet med musikverksamheten att ha ett ”bra” utbud med bredd. Bir-
gitta säger att användarna ska kunna hitta det de vill ha och samlingen vänder sig till
alla användare. Bibliotek B har inga policydokument. Målsättningen med musikverk-
samheten är enligt Birgitta att biblioteket ska ha både ”lättsam” musik och musik som
användarna kanske inte går och köper själva. Hon är restriktiv med inköp av samlingar
och köper hellre hela album.

Christina säger, precis som Birgitta, att hon vill ha bredd på samlingen och samtidigt
satsa en del på klassiskt då hon uppfattar att det är en typ av musik som ”står sig” och
som bibliotek därför bör erbjuda. Samlingen på bibliotek C är till för alla användare,
biblioteket har enligt Christina inga policydokument eller uttalade mål med verksam-
heten.

Inte heller bibliotek D har några skrivna mål eller policydokument för bibliotekets fo-
nogramverksamhet, Dagmar säger sig köpa in musik för alla inom alla genrer, både
brett och smalt. Dagmar anser också att biblioteket bör ha mycket av musikhistorien så
att användarna kan hitta både gammalt och nytt i samlingen.

Målet med samlingen på bibliotek E är enligt Erik att alla användare ska få tag på den
musik de gillar. Han säger att biblioteket fortfarande prioriterar ungdomar lite extra. Inte
heller bibliotek E har några policydokument som används vid inköp.

Frideborg säger att bibliotek F istället för att luta sig mot en policy använder sig mycket
av recensioner och inköpsförslag från användare. Frideborg tycker dock att biblioteket
ska ha ett brett utbud och till viss del innehålla sådan musik som kanske inte går att få
tag på i vilken skivaffär som helst.

5.2.3 Inköp och urval
Bibliotekarierna i vår undersökning säger sig använda ungefär samma inköpskanaler, de
större biblioteken använder sig dock i högre grad av specialbutiker. Det är också unge-
fär samma källor som används för att få information om urvalet. När det gäller urvalet
sker det på lite olika grunder, men alla är överens om att samlingen är till för användar-
na och att där ska finnas något för alla.

Anna köper framförallt in musik genom Ginza men även via Bibliotekstjänst och lokala
skivaffärer någon gång ibland. Inköpen sker regelbundet, cirka en gång i månaden. Bib-
liotekarierna på Bibliotek A har nyligen börjat använda sig även av Next stop. Anna tar
hjälp av dagstidningar och musiktidskrifter som Göteborgs-posten, Dagens Nyheter och
New Musical Express för att bevaka musikutgivningen. Hon lyssnar även på radiopro-
gram och tittar på musikprogram på TV. Anna beslutar själv vilka fonogram hon vill
köpa in, men har hjälp av sina kollegor som kommer med inköpsförslag och tips. Anna
säger sig också köpa mycket efter önskemål från användare. Hon har inga särskilda kri-
terier som hon följer vid inköp men säger att hon inte skulle köpa in musik med någon
form av rasistisk eller satanistisk propaganda. Anna kontrollerar inte musiken som hon
köpt in, men menar att hon oftast känner till den sedan tidigare och gör hon inte det letar
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hon efter information på Internet innan hon köper den. Anna har dock aldrig ställts inför
beslutet att välja bort ett fonogram på grund av dess innehåll.

Astrid försöker köpa så mycket musik som möjligt från BTJ eftersom hon tycker att
BTJ:s musikservice har betytt mycket för bibliotekens musikutveckling och hon vill att
den ska vara kvar. BTJ har dock inte allt och Astrid köper även musik från Naxos, Cdon
och Next stop, i vissa fall kan hon också köpa in musik från mer specialiserade skivbu-
tiker. Astrid säger att hon behöver specialbutiker för de flesta av genrerna hon ansvarar
för eftersom det inte finns någon butik som har ett heltäckande utbud, särskilt klassisk
musik tycker hon är svårt och dyrt att köpa in. Tidigare köpte Astrid även mycket musik
från Skivhugget. Information om utbudet får Astrid bland annat från musikpress och då
framförallt recensioner däri, försäljningslistor och nyhetslistor hos Cdon, och olika sidor
på Internet, bland annat hos Sveriges Radio. Astrid säger att hon inte har några direkta
kriterier vid inköp utan menar att hon är glad om hon hittar det hon vill ha. Priset är inte
så viktigt. Hon skulle dock inte köpa in exempelvis vitmaktmusik. Hon gör sina inköp
ungefär tre gånger per månad plus beställningarna från BTJ. Astrid säger att det är hon
själv som bestämmer vad som ska köpas in, men hon menar att hon även tar hjälp av
användarna som lämnar inköpsförslag. Astrid säger sig, precis som Anna, köpa mycket
musik efter önskemål från användare. Inköpsförslag lämnas inom alla genrer, en del
önskar sådant som de inte har råd att köpa och andra kan önska sådant som de vill
provlyssna. Astrid gillar dock inte när användare säger att biblioteket borde ha något
eller att andra vill lyssna på en viss sorts musik och att biblioteket därför borde ha den.
Biblioteket får några inköpsförslag per vecka och det som köps in efter inköpsförslag
reserveras också till den användare som lämnat förslaget så att hon eller han får tillgång
till fonogrammet först.

Birgitta köpte tidigare mycket musik från Skivhugget, men numera använder hon sig
istället till stor del av Bengans för att de kunnat erbjuda ”rabatt och fri leverans.”209 Hon
köper också från Ginza, BTJ och lokala skivbutiker. Birgitta köper in fonogram ungefär
varannan månad. I princip all musik köps in förutom musik som är rasistisk, sexistisk
eller satanistisk. Information om utbudet får hon från Göteborgs-Posten, Dagens Nyhe-
ter, Sonic, Lira, Allmusic, Ginzas nyhetsbrev och listor över kommande utgivningar.
Birgitta säger sig inte ha några uttalade kriterier som hon använder sig av vid inköp men
tror att de till viss del finns där omedvetet med tanke på att hon börjar få viss rutin i
arbetet. Alla fonogram som köps in kontrolleras inte men eftersom Birgitta sköter allt
arbete med att katalogisera och förbereda fonogrammen tror hon att hon oftast upptäck-
er om det inte är en ”okej skiva” ändå.

Christina gör de flesta av sina inköp hos Ginza och kompletteringsköper från andra bu-
tiker det som Ginza inte har. Hon köper inte särskilt mycket musik från BTJ, mycket på
grund av att deras priser tidigare varit mycket högre än på andra ställen. Tidigare köpte
Christina musik från Skivhugget. Christina säger att det varierar mycket hur ofta hon
gör sina inköp men att det i snitt blir ungefär en gång varannan månad. Hon försöker
köpa sådant som får bra kritik och ligger på försäljningslistor. Information om musikut-
budet hittar hon genom olika listor bland annat hos Ginza och Skivhugget. Hon läser
även recensioner i dagstidningar och musiktidskrifter. Christina säger sig inte ha några
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direkta kriterier som hon använder sig av vid inköp, men hon köper inte musik med ra-
sistiska budskap och inte heller samlingsskivor eftersom hon tycker det kommer så
många hela tiden och att det är något användarna kan köpa själva. Christina bestämmer
själv vilka inköp som ska göras men hennes kollegor kommer med åsikter och förslag.
Även användarna lämnar inköpsförslag och dessa säger sig Christina tillgodose så långt
det är möjligt.

Dagmar gjorde tidigare de flesta inköpen från Skivhugget, men nu sedan de dragit in på
sin biblioteksservice handlar hon inte där längre och hon har inte lyckats hitta något
riktigt bra alternativ. Just nu väntar hon på att få ett kundnummer från Next Stop för att
kunna börja handla där. Dagmar köper annars en del musik från BTJ och från lokala
skivbutiker som specialiserat sig på särskilda genrer. Det är Dagmar som tillsammans
med sina två musikinköpsansvariga kollegor bestämmer vilka fonogram biblioteket ska
köpa. Biblioteket har också en funktion där användarna kan lämna inköpsförslag kopp-
lad till bibliotekskatalogen. Musiken köps in hela tiden, Dagmar säger att det varje
vecka är någon av de tre ansvariga som köper någonting. För att hitta information om
musikutbudet läser Dagmar regelbundet dagstidningar som Göteborgs-Posten, Dagens
Nyheter och Svenska Dagbladet och musiktidskrifter som MOJO, Uncut och Songlines.
Utöver det använder hon sig ibland av Internet för att hitta information. Dagmar köper
enligt henne själv alla typer av musik, förutom vitmaktmusik och satanistisk musik.
Fonogrammen som köps in kontrolleras normalt sett inte,. de kriterier hon använder vid
inköp är att fonogrammet ska ha fått någorlunda bra recensioner.

Erik gör de flesta av sina inköp från Ginza och Skivhugget, förut när Skivhugget hade
förmånligare villkor köptes mer musik därifrån. Han köpte tidigare även musik direkt
från lokala musikaffärer eftersom han uppskattade personalens kunnighet, men säger att
det blev för dyrt i längden. Erik gör sina inköp ungefär en gång i månaden med några
”strököp” däremellan för att hålla samlingen aktuell. Bibliotekets användare lämnar en
del inköpsförslag och dessa tillgodoser Erik ”ofta”. Om inköpsförslagen inte görs ano-
nymt får också den som lämnat förslaget möjlighet att låna fonogrammet först. Infor-
mation om utbudet får Erik från tidskriften Sonic och dagstidningar där han läser recen-
sioner och topplistor. Topplistor undersöker han även på de sidor på Internet där han
brukar beställa. Han tittar också på BTJ:s sambindningslistor, men köper sällan musik
därifrån. Även kollegorna och deras barn kan hjälpa till med att tipsa om artister och
fonogram. Erik säger att han inte har några särskilda kriterier som han följer vid inköp
men att han tycker att det är viktigt att biblioteket har både det som är populärt och stort
och det lite smalare och lite mer ”udda”. Vidare tycker han att det är svårt för att ett så
litet bibliotek som bibliotek E att ha ”allt” och att smalare musik kan lånas in från hu-
vudbiblioteket i större omfattning än pop & rock.

På bibliotek F är det Frideborg som är ytterst ansvarig för fonograminköpen, men beslut
om inköp tas i de flesta fall vid bibliotekets bokmöten. Utöver det har biblioteken i
kommunen gemensamma musikinköpsmöten två gånger per år då alla musikansvariga
vid biblioteken träffas och diskuterar inköp och urval. Biblioteket köper mycket musik
via BTJ eftersom musiken köps vid bokmötena då biblioteket också köper böcker via
BTJ:s sambindningslista. BTJ har dock inte allt och det som inte finns där köps oftast
via Ginza, Cdon eller någon lokal skivbutik. Inköpen från BTJ görs varannan vecka.
Två gånger per år, vid musikinköpsmötena, köps framförallt musik från Ginza och



48

Cdon och därifrån strököps även fonogram efter inköpsförslag. Frideborg säger att det
inte lämnas så många inköpsförslag, kanske ett par per månad, men biblioteket skyltar
inte heller med att det finns en sådan möjlighet. Information om utbudet får Frideborg
dels genom sambindningslistan, men hon använder också Internet, Göteborgs-Posten
och tidskrifterna Sonic och Hifi & Musik, om än inte i så stor utsträckning.

5.2.4 Kvalitet
Endast en av våra informanter kunde definiera vad hon ansåg att kvalitet är. De övriga
informanterna hade svårt att ge någon definition av begreppet. Många sade att de sällan
funderar på det, att de tyckte att det var svårt och någon tyckte att kvalitet var ett allt för
”trubbigt” begrepp. De flesta hade dock intressanta funderingar kring kvalitet. Dessa
funderingar tar vi upp i korthet här för att sedan utveckla dem i analysen.

När det gäller kvalitet säger Anna att biblioteket i första hand köper det låntagarna vill
ha. Hon har inte medvetet valt bort något på grund av att hon ansett det vara dålig kva-
litet. Något hon dock verkar föredra att inte köpa är det hon kallar dagsländor, musik
som hon tror bara kommer vara populär i några månader. Men hon är noggrann med att
poängtera att det inte behöver betyda att det är dålig kvalitet och att låntagarna kan öns-
ka även sådant, och då köper hon det. Anna betonar att det är viktigt att ha respekt för
andra människors musiksmak eftersom hon anser att det är något väldigt individuellt
och som bibliotekarie anser hon att man inte kan utgå från sin egen smak. Hon säger
dock att hon tror att det skulle vara väldigt konstigt att som inköpsansvarig bibliotekarie
arbeta med musik som man avskyr. Men hon säger också att om så var fallet så skulle
det vara lika viktigt att följa en sådan genre och hålla sig uppdaterad.

Begreppet kvalitet tycker Astrid är svårt att prata om när det gäller musik eftersom hon
anser det vara ett ”trubbigt” begrepp. Astrid säger att det är omöjligt för en person att
bedöma alla fonogram som köps in. Hon säger att hon försöker köpa så bra kvalitet som
möjligt men anser samtidigt att kvalitetsbedömning är vanskligt, eftersom det handlar så
mycket om smak. God kvalitet är olika saker beroende på vilken genre man pratar om
säger hon. Även om Astrid säger att hon tycker att det är svårt att prata om kvalitet så
definierar hon kvalitet med bland annat orden ”form och innehåll.”210

Birgitta anser att det är väldigt svårt att säga vad kvalitet är när det gäller musik. Även
hon anser att det handlar mycket om smak och personliga preferenser. Hon tycker ändå
att det måste finnas någon form av professionalism i musiken. Det finns inga direkta
kvalitetskrav som Birgitta säger att hon följer vid inköp, men hon tror att hennes per-
sonliga uppfattning påverkar henne indirekt. Hon säger också att hon påverkas av recen-
sioner och omdömen och ser det som en form av kvalitetskrav att fonogrammet ska ha
fått någorlunda positiv kritik.

Kvalitetsbegreppet säger Christina att hon inte har tänkt så mycket på, hon menar dock
att hon tycker att det är ett svårt begrepp men att det för henne innebär att det finns en
viss bredd på utbudet. Hon har inga kvalitetskrav som hon följer vid inköp men hon kan
ibland kontrollera fonogrammens innehåll om det är något hon tycker ser konstigt ut.
Även Christina säger att kvalitet mycket handlar om smak och personliga åsikter.
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Också Dagmar tycker att kvalitet är ett svårt begrepp att diskutera. Hon tror att det är
lätt att ha fördomar, exempelvis när det gäller dansbandsmusik. Men att det viktiga
egentligen är att det är bra musiker, oavsett genre. Hon har svårt att definiera vad kvali-
tet egentligen innebär när det gäller musik men säger att ” … man måste kunna vara bra
musiker, oavsett genre.”211 Dagmar säger sig inte ha några direkta kvalitetskrav när hon
gör sitt urval utan det är, som sagts tidigare, till stor del recensioner som ligger bakom
hennes beslut. Kvalitet anser Dagmar framförallt vara vissa skivbolag som alltid går att
lita på, då hon anser att deras skivor alltid är bra, det handlar främst om klassisk musik.
Dålig musik tycker hon är musik som är utslätad och hon nämner då New Age-musik
som exempel, biblioteket har dock några exemplar även av sådan musik.

Erik anser, precis som Dagmar, att kvalitet är ett svårt begrepp, eftersom det är ”så per-
sonligt och individuellt.”212 Han tycker inte att man kan säga att klassisk musik är
mycket finare än pop & rock och att den därför förtjänar mer utrymme i samlingen,
istället pratar han om att musik har olika kvalitet, men att det för honom inte har bety-
delse vid inköp. Han säger att det är svårt att säga vad som är god och dålig kvalitet och
tror att det lika gärna kan handla om att man personligen inte är så förtjust i en viss mu-
sikstil.

Frideborg menar att det är svårt att generellt säga vad som är hög kvalitet och låg kvali-
tet. Även om hon kan tycka att viss musik har större värde för henne personligen så be-
tyder inte det att den musiken har högre kvalitetsvärde. Frideborg säger att det inte finns
något som biblioteket ser som dålig kvalitet men samtidigt säger hon att biblioteket inte
tycker att det är ”motiverat i förhållande till anslagen att köpa in all typ av musik”.213

                                                
211 Dagmar 2005-03-10.
212 Erik 2005-03-24.
213 Frideborg 2005-04-06.



50

6. Resultatredovisning och analys
I föregående kapitel presenterades förutsättningarna för vår analys, vi går nu vidare ge-
nom att redovisa och analysera informanternas utsagor i relation till vår teori och den
tidigare forsknings som presenterats. De perspektiv vi utgår från i analysen är i huvud-
sak grundade i Taljas tre perspektiv. Talja har dock som vi tidigare påpekat genomfört
en diskursanalys, medan vi är mer intresserade av att undersöka resonemang om kvalitet
utifrån individernas perspektiv. Talja har även i sin analys tagit hänsyn till andra utsagor
än just bibliotekariernas, vilket vi tror kan göra att hennes resultat skiljer sig en aning
från vårt. Det kan även framkomma intressanta skillnader på grund av att Taljas under-
sökning behandlar renodlade musikbibliotek och –bibliotekarier, medan fonogramverk-
samheten bara är en del av våra informanters arbete.

Under de tre följande huvudrubrikerna analyseras alltså vårt eget empiriska material
genom att vi ser på det utifrån Taljas Det Allmänna bildningsutbudet, Det alternativa
utbudet och Det efterfrågestyrda utbudet. För att bättre passa vårt material och vår stu-
die har vi i analysen utvecklat Taljas tre perspektiv genom att sammanföra dem med
andra forskares kategoriseringar, detta eftersom vi anser att många av de övriga teorier-
na kring kvalitet kan placeras in i Taljas kategorier då de ofta har liknande utgångs-
punkter och i vissa fall även kompletterar Taljas resultat.

6.1 Kvalitet som objektiv sanning
Detta perspektiv grundas i Taljas Det allmänna bildningsutbudet där biblioteket sam-
manfattningsvis ses som ett kultur- och lärocenter ansvarigt för att förmedla det väster-
ländska kulturarvet. I detta kapitel tar vi också upp Garvins Produktorienterade per-
spektiv som i korthet innebär att kvalitetsbestämning kräver vetenskaplighet och kun-
skap om materialet.214 Samt Johannsens Implicita kvalitet som vi tolkat bland annat som
att det är viktigt att det inte finns uppenbara luckor i bibliotekets samlingar.

6.1.1 Urval av material
I de fall våra informanter uttryckt åsikter som hör hemma här lade vi märke till att det
ofta skedde med ett visst försvar, det verkar som om det inte anses riktigt ”rätt” att ha
liknande åsikter. På bibliotek F utgör den klassiska musiken en tredjedel av beståndet
och Frideborg tycker att det är en rimlig fördelning. Men hon är noggrann med att på-
peka att hon är medveten om att det är en viss överrepresentation i förhållande till ut-
givningen. Enligt Taljas Allmänna bildningsutbud bör dock den klassiska musiken stå
för minst hälften av fonogrammen, och så är inte fallet hos någon av våra informanter.

Urvalet bör enligt detta perspektiv ha sin grund i musikhistorien då biblioteket ska ha ett
basutbud med de mest centrala verken och artisterna inom varje genre. Två av infor-
manterna i vår undersökning relaterar sitt urval just till musikhistorien, det är Dagmar
som betonar att biblioteket ska satsa på både smal och bred musik, hon säger att ”Vi ska
även satsa på det smala eftersom vi är ett stort bibliotek, vi måste även ha mycket av
musikhistorien inom alla genrer”215. Och Frideborg som anser att det är befogat att byg-
ga upp bibliotekets fonogramsamling delvis utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.
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Dagmar berättar att biblioteket köper fonogram med gamla fältupptagningar och jazz-
och operainspelningar. Hon säger att de kanske inte är någon ”stor musikalisk upplevel-
se”216, men betonar att det ändå kan vara väldigt intressant. Detta uttalande kan också
kopplas till Taljas resonemang om att kultur är något som måste tas om hand och skyd-
das och att det är viktigt i konstruktionen av en nationell identitet.217 Om Dagmars utta-
lande relateras till hela fonogramsamlingen skulle det dock kunna kopplas till Taljas
Alternativa utbud eftersom denna typ av inspelningar även kan ses som ett alternativ till
mer kommersiell musik. Värt att nämna i sammanhanget är också att cirka 40 procent
av fonogrammen på bibliotek D innehåller klassisk musik.

Dagmar verkar anse att de större biblioteken ska fungera som referensbibliotek och där-
för är det viktigt att kunna erbjuda användarna det som hon refererar till som musikhi-
storien. De nya populära fonogrammen köps som regel också in, men istället för att
köpa flera exemplar av en stor artists CD-skiva ” … så väljer jag nog att istället köpa
några andra skivor framför att köpa fem av en stor artist, det är bättre att ha fler ski-
vor”218. Dagmar brukar köpa ett eller kanske två exemplar även av de mest populära och
så får användarna köa.

Det Produktorienterade perspektiv som Garvin utvecklat har likheter med Taljas All-
männa bildningsutbud. Enligt detta synsätt kan kvalitet stödjas i vetenskapliga metoder
och analyser och för att kunna använda sig av Produktorienterade kvalitetsnormer förut-
sätts en viss kunskap om materialet, ett systematiskt tillvägagångssätt och vetenskaplig
skolning.219 Vår tolkning är att detta sätt att värdera fonogram skulle kunna vara tänkbart
vid framförallt värdering av klassisk musik där exempelvis olika dirigenter och inspel-
ningar kan ha en avgörande roll. Astrid är den enda som uttrycker någon form av sådana
ståndpunkter då hon påpekar att det exempelvis är viktigt hur verken är kopplade till
varandra i en samling, eller att hon kan välja att köpa in ett fonogram på grund av en
viss dirigents medverkan även om det finns bättre utgivningar av samma verk.

Bibliotek A är det enda bibliotek där informanterna säger sig ha skrivna policydoku-
ment som gäller fonogramverksamheten. Astrid bekänner dock att dessa inte används i
praktiken, istället säger hon sig arbeta utifrån en tänkt arbetsmålsättning där hon har
olika kriterier för olika genrer. Som exempel ger hon genren jazz där hon vill försöka
”täcka” och ha mycket nytt, gärna svenskt. Ett annat exempel är operor där hon bara
köper hela verk. Överhuvudtaget betonar Astrid att hon tycker det är viktigt att köpa
kompletta verk.

Vi menar att också att Johannsens Implicita kvalitet kan kopplas till dessa kategorise-
ringar och att den Implicita kvaliteten även kan ses i förhållande till hela samlingen. Det
vill säga att det inte finns uppenbara luckor, att det inte fattas vissa verk och så vidare.
Om vi tar bibliotek B som exempel så kan det till exempel vara att serien Absolute Mu-
sic där verkligen är komplett. För Astrid är tanken om en ”komplett” samling något som
är angeläget, hon betonar att det för henne är viktigt att biblioteket har ett täckande be-
stånd av standardverk och att vissa kända stycken måste finnas i samlingarna. Även
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Anna är inne på det spåret när hon berättar om sitt kompletteringsköpande, även om hon
diskuterar en helt annan genre. Anna tycker att det finns vissa fonogram som bör finnas
för att samlingen ska vara komplett. Flera av de andra informanterna diskuterar också
vikten av att inte ha uppenbara luckor i fonogramsamlingen Det finns idéer om att en
”komplett” samling är viktig, även om informanternas åsikter om vad en sådan bör in-
nehålla går isär. Anna berättar att bibliotek A under en tid varit utsatt för stölder och att
hon därför kontrollerat samlingen och kompletterat den. När hon berättar om detta ut-
trycker hon att hon då fokuserat på att köpa sådant som kanske inte användarna frågar
efter, men som hon själv tycker att biblioteket bör ha för att kunna erbjuda användarna
en helhetsbild av musikutbudet.

 … jag har köpt en hel del gammal hederlig så att säga, rock och pop, det är sådant som jag
tycker att vi bör ha. Nirvana till exempel, det var stulet allting, det är bara ett exempel. Så
att jag har köpt flera skivor, och andra sådana här grupper som jag tycker att vi bör ha.220

Även Frideborg diskuterar vikten av att inte ha uppenbara luckor i samlingen. På bibli-
otek F köper man en del återutgivningar av vad Frideborg kallar ”klassiker”, musik som
tidigare bara funnits på vinyl men som nu givits ut på CD. ”Så då försöker vi köpa in
sådant också för att, för att försöka få med hela musikhistorien.”221 Frideborg säger ock-
så att hon ofta letar efter musik med mer ”bestående värden” (ett begrepp som hon dock
inte diskuterar vidare) i musiken även om hon själv säger att det är väldigt svårt.

6.1.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande
Inom Taljas Allmänna bildningsutbud är en central tanke att biblioteket ska tillhanda-
hålla ett basutbud med de mest centrala verken och artisterna inom varje genre.222 Bibli-
otekarien ses som en expert på kvalitet och det är bibliotekarien som har kunskaper om
och möjligheten att avgöra vad användarna behöver och vad som därför bör finnas på
biblioteket.223

Eftersom kultur och kvalitet i detta perspektiv ses som något som baseras på experters
kunskap blir det för biblioteket omöjligt att basera sitt urval på användarnas önskemål.
Önskemålen anses inte heller relevanta eftersom bibliotekarien som expert är den som
kan avgöra vad användarna behöver. Våra informanter har inte uttryckt några liknande
åsikter, vilket vi heller inte hade väntat oss. Även om en bibliotekarie skulle arbeta, eller
kanske önska att det var möjligt att arbeta, utifrån detta perspektiv tror vi inte att det
skulle anses riktigt politiskt korrekt att berätta det.

Astrid är den enda som nämner utbildning i samband fonogrammen, men hon är nog-
grann med att poängtera att det bara är ett av målen:

Jag är väldigt noga med att det är både nytta och nöje, både utbildning och förströelse. Så är
det med musiken också även om förströelsen väger över just där. Det är 60/40 kan-
ske![skratt]224
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säger Astrid och skrattar. Ingen av informanterna verkar alltså anse sig ha rätten att helt
definiera användarnas informationsbehov, även om flera av dem verkar mena att de
genom att ta hänsyn till användarnas önskemål även kan få dem att upptäcka musik som
informanterna själva kanske anser är bättre. Detta resonemang utvecklar vi i vår diskus-
sion.

6.1.3 Informanternas förhållande till kvalitet
Som vi tidigare berättat anser samtliga informanter att kvalitet är ett svårt eller till och
med omöjligt begrepp att diskutera i fonogramsammanhang.

Astrid tycker att kvalitetsbegreppet är ”trubbigt” och menar att kvalitet inte är en rele-
vant värdering. Hon framhåller att man helt kan förlora sig i kvalitetsdebatter
”Kvalitetsdiskussionen på sjuttiotalet gjorde att väggarna fullständigt bågnade av gräl
och diskussioner.”225 Hon påpekar att exempelvis ABBA då inte ansågs vara kvalitet
nog och inte köptes in till biblioteken, medan de idag ses som självklara i de flesta sam-
lingar. Astrid tycker att kvalitet är bland annat: ” … dels hur de spelar och sjunger, dels
utgivningen, inspelningen och så vidare. Popgrupper kanske gör något bra först, men
slätas ut med åren.”226 För att sammanfatta vad kvalitet är säger Astrid: ”Form och inne-
håll.”227 Astrid talar också om rent materiella faktorer. Hon tycker exempelvis att en
vinylskiva har en helt annan kvalitet än en CD. Även om hon anser att CD-skivan är ”ett
underbart sätt att förmedla musik och bibliotekens bästa vän”228 så tror hon aldrig att den
kommer få samma ”kultstatus” som vinylskivan.

Birgitta talar om att hon känner att hon måste kunna stå för den musik som finns i bibli-
otekets samlingar. Hon nämner Björn Rosenström och Eddie Meduza och menar att det
är två typer av artister vars fonogram hon aldrig skulle kunna tänka sig att köpa till bib-
lioteket. Birgitta har tidigare varit ansvarig för fonogrammen på ett integrerat folk- och
skolbibliotek och tog då bort vissa fonogram som hon inte ansåg lämpliga:

Och det var ingenting annat än fuck your mother och fuck fuck fuck, tjugo tusen gånger i
låtarna. Och där nere är det ett skolbibliotek samtidigt. Och när ungarna kommer in i 10-
årsåldern och lånar de här skivorna. Jag tog faktiskt undan dem, där censurerade jag. Men
jag tycker, det hade jag ju stöd för alltså.229

Birgitta anser vidare att för att musiken ska kunna anses ha kvalitet måste det finnas
någon form av professionalitet i det som görs. Hon påpekar att artisten inte behöver vara
någon virtuos på att spela eller sjunga ”Håkan Hellström han kan ju vara virtuos på sitt
sätt va, fast han sjunger falskt”230, men menar att det ändå är faktorer som förhöjer mu-
siken. En annan aspekt av kvalitet tycker Birgitta är när texterna verkligen säger något
och berör. Bra musiker, en välformulerad tanke, en text som ger något mer och gör att
lyssnaren funderar vidare, är egenskaper som Birgitta menar kan anses vara kvalitet.
Hon är dock noggrann med att poängtera att detta är hennes personliga åsikter och att
musik som hon uppfattar på detta sätt inte alls behöver uppfattas så av andra människor.
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Även Dagmar diskuterar att det måste finnas någon form av professionalitet, om än på
en väldigt grundläggande nivå:

 … det var en låntagare som kom in med sin egen skiva, det var en julskiva, och ville sälja
den till oss. Och det var liksom det absolut mest bedrövliga man kunde höra alltså, han
kunde inte sjunga rent. Så att den lämnade vi tillbaka faktiskt utan att köpa, för där gick
gränsen, den kände vi alltså, den kunde vi inte köpa. Den kunde vi inte stå för helt enkelt.
Det var något fruktansvärt.231

Dagmar tycker personligen att ”utslätad” musik inte är särskilt kvalitativ, som exempel
nämner hon New age-musik.

Astrid, Birgitta och Dagmar betonar alla tre professionalitet, om än på lite olika sätt.
Ingen av dem diskuterar kvalitet som något som skulle stå i relation till hur fonogram-
men kommer till användning utan utgår i sina resonemang endast utifrån sig själva.

6.2 Kvalitet som en motpol till det kommersiella
Denna kategori bygger på Taljas Alternativa utbud som sammanfattningsvis menar att
biblioteket ska vara en motpol och ett alternativ till kommersiella kanaler. Enligt detta
perspektiv bör biblioteket sträva efter att uppnå en balans mellan publikens intressen
och ”generella” kvalitetskriterier.232 Vi tar här även upp begreppet Transcendent kvalitet
som kortfattat innebär att man vet vad som är kvalitet först när man ser det.233

6.2.1 Urval av material

Bredd i urvalet
Många av våra informanter anser att det är viktigt att biblioteket har en bredd på sam-
lingen och att biblioteket skall vara ett komplement och ett alternativ till andra kanaler
för förmedling av musik samtidigt som biblioteket också skall erbjuda populära storsäl-
jare. För att kunna hitta alternativ som inte är så kommersiella bör de informanter som
eftersträvar att arbeta utifrån detta perspektiv även vända sig till mindre kommersiella
källor.

Christina tycker att det är bra om biblioteket kan erbjuda fonogram som är lite svårare
för användarna att få tag på genom andra kanaler, hon menar att just detta kanske är
extra viktigt på grund av att bibliotek C ligger i en liten ort. Hon tycker att det är roligt
om hon kan erbjuda lite ”udda grejer”. Christina har huvudansvaret för all vuxenmedia
på biblioteket och säger att hon inte riktigt kan lägga så mycket tid som hon egentligen
skulle vilja på fonogramsamlingen.

Det fanns en period när jag klippte ur eller kopierade jättemycket recensioner, men jag kän-
ner. Vi har ju liksom många andra fått minskade resurser, det har ju minskats ner ganska
mycket personalmässigt.234
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Christina säger att det krävs betydligt mer tid och kanske också kunskap för att hitta de
lite mer udda fonogrammen. Ofta blir hon tvungen att göra sitt urval utifrån olika
topplistor och genrelistor hos exempelvis Ginza och Skivhugget för att hon inte hinner
leta på andra ställen, även hon egentligen skulle vilja. Christina betonar dock att topp-
listemusiken är efterfrågad bland användarna och att den lånas väldigt mycket, men
tycker att det också skulle vara roligt att kunna erbjuda fler och andra alternativ. Hon
upplever att fonogramverksamheten på bibliotek C är något som uppskattas av använ-
darna, det lånas konstant mycket och de får många positiva reaktioner. Användarna
tycker att samlingen är väldigt blandad och att de ofta kan hitta något nytt och kul.

Erik betonar att han tycker det är viktigt att biblioteket försöker ha en bredd på samling-
en och både köpa in det som är populärt och det som är lite smalare och mer ”udda”.
Erik menar dock att eftersom bibliotek E är så pass litet är det svårt att motivera att köpa
in en stor andel smal musik. I kommunen har biblioteken ordnat det så att filialbibliote-
ken i huvudsak får stå för pop & rock själva, medan man kompletterar varandra genom
att låna ut den smalare musiken mellan biblioteken. Det är ”mer okej” att låna den typen
av fonogram, framförallt då från stadsbiblioteket som har en större fonogramsamling
och också möjlighet att köpa just mer smal och ”udda” musik.

Biblioteket där Frideborg jobbar försöker köpa sådan musik som ”folk inte hittar i affä-
rerna” just för att samlingen ska ”spegla ett brett utbud både inom rockmusik och
världsmusik exempelvis.”235 Frideborg säger att hon tycker att biblioteket ska vara lite
av ett komplement till andra kanaler och ge folk möjligheten att hitta musik som de kan-
ske inte lyssnar på i vanliga fall. Alla typer av musik köps in även om biblioteket är mer
restriktivt med vissa typer av musik, exempelvis dansband. Det finns inga uttalade kva-
litetskrav, men Fridborg menar att det indirekt existerar ändå eftersom biblioteket som
hon säger ”inte kan köpa allt hela tiden, när det gäller listmusiken till exempel.”236 Fri-
deborg är noga med att poängtera att hon inte tycker att det finns någon typ av musik
som kan sägas ha dålig kvalitet, men samtidigt säger hon att det för biblioteket inte kan
motiveras att köpa in all typ av musik i förhållande till de anslag som finns. Frideborg
menar att biblioteket inte ser det som sin uppgift ”att tillfredsställa behovet av dansband
exempelvis”.237 Hon menar att den populäraste musiken inte alltid behöver köpas in av
biblioteket, utan instämmer med flera av de andra informanterna när hon säger att den
typen av musik når sina lyssnare ändå.

Samlingsskivor
I Taljas Alternativa utbud talas om att sättet musiken produceras på automatiskt definie-
rar musikens natur och konsumtion. Produktionen av musik som en handelsvara stäm-
mer överens med användningen av musik som en vara och kommersiell musik består av
stilar och hitlåtar som liknar varandra men som snabbt förändras.238

Flera av de andra informanterna uttrycker liknande åsikter när det gäller samlingsskivor.
Bibliotek B har valt att följa serien Absolute Music, men Birgitta säger:
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Sen kommer det massor, Hits for kids och hits for hit och hits for dit och det är, och jag kan
tycka vissa av dem är sämre. För att de riktar in sig på, i mitt tycke då kanske, lite ensidigt
på en viss form.239

Christina däremot väljer att inte köpa några samlingsskivor av denna typ. Hon menar att
det känns onödigt eftersom det kommer nya hela tiden och att det är den typ av fono-
gram som hon inte tycker att biblioteket behöver erbjuda. Bland annat på grund av att
användarna lätt kan få tag på dem genom andra kanaler.

Även Astrid uttrycker några tankar om samlingsfonogram när hon diskuterar kvalitet:

Man måste ta det genre för genre. När det gäller popmusik köps bara hela album. Jag kan
köpa melodifestivalen eller man kan köpa greatest hits av en artist. Samlingsvolymer är inte
bra kvalitet, men ’20 bästa punklåtarna’ eller ’60-talets hits’ kan vara bra.240

Flera av informanterna verkar alltså instämma i åsikten att produktionssättet på något
vis definierar musikens konsumtion, massproducerade samlingsskivor som ges ut i
snabb takt är inget som de tycker att biblioteket bör satsa på att tillhandahålla.

Transcendent kvalitet
Garvins idéer om den Transcendenta kvaliteten bygger, som vi tidigare redogjort, på
intuition, känsla och erfarenhet. Tanken är att det inte på förhand är möjligt att sätta upp
kvalitetskriterier, men att kvalitet känns igen när man har det framför sig.241 Vi tycker att
detta är ett förhållningssätt som passar väl in i Taljas beskrivning av Det alternativa ut-
budet där kvalitet endast kan definieras av en expert som antas ha större kännedom om
musiktraditioner och en mer objektiv syn än den övriga delen av befolkningen.242 Den
Transcendenta kvaliteten bygger alltså inte på att det finns en objektiv sanning när det
gäller kvalitet (som i Det allmänna bildningsutbudet) utan snarare att man ”känner på
sig” vad som är kvalitet när man står inför det.

Anna uttrycker ett transcendent kvalitetstänkande när hon säger:

Jag gör antagligen något slags omedvetet kvalitetsurval ur mina egna erfarenheter och tyck-
ande. Men det är inget medvetet, utan det blir antagligen så, jag menar är man intresserad
av musik, jag har ju alltid varit intresserad av musik och jag har säkert byggt upp något
slags kvalitetsmedvetande inom mig själv. Och det färgar ju säkert mina val, det gör det ju
antagligen.243

Även Birgitta är inne på liknande tankar, hon säger att när man arbetat med inköp ett tag
så blir det en viss rutin i det, urvalskriterierna finns hela tiden med i bakhuvudet, något
som hon menar har med erfarenhet att göra.

Det är intressant att Johannsen när han skriver om Transcendent kvalitetssyn menar att
detta är ett tänkande som förekommer i ett tidigt stadium av en persons kompetens när
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det gäller att värdera kvalitet.244 Medan både Anna och Birgitta, som är de av våra in-
formanter som diskuterar den Transcendenta kvaliteten, snarast hävdar att det är något
man lär sig med tiden och som kommer med ökad erfarenhet. Anna och Birgitta är dock
två av dem som arbetat kortast tid, både som bibliotekarier och som inköpsansvariga.

6.2.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande
Inom detta synsätt finns olika idéer om att användarna kanske inte är de som själva vet
bäst vad de egentligen söker. Användarna anses dock i viss mån ha rätt att påverka ur-
valet, till skillnad från i Taljas Allmänna bildningsutbud. Biblioteket bör vara ett försök
att nå en balans mellan publikens intressen och generella kvalitetskriterier som även här
endast kan definieras av en expert. I detta fall bygger expertens kunskap på personlig
kännedom om olika musiktraditioner.245 Experten skall också, till skillnad från i Det
allmänna bildningsutbudet, ta viss hänsyn till vad användarna vill ha.

Det användarna inte vet att de vill ha
Astrid säger att det största målet med bibliotekets fonogramsamling naturligtvis är att
den ska lånas ut och att folk ska kunna hitta det ”de vill ha” i samlingen. Men hon fram-
häver också att de där ska kunna upptäcka musik som de kanske inte visste att de ville
ha. Detta stämmer överens med de tankar som finns i Det alternativa utbudet där det
anses vara viktigt att användarna på biblioteket ska kunna utforska nya favoriter och
undersöka de olika alternativ som finns. Bibliotekarien ska enligt detta synsätt kunna
bygga upp en samling som kompletterar den kommersiella musiken och det är därför
viktigt att ha tillgång till alternativa källor.246 Astrid och Birgitta nämner också bland
sina inköpskällor specialbutiker som ingen av de andra informanterna berör, och menar
att det krävs specialbutiker för varje genre.

Även Birgitta tycker att det är viktigt att biblioteket har de skivor som användarna vill
ha och frågar efter, men att det även ska finnas annat:

Det är viktigt att tillfredsställa både den lättsamma delen, men också att vi har, det ska ju
finnas, alltså biblioteket ska ju också ha de där skivorna som vi kanske inte köper. Förstår
ni vad jag menar? Att det ska finnas, med en liten udda kant, skivor som man kanske drar
sig för att gå och köpa. Rent personligt tycker jag att mycket av det, det är ju det vi ska
ha.247

Birgitta menar att det inte är lyssnarvänligt att ha all den musik som användarna lätt kan
hitta via andra kanaler och sådant som många själva köper. Hon tycker istället att det är
bra om användarna genom bibliotekets samlingar kan bli nyfikna på och hitta ny musik.
Birgitta menar dock att man inte bara kan tänka så för då blir inget utlånat. Den populä-
ra musiken måste också få finnas och på bibliotek B upptar den större delen av samling-
arna. Men Birgitta hoppas att användarna genom att erbjudas det de vill ha också ska
kunna hitta sådant de inte visste att de gillade. Hon liknar fonogrammen vid böcker:

Det är lite som i jämförelse med böcker, att man inte ska läsa vissa böcker, jag tycker att
man ska läsa allt! Serier, vad som helst, vi har massor av manga! Det får barn att läsa som
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sjutton! Vi kan få folk att lyssna på bättre musik [skratt] om de får lyssna på det som de
börjar med.248

Alla dessa tankar stämmer väl överens med hur Talja beskriver Det alternativa utbudet.
Biblioteket ska erbjuda användaren en helhetsbild av musikutbudet vilken även inklude-
rar topplistemusik, men den är inte viktigast eftersom användarna lätt kan hitta den på
andra ställen. Däremot är den alternativa musiken central för att användarna ska kunna
upptäcka nya favoriter och undersöka vad som finns. Bibliotekets fonogramsamling ska
på så sätt komplettera det mer kommersiella utbud som andra kanaler anses erbjuda.249

Användarnas chans att påverka
Många av informanterna betonar att de tar stor hänsyn till användarnas önskemål och
inköpsförslag, vilket vi behandlar mer i kapitel 6.3. Men några av åsikterna passar ändå
bäst in i vår kategori Kvalitet som en motpol till det kommersiella, då informanterna
menar att de tar hänsyn till användarna, men bara till en viss grad. Astrid exempelvis
understryker att användarna har en chans att påverka hennes urval genom att lämna in-
köpsförslag, och hon menar också att de på bibliotek A är tämligen generösa och köper
in det mesta som lämnas på förslag. Hon betonar att hon tycker det roligt när användar-
na visar intresse för fonogramavdelningen. Men Astrid sållar bland önskemålen:

Andra vill ha miljömusik, att meditera till. Det är jag inte så pigg på att köpa in och försö-
ker hålla det lågt. Jag har lite så att det ska finnas, men det satsas inte på det.250

Astrid betonar också att hon inte uppskattar när användarna lämnar förslag med moti-
veringarna ”det borde ni ha” eller ”det vill andra lyssna på”.

Inte heller Dagmar köper in allt som användarna önskar. Hon uppskattar att det sam-
mantaget inte är särskilt stor procent som köps in efter användarnas önskemål, men hon
hävdar att det inte behöver bero på att hon tycker att det är ett ”dålig” musik. Istället
menar hon att det exempelvis kan bero på att användaren önskat något som redan finns i
samlingen, eller att hon redan tänkt köpa in det. Hon kan också välja bort på grund av
att biblioteket sedan tidigare har många skivor med just den artisten. Hon säger dock att:

Jag tycker ju fortfarande att man ska kunna säga nej till en bok eller skiva om man inte vill
köpa den, men det är mycket mer så nu för tiden att man ska köpa in allt som låntagarna vill
ha, så det har ändrats.251

6.2.3 Informanternas förhållande till kvalitet
Den typ av kvalitet som Johannsen benämner Begeistringsskapande rymmer ett element
av överraskning och något användaren inte förväntar sig.252 Detta är en uppfattning av
kvalitet som stämmer överens med Taljas beskrivning av Det alternativa utbudet och en
syn vi upplever att flera av informanterna uttrycker. De berättar om användare som bli-
vit ”glatt överraskade” och hittat nya favoriter tack vare bibliotekets samlingar. Birgitta
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berättar det ibland kommer användare från andra kommuner för att låna fonogram,
andra har till och med försökt köpa skivor ur samlingen. Bland annat Christina talar om
många positiva reaktioner från användare som tycker att samlingen har en bra blandning
och att det alltid går att hitta något nytt och roligt. Flera av informanterna betonar också
att vissa användare kommer till biblioteket enbart på grund av fonogramsamlingen.

Både Birgitta och Christina menar alltså att det faktum att användarna blir positivt över-
raskade och även hittar sådant de kanske inte sökte från början är ett tecken på att deras
fonogramsamlingar håller en viss kvalitet.

6.3 Kvalitet utifrån publikens upplevelser
Detta perspektiv grundas i Taljas Det efterfrågestyrda utbudet, ett perspektiv som till
stora delar stämmer överens med de kategoriseringar Garvin gör i det Användaroriente-
rade perspektivet, och som kopplar kvalitet till användarnas mottagande av musiken.

6.3.1 Urval av material
Vi diskuterade tidigare några av informanternas syn på samlingsskivor. Anna uttrycker
sig på ett liknande sätt om de fonogram som släpps i samband med några av TV:s så
kallade dokusåpor. Hon menar att dessa är dagsländor som bara är populära under en
kort period och att hon ofta anser att de inte är särskilt hållbara. Anna är dock noggrann
med att poängtera att hon inte på något sätt anser att fonogrammen endast på grund av
detta skulle vara av sämre kvalitet. Det verkar som att hon personligen inte skulle vilja
köpa fonogram av den typen, men att hon gör det ändå eftersom hon vet att de är efter-
frågade bland användarna:

Men jag har köpt in Darin till exempel, det har jag gjort, och vad heter han, den andre? Da-
niel Lindström, som vann Idol alltså. Där skulle man ju kunna tycka att det, men jag tycker
nog att, och de är väldigt efterfrågade, naturligtvis. Så det är ju ingen dålig kvalitet. Men
man skulle kunna tänka sig att sådan typ av musik skulle vara lite mer, inte så hållbar då.253

I detta citat tycker vi att Anna likställer kvalitet med efterfrågan.

Frideborg berättar att det under ett möte där alla filialer medverkat tagits upp till diskus-
sion huruvida biblioteken skulle enas om en gemensam policy för musikinköpen. De
kom dock överens om att det inte var någon bra idé.

… det gick inte att ha, det gick inte, det är ungefär som om … Det var inte målet heller när
vi satt och diskuterade att vi skulle ha någon policy, vi bara slängde ur oss frågan och
tänkte att om någon kanske tyckte att vi skulle ha det så kunde man diskutera det då. Men
det var ingen som nappade på det alls. Utan det, det finns ju olika, otroligt olika musiksmak
hos oss som jobbar på biblioteket, så därför. Musiksmaken tycker jag nästan är mer person-
lig än boksmaken på något sätt eller musiken är ju mera, direkt till känsla, det är känslan
mest man går på där.254

De kriterier som bibliotek F använder sig av vid inköp är att de inte köper in rasistisk
eller sexistisk musik, detta är kriterier som gäller allt material och inte bara fonogram.
Övriga informanter säger sig inte ha några andra policys för fonograminköpen än de
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uppenbara som Frideborg nämner: att musik med rasistiska, sexistiska eller
”tveksamma” budskap väljs bort. Frideborg anser alltså att policydokument skulle vara
ett klumpigt redskap för att styra urvalet eftersom det handlar så mycket om personlig
smak och åsikter.

För att kunna göra sitt urval helt efter användarnas önskemål tror vi att biblioteket i hög-
re grad måste stödja sitt urval på användarstudier och efterfrågan. Användarstudier är
dock inget som någon av informanterna nämner även om Birgitta säger att det är de
demografiska förutsättningarna som till viss del styr urvalet. Alla informanter menar
dock att användarna har möjlighet att lämna inköpsförslag, något det sedan tas mer eller
mindre hänsyn till, många säger sig dock köpa in mycket av det som föreslås av använ-
dare. På bibliotek E finns en särskild låda för inköpsförslag och biblioteket får ganska
många önskemål varje månad. Erik betonar också att ” … biblioteket även köper in
dansband och schlager som inte köps på så många andra bibliotek.”255 Birgitta berättar
att användarna har möjlighet att lämna in inköpsförslag, men säger samtidigt att hon just
nu inte uppmuntrar det eftersom hon inte tycker att hon har tid. Mer om användarnas
möjligheter att påverka redovisas under nästa rubrik.

6.3.2 Synen på användarnas informationsbehov och inflytande
Inom detta perspektiv utgår synen på användarnas informationsbehov från att det finns
markanta skillnader i användarnas kulturella intressen och ambitioner.256 Här anses det
inte finnas någon expert som kan avgöra vilket material som har kvalitet och vilket som
inte har det, utan informationsbehovet grundar sig i användarnas uttryckta önskemål.
Användarna anses inte kunna ha fel, utan antas vara fullt medvetna om de val som finns
och välja utifrån sina egna kulturella värderingar.257 Detta är en syn på informationsbe-
hov som bland annat Anna gett uttryck för tidigare, bland annat i kapitel 6.3.1, när hon
menar att hon köper in de fonogram användarna frågar efter, oavsett vad hon själv tyck-
er om musiken. Erik säger till och med att målet med fonogramverksamheten på bibli-
otek E är att: ”folk ska få tag på den musik de gillar att lyssna på.”258 Frideborg frågar
sig vid ett tillfälle under intervjun om biblioteket ska köpa exempelvis Britney Spears
och svarar själv på frågan med att säga: ”det köps in det med, med all rätt, om våra ung-
domar frågar efter det, så.”259

Anna poängterar att det är för användarnas skull hela biblioteksverksamheten är upp-
byggd och att det därför är självklart att målet med fonogramsamlingen är att tillgodose
användarnas önskemål. Samlingen vänder sig till alla användare och även detta framhä-
ver Anna, hon säger till exempel att även om det finns särskild musik på barnavdelning-
en är också barnen välkomna att låna all musik som finns i bibliotekets fonogramsam-
ling. Anna berättar att hon inte tänker att viss musik vänder sig till en viss användar-
grupp och tycker inte heller att det skulle vara intressant att tänka så. Hon bryr sig inte
om vilken grupp som frågar efter vilken typ av musik utan anstränger sig istället för att
möta användarnas önskemål och köpa in det hon tror att de är intresserade av. Anna
poängterar också att hon köper in allt som användarna önskar. På bibliotek A består
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ungefär halva fonogramsamlingen av genren pop & rock och Anna menar att detta beror
på efterfrågan:

Det är det som styr hela tiden, det är det som måste styra tycker jag, vad låntagarna efter-
frågar. För det är ju det, att köpa som blir stående här är ju [ingen idé; vår anm.]. Utan vi
finns ju till för låntagarnas skull, det måste vi hela tiden ha för ögonen, i allt vi gör.260

Birgitta säger att målet med fonogramsamlingen på bibliotek B är att användarna ska
kunna ha en möjlighet att lyssna på det de själva vill. Hon ser biblioteket som en servi-
ceinrättning och tycker att urvalet måste styras efter vilka användarna är och vad de
frågar efter. Användarna har, som sagts tidigare, möjlighet att lämna in inköpsförslag
och Birgitta lyssnar mycket på sin omgivning när hon beslutar om urvalet. Birgitta tar
också hjälp av sina barn och kollegorna och deras barn som kommer med förslag på ny
musik. Birgitta berättar också om en praktikant som hon tagit hjälp av vid inköpen av
musik-DVD.

Sen hade jag här en prao som var väldigt musikintresserad, och hon fick sitta och plocka ut
DVD, jag fick en pott förra året för att köpa in en del DVD-musik. Och det blev sådant som
jag kanske inte skulle ha valt, men hon representerar ju en stor grupp ungdomar tycker jag.
Och jag tog nog det mesta av det.261

Birgitta säger att målet med fonogramsamlingen är att alla användare ska bli tillfreds-
ställda, hon menar att det är de demografiska förutsättningarna som styr urvalet. På vil-
ket sätt går hon dock inte närmare in på, men vi antar att hon menar att de som bor på
orten är de som lämnar inköpsförslag och att hon även försöker tänka på de andra med-
borgarna som kanske inte är så flitiga med att lämna förslag. Det verkar i alla fall inte
som om biblioteket gjort några omfattande användarundersökningar eftersom vi i såda-
na fall finner det troligt att Birgitta skulle ha hänvisat till dessa. Hon förmodar att det
kan vara så att vissa användargrupper blir mer tillfredsställda än andra, exempelvis
tycker hon att barn och ungdomar är bättre än andra på att ställa krav på biblioteket och
lämna inköpsförslag. På sistone har Birgitta börjat köpa mer dansbandsmusik, något
biblioteket inte haft så mycket av tidigare.

Det tror jag är en grupp kvinnor som inte har ställt krav förut, utan har kommit nu när det
har funnits och: ’Har ni inte den där Lasse Stefanz?’ Jag köper den! Självklart va, och de
har kommit, det har faktiskt hänt nu.262

Eftersom bibliotek B ligger i ett område där en stor del av befolkningen är invandrare
säger Birgitta att hon försöker anpassa fonogramsamlingen efter deras behov. Birgitta
menar att det ofta finns böcker på andra språk men att också fonogrammen kan vara ett
bra sätt för invandrarna att känna sig delaktiga i samhället. Hon säger

 … många gånger är det ju musiken och skivor som är en bra kontakt till Sverige, eller som
de kan använda sig av också, så att där finns väl en del. Vi har rätt mycket som jag sa på
world-music, den kom faktiskt trea här alltså i rangordningen.263
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Birgitta understryker att genren världsmusik faktiskt är den tredje största i bibliotekets
samling. Hon nämner dock inte om de fonogram hon köpt, köpts in efter önskemål eller
om Birgitta själv valt ut det som hon tror att dessa användargrupper vill ha.

Den största genren på bibliotek C är, precis som på de flesta andra biblioteken, pop &
rock. Christina menar att detta är självklart och beror på att det är inom denna genre
användarna lämnar mest inköpsförslag och eftersom hon gör urvalet mycket efter efter-
frågan har det naturligt blivit så. Här verkar alltså användarna ha stora möjligheter att
påverka bibliotekets urval. Frideborg säger att även bibliotek F köper in musik efter
förfrågan från användare, det händer dock inte så ofta att biblioteket får önskemål om
just fonogram, men när det sker så köps det vanligtvis. Även på bibliotek E har använ-
darna stora möjligheter att påverka utbudet. Som vi tidigare nämnt säger Erik att målet
med fonogramverksamheten är att användarna ska hitta den musik de vill ha. Erik säger
att samlingen vänder sig till alla användare, dock med en viss betoning på ungdomar
eftersom det var dessa verksamheten riktades mot när den startades.

6.3.3 Informanternas förhållande till kvalitet
Kvalitet i Taljas Efterfrågestyrda utbud definieras utifrån publikens upplevelser och
detta är något som Anna helt instämmer i, för henne är kvalitet likställt med det använ-
darna efterfrågar, vilket vi tidigare visat på. Hon säger att det finns musik som hon per-
sonligen inte gillar, men att det inte alls betyder att den skulle vara av sämre kvalitet och
menar att hon inte låter sin personliga smak färga inköpen.

Det kan ju vara en genre som jag inte förstår mig på helt enkelt. Som inte talar till mig, men
som talar till en massa andra människor. Och för den skull behöver det ju inte betyda att
den har dålig kvalitet, utan det kan ju vara en musikstil som jag inte begriper mig på.264

Hon betonar att musik är något väldigt individuellt och att det är oerhört viktigt att hon
som bibliotekarie har respekt för användarnas olika musiksmaker och tyckande. Anna
vill att bibliotekets användare ska ha tillgång till den musik som är populär och som
säljer mycket ute i handeln. Det är viktigt för henne att samlingen hela tiden är uppdate-
rad och hon tycker att det är roligt när hon ligger steget före och redan har köpt in ett
fonogram som sedan uppmärksammas i media.

Även Birgittas åsikt verkar vara att kvaliteten ligger i användarnas upplevelser av musi-
ken. Hon menar att det är viktigt att man inte på något sätt blir moralisk när det gäller
urvalet, eftersom hon tycker att det är så personligt vad som kan anses vara kvalitativ
musik. Birgitta menar att ett tecken på kvalitet också kan vara att samlingen är bra
sammansatt. På bibliotek B har man, som vi tidigare berättat om, valt att köpa in serien
Absolute Music och Birgitta tycker att dessa samlingar har en bra blandning av det ut-
bud som är populärast just vid utgivningen.

Erik tycker att kvalitet när det gäller musik är något mycket personligt och individuellt.
Han ifrågasätter att den klassiska musiken, som han menar att många anser hålla hög
kvalitet, på något sätt skulle vara ”finare” än till exempel pop & rock och att det därför
skulle vara mer berättigat att låta den genren ta större plats i bibliotekets samlingar.
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Det är klart att det finns olika kvaliteter, men från, att man inte skulle köpa in det alls då
eller bara att det är olika kvalitet? Jo det är klart att det finns, men jag vet inte, jag tänker
inte på det så. … Men om det är för att det är just kvalitet eller för att man inte gillar den
musikstilen, det kan ju vara två olika saker också. Nej, jag kan inte säga.265

Erik är dock inne på Birgittas spår att texterna är viktiga: ”Enligt vissa är det klart att
det finns väl kvalitet, vissa texter är väl liksom mer innehåll, bättre än bara hjärta och
smärta … ”266.

Även Frideborg är noggrann med att påpeka att hon inte tycker att det finns en viss sorts
musik som automatiskt kan sägas ha ett högre kvalitetsvärde. Hon tycker att all musik
har ett egenvärde och även om hon inte tycker om en viss typ av musik skulle hon aldrig
säga att den inte har kvalitet. Som vi tidigare påpekat tror Frideborg att det kan vara lätt
att hamna i en ”moralistisk fålla där man tycker att klassisk musik håller hög kvalitet
medan exempelvis popmusik och schlagermusik inte gör det, för så tycker jag inte att
det är.”267 Detta är dock åsikter hon understryker att hon själv inte har. Hon säger att
”kvaliteten är så personlig för folk att man inte kan ha den som en riktlinje vid in-
köp.”268 Frideborg poängterar också att musik inte behöver vara dålig bara för att den är
populär. Frideborg säger att hon inte tycker att ”viss typ av musik har högre kvalitet i
sig än någon annan musik.”269 Hon pratar om svårigheten med att kvalitetsbestämma
musik och säger att hon naturligtvis personligen kan tycka att viss musik är bättre än
annan, men att det inte betyder att den andra musiken nödvändigtvis har lägre kvalitet
eftersom många andra människor kanske tycker att den är bra.

Christina anser att det är väldigt svårt att resonera kring kvalitet och ifrågasätter om det
överhuvudtaget går att diskutera. Även hon menar att det egentligen handlar mest om
personligt tycke och smak. Christina säger att hon personligen kanske inte anser att
”Lokets favoriter” håller särskilt hög kvalitet, men att det i själva verket rör sig om en
ren smakfråga.

Också Erik uttrycker att det är komplicerat att prata om kvalitet eftersom även han anser
det vara något personligt och individuellt. Han tycker helt enkelt inte att det går att vär-
dera musik efter kvalitetskriterier, och säger att ”det är svårt att säga att klassisk musik
skulle vara så mycket finare är pop & rock och att det därför skulle få ha större plats än
något annat.”270 Liknande tankar har han om dansbandsmusiken då han säger att: ” … vi
vill inte säga att vi inte köper in dansband för att det inte skulle vara lika bra musik.”271

Erik själv säger att han aldrig tänker på musik i termer av hög och låg kvalitet när han
gör urvalet och inköpen. Precis som de tidigare informanterna uttrycker han att det kan
vara svårt att skilja på vad som är personlig smak och vad som är kvalitet.
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Inställningen till musik
Talja menar att det är typiskt för dem som uttalar sig inom Det efterfrågestyrda utbudet
att de själva inte anser sig ha några begränsningar i sitt musiklyssnande. Eller att de för-
svarar sig och förklarar varför de inte lyssnar på en viss sorts musik.272 Detta är något
som tre av våra informanter uttrycker trots att vi inte ställde några frågor som direkt
rörde deras eget musikintresse. Dessutom understryker flera av dem att de personligen
har och alltid har haft ett stort musikintresse.

Birgitta säger sig till exempel alltid ha varit intresserad av musik och kallar sig själv
allätare:

Jag lyssnar både på jazz, jag lyssnar på klassiskt. Det enda jag inte lyssnar på är väl death
metal och typ, ja det är liksom en del som är över men en del rock kan vara hur bra som
helst än idag. Bra metal, jag menar Metallica är ju jättebra, Pink Floyd [skratt]. Ja det är ju
gamla, ja men jag har nog haft ett stort intresse så jag kan nog beta av.273

Birgitta anser att det bland annat är hennes eget musikintresse som gör att hon passar
bra som inköpsansvarig.

Frideborg menar att även hon personligen tycker om musik från många olika genrer.
Hon lyssnar mycket på jazz och genom sina tonårsbarn har hon kommit i kontakt med
mycket, för henne, ny musik.

Jag och min son var på Iron Maiden förra hösten och det tyckte jag med full behållning var
jättekul. Han lyssnar på Greenday och sådant här, min dotter lyssnar på Good Charlotte och
sådant där, det tycker jag är bra musik också. Så att det är ju litegrann det där med att, det
finns ju ett otroligt stort utbud så det är inte säkert att man ramlar på den här musiken om
man inte har någon som introducerar en för den. Så att det, många gånger så har man gans-
ka förutfattade meningar om, man ger inte alla musikstilar en chans.274

Även Erik säger sig ha ett allmänt intresse för musik. Han berättar att han framförallt för
några år sedan lyssnade mycket på musik och gick på olika konserter, vilket han tror att
han har mycket nytta av i sitt arbete idag.

6.4 Sammanfattning av informanternas förhållningssätt
Vi har nu analyserat informanternas utsagor enligt vår metod och under denna rubrik
sammanfattas hur våra informanter förhåller sig till frågor om kvalitet.

Anna
De åsikter Anna uttrycker hamnar oftast i Det efterfrågestyrda utbudet. Hon säger att
hennes personliga åsikter inte ska påverka vilka fonogram som köps in och att om något
fonogram önskas av en användare så köps det in eftersom det då är efterfrågat, något
som Anna sammankopplar med kvalitet. Kvalitet är för Anna något personligt och hon
tycker att det som bibliotekarie är viktigt att respektera användarnas åsikter och smak.
Biblioteket där Anna jobbar har en inköpspolicy, denna känner dock inte Anna till, och
hon använder den därför självklart inte heller i sitt arbete. Det går också att finna lite av
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Det allmänna bildningsutbudet i Annas syn på bibliotekets musikverksamhet då hon
tycker att det finns vissa fonogram som biblioteket skall tillhandahålla för att ge en hel-
hetsbild av musikutbudet, även om inte användarna frågar efter det.

Astrid
Astrids uttalanden om fonogramverksamheten går främst att härleda till Det allmänna
bildningsutbudet och Det alternativa utbudet. Astrid anser att det viktigaste målet med
bibliotekets fonogramsamling är att musiken skall lånas ut, men säger samtidigt att bib-
lioteket skall erbjuda sådan musik som användarna inte vet att de vill ha. Hon säger
också att bibliotekets samlingar skall vara till både för utbildning och för förströelse.
Astrid säger att kvalitetsbegreppet är svårt, men definierar samtidigt kvalitet som en
form av professionalitet, både när det gäller musiken, inspelningen och utgivningen.
Astrid tycker att det är positivt att användarna lämnas inköpsförslag, även om hon be-
rättar att hon sållar mellan förslagen då hon inte tycker att all musik är lika viktig att
köpa in. Biblioteket där Astrid jobbar har policydokument som hon dock inte använder i
arbetet utan hon säger sig istället arbeta utifrån en tänkt målsättning.

Birgitta
I Birgittas utsagor går det att hitta sådant som passar in i alla Taljas perspektiv. Viss
övervikt finns dock för Det efterfrågestyrda utbudet. Det finns inga policydokument för
verksamheten på bibliotek B. Användarna får lämna önskemål som sägs tillgodoses i
stor utsträckning. Birgitta säger att målet med samlingen är att användarna skall få sina
önskemål tillfredställda. Men samtidigt säger hon att biblioteket skall erbjuda även an-
nat, att användarna även skall kunna bli nyfikna och hitta ny musik i samlingarna. Bir-
gitta tycker att det är viktigt att som bibliotekarie kunna stå för den musik som bibliote-
ket har i samlingen. Hon anser också att det är viktigt att det finns någon form av pro-
fessionalitet i musiken som köps in. Men samtidigt anser hon att det är viktigt att inte
vara moraliserande då hon menar att musiksmak är något personligt.

Christina
Christinas uttalanden går att härleda till Det alternativa utbudet och Det efterfrågestyrda
utbudet. Hon skulle gärna vilja ha mer tid till att läsa recensioner och hitta smalare mu-
sik. Hon tycker att det är bra om biblioteket kan erbjuda musik som är svårare för an-
vändarna att få tag på själva, även om inköp av sådan musik tar mer tid. Christina har
inga policydokument till hjälp vid inköp. Hon köper mycket musik efter inköpsförslag
och det är också hennes förklaring till att genrefördelningen ser ut som den gör. Christi-
na tycker att kvalitet är ett svårt begrepp och frågar sig om det ens går att diskutera, för
henne handlar det om personliga åsikter och smak.

Dagmar
Mycket av det Dagmar säger kan kopplas till Det allmänna bildningsutbudet, men det
går även att finna kopplingar till Det alternativa utbudet. Dagmar anser att ett stort bib-
liotek som det hon jobbar på måste satsa på smal musik och musikhistoria av olika slag.
Hon tycker att det är viktigt att det finns någon form av professionalitet i musiken.
Dagmar anser att recensioner är ett viktigt redskap vid urval av fonogram eftersom hon
genom dem kan få överblick över musik som hon själv inte kan något om eller känner
till. Dagmar köper inte så mycket musik efter önskemål, något som hon säger beror på
flera saker, även om användarna lämnar mycket förslag. Bibliotek D har inga policydo-
kument som Dagmar använder sig av vid inköp.
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Erik
De åsikter Erik ger uttryck för kan kopplas till Det alternativa utbudet och framförallt
Det efterfrågestyrda utbudet. Erik anser att det är viktigt att biblioteket har en bredd på
samlingen och köper in sådant som är populärt såväl som smalare musik. Bibliotek E är
dock ett så pass litet bibliotek att Erik tycker det är svårt att motivera några större inköp
av smal musik. Användarna på bibliotek E har stora möjligheter att påverka urvalet ge-
nom inköpsförslag, och samlingen vänder sig till alla användare. Erik ifrågasätter den
klassiska musiken och att den skulle vara finare och hålla högre kvalitet än exempelvis
pop & rock. Med samma argumentation säger han att han köper in dansband om använ-
darna vill ha det. Erik anser att det är svårt att tala om kvalitet. Han tycker att det är per-
sonligt och inget som går att värdera.

Frideborg
Frideborgs åsikter går framförallt att koppla till Det efterfrågestyrda utbudet och Det
alternativa utbudet, en liten del av hennes åsikter går även att koppla till Det allmänna
bildningsutbudet. Frideborg anser att samlingen inte skall ha uppenbara luckor och hon
tycker att det är viktigt när det gäller urvalet leta efter musik med bestående värden.
Biblioteket försöker köpa in musik som inte går att få tag på var som helst och Fride-
borg tycker att användarna skall kunna hitta sådant som de inte lyssnar på i vanliga fall.
Musik från alla genrer köps in, även om exempelvis dansband är en typ av musik som
försöker hållas lågt. Bibliotek F har inga policydokument som används vid inköp och
Frideborg tycker inte heller att det är önskvärt. Hon säger också att kvalitet är något så
personligt att det inte går att använda som en riktlinje vid inköp. Hon påpekar också att
musik inte behöver vara dålig för att den är populär.
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7. Slutsatser och diskussion
Det är nu dags att återknyta till uppsatsens syfte som är att undersöka hur bibliotekarier
ansvariga för inköp resonerar omkring kvalitet och vilken betydelse detta får för deras
urval och synen på användarnas behov. Under slutsatser sammanfattar vi de resultat
som framkom i analysen utifrån våra frågeställningar och vårt syfte. I diskussionen re-
sonerar vi kring resultaten och återknyter till vår teori och annan tidigare forskning.

7.1 Slutsatser

7.1.1 Informanternas resonemang kring kvalitet
För att sammanfatta svaret på vår första frågeställning ser vi några huvudtendenser i
informanternas resonemang omkring kvalitetsbegreppet. När kvalitet relateras till hela
fonogramsamlingen poängteras dels att samlingen ska ha en viss bredd, precis som
Fälth konstaterar i sin uppsats, men det är också viktigt att som i Taljas Allmänna bild-
ningsutbud ha en musikhistoriskt komplett samling där det inte fattas vissa verk som
kan anses vara viktiga. När det gäller kvalitet relaterat till ett visst fonogram tycker vi
oss se två huvudinriktningar. Den ena är att det ska finnas en viss professionalitet hos
dem som framför musiken. Den andra åsikten är i linje med det Efterfrågestyrda utbudet
då informanterna menar att kvalitet inte kan definieras förutom i mötet mellan musiken
och användaren.

En annan intressant iakttagelse är att flera av informanterna verkar utgå från att kvalitet
per definition är klassisk musik, även om de är snabba med att förklara att detta inte är
deras personliga åsikt. Dansbandsmusik däremot är något som refereras till när infor-
manterna hävdar att de köper musik från alla genrer och efter önskemål, även om det är
sådan musik de själva inte uppskattar. Vi menar alltså att klassisk musik fortfarande ses
som något med en inneboende kvalitet medan dansbandsmusiken befinner sig i andra
änden på kvalitetsskalan.

7.1.2 Kvalitetssyn och urval
När det gäller vår frågeställning om huruvida informanternas syn på kvalitet får någon
betydelse för urvalet tycker vi att kvalitetssynen kan sägas påverka inköpen i allra
högsta grad. Främst genom att de informanter vars kvalitetssyn stämmer överens med
Taljas Efterfrågestyrda utbud utgår i högre grad från användarnas önskemål när det gör
sitt urval. De informanter vars åsikter närmar sig Taljas Allmänna bildningsutbud tende-
rar att förlita sig mer till musikhistoriska aspekter. I linje med Det alternativa utbudet
finns också tankar om att göra sitt urval till viss del efter önskemål för att på så sätt
locka användarna att upptäcka annat.

Det visade sig, precis som vi antog, finnas vissa problem för informanterna när det gäll-
er att överblicka fonogrammarknaden. Informanterna påpekade att det krävs mycket tid
och många olika källor och inköpskanaler för att hålla sig uppdaterad. I kapitel 5.1 re-
dogör vi för de informationskällor och inköpskanaler informanterna utgår från när de
gör sitt urval och det visade sig att alla informanter utgår, om än i olika hög grad, från
recensioner och användarnas önskemål när de gör sitt urval. Flera nämner också att tips
från kollegor och den egna familjen påverkar när det gäller vilka fonogram som köps in.
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Topplistor och förekomsten i media är andra faktorer som kan avgöra huruvida ett fo-
nogram köps in eller ej.

Vi gick in i undersökningen med föreställningen om att fonogramverksamheten, liksom
många andra av bibliotekens verksamheter, skulle vara utsatt för besparingar och att
informanterna därför till viss del skulle vara tvungna att basera sitt urval efter de eko-
nomiska förutsättningarna. Så verkar dock inte vara fallet då ingen av informanterna
diskuterat sitt urval ur ekonomiska aspekter. Den enda som överhuvudtaget nämner
ekonomiska begränsningar är Christina, som upplever att hon på grund av besparingar
inte kan lägga så mycket tid hon skulle önska på sitt urval.

7.1.3 Synen på användarnas behov och deras möjligheter att påverka ur-
valet
Ingen av våra informanter anser sig att som i Taljas Allmänna bildningsutbud ha rätt att
helt definiera användarnas informationsbehov. Vissa som Astrid och Birgitta baserar sitt
urval till viss del efter önskemål eftersom de tror att de genom att erbjuda det som efter-
frågas också ska kunna locka användarna till att låna annat. Anna och Erik är de infor-
manter vars syn på användarnas informationsbehov tydligast stämmer överens med
Taljas Efterfrågestyrda utbud då de menar att det viktigaste är att tillhandahålla precis
det som efterfrågas.

7.2 Diskussion
Det har varit spännande och intressant att sammanföra Garvins kategoriseringar som
uppstått inom företagsekonomin med Johannsens forskning som främst rör facklitteratur
och Taljas tre perspektiv som härstammar ur musikbiblioteksdiskurser och sedan tolka
och anpassa materialet till vår egen studie. När det gäller den tidigare forskning vi an-
vänt skiljer den sig på många sätt, Johannsens kategoriseringar är exempelvis inte empi-
riskt grundade medan Taljas undersökning består av en diskursanalys. Taljas resultat
har framförallt varit till nytta när vi velat sätta in informanternas utsagor i ett större
sammanhang medan Garvin och Johannsen utvecklat teorier omkring kvalitet som visa-
de sig mer eller mindre användbara i samband med värdering av fonogram. Nedan följer
en diskussion som rör den teoretiska litteraturen och våra resultat.

7.2.1 Kvalitet som objektiv sanning
Inom Taljas Allmänna bildningsutbud menar man att biblioteket bör vara en plats för
utbildning och studier och att bibliotekets samlingar ska byggas upp med hjälp av ett
kulturhistoriskt perspektiv.275 Detta är det perspektiv som vi i inledningen av undersök-
ningen trodde skulle vara det som stämde minst överens med informanternas tankar och
åsikter, kanske beroende på att det är det förhållningssätt vi själva är mest tveksamma
till. Vi tror också att detta är ett perspektiv som var vanligare förr på folkbiblioteken.
Åsikterna om att kvalitet per definition är motsatsen till popularitet är ett av de förhåll-
ningssätt som vi finner mest egendomliga i detta synsätt och vi hade nog blivit förvåna-
de om någon av informanterna hyst liknande tankar. Synen på bibliotekarien som en
allvetande expert och tanken om att det inte skulle vara bibliotekets huvudsakliga upp-
gift att erbjuda medborgarna service känns inte heller helt aktuell. Vissa av värderingar-
na i Det allmänna bildningsutbudet kanske är vanligare på renodlade musikbibliotek.
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I vårt fall visade det sig, precis som vi trodde, att informanterna inte uttryckte många
tankar och åsikter som stämmer överens med Det allmänna bildningsutbudet. Det finns
dock vissa uppfattningar som på ett eller annat sätt närmar sig detta perspektiv. Åsikter-
na om att klassisk musik per definition skulle vara mer kvalitativ än andra musikgenrer
var något flera av informanterna tog upp till diskussion, ofta med motiveringar av typen
”så tycker nog andra, men absolut inte jag”. Bara det att informanterna påpekade detta
tycker vi dock är något som visar på att det är en tanke som lever kvar än idag.

Fälth skriver i sin magisteruppsats att hennes informanter strävar efter att tillhandahålla
ett basutbud med klassiker inom alla genrer, vilket är något Astrid, Dagmar, Frideborg
och till viss del även Anna tar upp. Det verkar, som vi tidigare påpekat, finnas en idé
om att ha en musikhistoriskt komplett samling att utgå från Men våra informanter nöjer
sig inte med detta utan strävar sedan efter att bygga på samlingen med ny musik, vilken
till viss del kan vara även av det kommersiella slaget.

Det allmänna bildningsutbudet verkar vara ett relativt vanligt synsätt på biblioteken i
Schelins undersökning, det vill säga, större folkbibliotek.276 I Schelins uppsats finns en
diskussion kring huruvida bibliotekariers utgångspunkter när det gäller inköp skiljer sig
åt beroende på hur stort biblioteket är. Hon jämför sin undersökning med magisterupp-
satsen av Larsson, som vi också presenterar under tidigare forskning. Schelin tror själv
att det kan vara så att bibliotekarier vid små bibliotek (som i Larssons undersökning)
tenderar att i högre utsträckning utgå från kriterier som kan hittas i Det efterfrågestyrda
utbudet, medan bibliotekarier vid större bibliotek (som i hennes undersökning) är mer
inriktade på Det allmänna bildningsutbudet.277 Astrid, Dagmar och Frideborg är de in-
formanter i vår undersökning som arbetar på de största biblioteken och de uttrycker
också en del åsikter som går att härleda till detta perspektiv. Men vi tycker ändå inte att
sådana åsikter är övervägande och har inte kunnat se någon klar koppling mellan bibli-
otekens storlek och informanternas förhållningssätt, vilket förstås inte heller varit vårt
syfte.

7.2.2 Kvalitet som en motpol till det kommersiella
Inom Taljas Alternativa utbud finns många uppfattningar som stämmer väl överens med
den syn vi själva har på vad som bör vara bibliotekens mål. Tanken om att erbjuda an-
vändarna alternativ till det kommersiella utbudet och fonogram som kan vara svåra att
hitta via andra kanaler tycker vi kan vara något att sträva efter med fonogramverksam-
heten. Däremot finns även här tankar om en expert vars uttalanden anses ha en innebo-
ende universell giltighet och experten anses ha en mer objektiv syn än användaren. Tan-
ken på att bibliotekarien skulle ha större rätt att definiera kvalitativ musik än använda-
ren känns för oss lite tveksam, om samlingarna bara består av material som bibliotekari-
en valt ut efter sina egna kriterier och dessa inte stämmer överens med användarnas le-
der detta till att fonogramsamlingen bara blir stående på biblioteket. Tanken om att inget
som gillas av allmänheten kan vara kvalitet är vidare en åsikt som vi ställer oss väldigt
frågande till.
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Andersson och Nilsson skriver i sin magisteruppsats att Transcendent kvalitet är ett av
de vanligaste sätten att värdera kvalitet i spelfilmssammanhang278 och vi antog att en
transcendent kvalitetssyn skulle visa sig vanlig när det gäller att kvalitetsbedöma även
fonogram. Så visade sig dock inte vara fallet då bara två av våra informanter, Anna och
Birgitta, uttryckte liknande tankar. Till saken hör dock att många av informanterna inte
lyssnar på musiken själva eftersom de ofta utgår från recensioner vid urvalet. De som
katalogiserar och gör i ordning fonogrammen för biblioteksbruk har då en möjlighet att
granska utsidan och även lyssna på musiken om de vill, men detta verkar vara något det
sällan finns tid till. Flera av informanterna utför heller inte dessa uppgifter själva vilket
innebär att det ibland inte ens ser fonogrammet innan det ställs ut i bibliotekets samling.

Tanken som flera av informanterna ger uttryck för om att erbjuda människorna det de
vill ha för att de ska hitta ”något bättre” tyder på att de tycker att det finns musik av
högre och lägre kvalitet, men också en syn på användarna som inkapabla att tänka själ-
va. Även om vi inte anser att bibliotekarien har rätt att fastställa vad som är kvalitet
tycker vi ändå att detta kan vara ett sätt att få användarna att upptäcka nya alternativ.
Men om idéerna inom detta synsätt ska fungera tror vi att det måste det finnas en hårfin
avvägning mellan det bibliotekarien definierar som kvalitet och de fonogram som an-
vändaren från början vill ha. Våra tankar går till ett försök vi hört talas om tidigare un-
der vår utbildning och som genomfördes för att få barn att låna mer facklitteratur. För-
söket gick ut på att barnen automatiskt fick med sig en faktabok när de lånade skönlitte-
ratur, vilket vi tycker verkar vara ett klumpigt sätt att försöka få användaren på ”bättre
tankar”. Detta föll inte heller särskilt väl ut då faktaboken i de flesta fall återlämnades
oläst. Vi tycker inte att bibliotekarien har rätt att ha åsikter om vad som är ”rätt” för
användarna, däremot kan biblioteket vara ett ställe där användaren erbjuds andra alter-
nativ och själv kan välja att ta del av dessa, det kan dock vara en svår balansgång.

Ungdomarna i Bäckwalls undersökning ansåg sig inte i någon större utsträckning kunna
upptäcka nya alternativ i bibliotekens fonogramsamlingar. Vi vet förstås inte heller om
de bibliotek han undersökt strävat efter att ha ett utbud i linje med Det alternativa utbu-
det. Eftersom vår egen undersökning inte direkt inkluderar användarna kan vi inte heller
säga om de bibliotek vi undersökt och som strävar efter att erbjuda alternativ musik
verkligen lyckas i sina försök.

Flera av informanterna verkar instämma i synsättet som finns i Taljas Alternativa utbud
att musikens produktionssätt på något vis definierar musikens konsumtion, massprodu-
cerade samlingsskivor som ges ut i snabb takt är inget som de tycker att biblioteket bör
satsa på att ha. Vi tycker dock att det är en lite godtycklig motivering att välja bort sam-
lingsskivor på grund av att de skulle vara lättillgängliga för användarna via andra kana-
ler. Detta är ju en egenskap som stämmer in på större delarna av bibliotekens fonogram-
samlingar. Om biblioteket bara skulle erbjuda musik som var svårtillgänglig så skulle
väl samlingen också vara ointressant för många användare?

Fälth menar i sin uppsats att kvalitetskravet är ett redskap som hennes informanter an-
vänder för att kunna sålla ut fonogram som de inte tycker hör hemma i bibliotekets
samlingar, som musik med rasistiska eller sexistiska budskap. Även våra informanter
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betonade att de inte köper in den typen av fonogram, men de menade inte att detta var
något kvalitetskrav utan snarare en självklarhet som även gäller alla andra typer av ma-
terial. Däremot tror vi att det många gånger är informanternas egen syn på kvalitet som
styr när de motiverar varför inte biblioteket exempelvis ska erbjuda den allra mest
lättillgängliga musiken.

7.2.3 Kvalitet utifrån publikens upplevelser
Enligt Taljas Efterfrågestyrda utbud anses inte användarna kunna vara passiva i sina val,
de betraktas som fullt medvetna om de olika valmöjligheter som finns och gör sina val
utifrån egna kulturella värderingar. Detta är idéer som vi tror kan stämma till en viss
del. Samtidigt kan det vara så att många användare inte är medvetna om vilka val som
egentligen finns. Det är enkelt att hålla till godo med den mest kommersiella musiken
som är väldigt lättillgänglig genom många av de vanligaste kanalerna, och på så sätt gå
miste om mycket annat. Vi anser att det är självklart att biblioteket till viss del ska er-
bjuda det användarna efterfrågar även om det är kommersiellt och lättillgängligt, men
som vi tidigare redogjort för tycker vi att det måste finnas en avvägning. Om samlingen
styrs enbart utifrån efterfrågan och konkreta behov tror vi att det kan leda till att använ-
darna går miste om mycket.

Om användarna på biblioteket kan hitta musik de inte skulle ha upptäckt annars tycker
vi att detta är en fantastisk möjlighet. Men för att fonogramsamlingen ska bli intressant
från början krävs att där finns musik som användarna redan känner till. Dessutom riske-
rar biblioteket att missa alla icke-användare genom att bara köpa in musik efter efterfrå-
gan, vilket kan innebära att de biblioteksanvändare som inte lånar musik inte heller
börjar göra det om samlingen bara vänder sig till de grupper som explicit uttalar vad de
vill ha.

Andersson och Nilsson visar i sin uppsats att utlåningsfrekvens är ett vanligt sätt att
mäta kvalitet i spelfilmssammanhang. Detta synsätt förekommer också bland våra in-
formanter då flera av dem påpekar att biblioteket i första hand finns till för användarna
och att fonogrammen måste lånas ut för att de ska kunna anses betydelsefulla. En majo-
ritet av Larssons informanter placerar in sig själva i Det efterfrågestyrda utbudet och
Larsson anser också att de flesta hör hemma där. Schelin kommer dock i sin undersök-
ning fram till att Det efterfrågestyrda utbudet är det minst vanliga bland hennes infor-
manter. Som vi tidigare berättat tror hon att detta kan ha med bibliotekens storlek att
göra. Vi tror att detta är det perspektiv som känns mest korrekt att utgå från idag. Som
en av våra informanter också påpekar verkar biblioteken ha gått från Det allmänna bild-
ningsutbudet till att nu arbeta mer utifrån användarnas önskemål. Detta är också något
som Hjørland tar upp. Talja menar dock att för att kunna utgå från detta perspektiv bör
urvalet grunda sig i användarstudier, något som inget av våra informanter säger sig an-
vända. Istället är det direkta önskemål som ligger till grund för urvalet, något som vi
tidigare påpekat kan leda till att biblioteket missar de så kallade icke-användarna.

7.2.4 Våra reflektioner
Här följer slutligen några av våra tankar när det gäller hur bibliotekarierna i framtiden
skulle kunna underlätta för sig själva i arbetet med urval av fonogram.
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Policydokument
Det enda bibliotek som överhuvudtaget säger sig ha några skrivna policydokument för
fonogramverksamheten är bibliotek A. Astrid bekänner dock att dessa inte används i
praktiken, istället säger hon sig arbeta utifrån en tänkt arbetsmålsättning där hon har
olika kriterier för olika genrer. Anna som arbetar på samma bibliotek vet inte ens om att
policydokumenten finns. På bibliotek F har det tagits upp till diskussion huruvida det
skulle vara till hjälp att använda sig av policydokument vid fonogramurvalet, men de
kom fram till att de klarar sig lika bra utan.

Informanterna säger sig inte ha några andra policys för fonograminköpen än de
”uppenbara” som gäller allt material: att musik med rasistiska, sexistiska eller
”tveksamma” budskap väljs bort. Avsaknaden av policydokument är också något som
tas upp i flera av de uppsatser vi presenterar i vår tidigare forskning, väldigt få bibliotek
verkar ha några skrivna policydokument för musikverksamheten. Informanterna verkar
alltså tycka att det är komplicerat och kanske till och med onödigt att använda sig av
policydokument när det gäller fonograminköpen. Vi tänker oss också att det kan finnas
stora svårigheter med detta men under intervjuerna kunde vi dock konstatera att det är
många orsaker som styr huruvida ett fonogram köps in eller ej, och att de flesta har mer
eller mindre uttalade kriterier, som varierar i typ och omfattning mellan biblioteken,
även om de inte definierar dessa som policys. Avsaknaden av policydokument innebär
att den inköpsansvariga bibliotekarien får större makt och frihet, vilket kan anses posi-
tivt för den enskilde bibliotekarien, men kanske inte för användarna.

Eftersom de flesta informanter ändå har ganska klara idéer om vad som bör finnas i
samlingen kanske det ändå skulle vara en bra idé att formulera dessa i ett dokument.
Många gånger skulle det kunna förenkla för de inköpsansvariga, och dessutom skulle
det bli tydligare för användarna om bibliotekariernas förhållningssätt medvetandegjor-
des. Som det ser ut nu är det mycket upp till den enskilda bibliotekarien att bestämma
över och motivera urvalet, på både gott och ont.

Recensioner
Vi blev inte direkt förvånade över att informanterna i så hög grad förlitar sig till recen-
sioner vid urvalet. Som flera av dem påpekat är recensionerna det enda sättet att hålla
sig uppdaterad då det är omöjligt att hinna lyssna på all musik som ges ut. Dessutom
kan det ju vara ett bra sätt att som Dagmar beskriver hitta musik inom genrer som man
själv inte behärskar till fullo, eller inte tycker om personligen. Många av informanterna
använder sig av dagstidningar vilket troligtvis är ett smidigt sätt att hålla sig uppdaterad
då man väl kan anta att flera av användarna också läser dessa och sedan kan hitta det
aktuella fonogrammet på biblioteket. Däremot är vi lite förvånade över att inte fler av
informanterna använder sig av mer nischade tidskrifter, framförallt de informanter som
säger sig vilja erbjuda alternativ till den mer kommersiella musiken. De tidskrifter som
nämns är relativt breda och flera av dem är utländska.

Enligt flera av informanterna används recensionerna som ett mått på kvalitet, en bra
recension innebär kvalitet och ett fonogram som får dålig kritik köps sällan in. Även
Anna uttrycker sådana tankar trots att hon är den som starkast hävdar att kvalitet är nå-
got som bara användaren kan avgöra. Givetvis måste urvalet baseras på något och för-
modligen handlar det mycket om den tidsbrist informanterna nämner, de hinner inte
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riktigt med allt de skulle vilja göra och tvingas många gånger välja en enklare och snab-
bare väg.

Vi tycker att recensioner kan vara bra att utgå från i urvalet men tycker ändå att infor-
manterna reflekterar förvånansvärt lite över vad detta kan få för konsekvenser. Ingen
funderar över att recensenterna kan vara mer eller mindre ”köpta” och att recensionerna
kan spegla mer än åsikter om just det fonogrammet. Även recensenterna förhåller sig ju
till samhället och vilken musik som är ”rätt” att tycka om enligt rådande normer. Det
faktum att ett fonogram dessutom kan få väldigt olika recensioner är det bara en infor-
mant som nämner.

Det finns många mindre svenska tidskrifter som är mer nischade och vi tror att även
dessa skulle kunna vara en tillgång vid urvalet. Framförallt när det gäller inköp från
genrer som informanterna inte själva behärskar till fullo. Exempelvis har vi sett att flera
av biblioteken har hårdrockstidskriften Close-Up, men ingen av informanterna nämner
denna som en källa, trots att flera av dem påpekar att deras kunskaper om hårdrock är
begränsade. Vill man gå steget längre skulle man också kunna tänka sig att några av de
svenska musik-fanzines som finns skulle kunna vara till nytta, även här är det engagera-
de recensenter som skriver om musik de själva är intresserade av. Ofta är fanzinen dess-
utom okommersiella och drivs utan vinstsyfte. Många av informanterna påpekar att de
gärna vill ha lite ”udda” och smal musik, och detta skulle onekligen vara ett sätt för in-
formanterna att upptäcka sådan musik. Kanske skulle fanzineutgivare kunna få lämna in
sina fanzines till biblioteken på samma sätt som musiker idag kan lämna in demos på
vissa bibliotek?

Vi tror också att det skulle gå att ta betydligt mer hjälp av sina kollegor när det gäller
urvalet, alla nämner att de ibland tar hjälp av kollegor på den egna arbetsplatsen, men
borde inte bibliotekarier ansvariga för inköpen på andra bibliotek också kunna vara till
stor nytta? Birgitta tillhör en referensgrupp med andra bibliotekarier ansvariga för inköp
av fonogram i kommunen och vi är förvånade att inte fler använder sig av liknande
metoder. Särskilt eftersom vi under intervjuerna fick många frågor om vad tidigare in-
formanter använt sig av för inköpskällor, informationskanaler och så vidare. Nackdelen
med ett alltför omfattande samarbete skulle i och för sig kunna vara ett mer likriktat
utbud, men vi tror ändå att fördelarna med att ta hjälp av andra i liknande situation
skulle väga över. Om användarna i kommunen dessutom kan låna fonogram från alla
bibliotek, vilket verkar vara fallet i vissa kommuner som vi besökt, kan detta till och
med leda till ett mer varierat utbud, då biblioteken skulle kunna köpa in olika fonogram
som de sedan lånar ut mellan biblioteken.
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8. Sammanfattning
Vi upplever att begreppet kvalitet ofta förekommer när man talar om bibliotekets verk-
samhet, framförallt när det gäller urval och beståndsutveckling. Detta trots att det inte
råder någon enighet om vad begreppet innebär eller hur en kvalitetsvärdering ska ske i
praktiken. Uppsatsen undersöker hur fonograminköpsansvariga bibliotekarier talar om
begreppet kvalitet samt hur deras kvalitetssyn tar sig uttryck i deras tal om inköp och
urval. Syftet är att undersöka hur bibliotekarier ansvariga för inköp av fonogram arbetar
i urvalsprocessen och hur de resonerar omkring kvalitet. Syftet har brutits ner i de fyra
frågeställningarna:

• Hur resonerar ansvariga för fonograminköp på folkbibliotek om kvalitet?
• Har deras resonemang om kvalitet någon betydelse för urvalet?
• Hur går urvalet till i praktiken?
• Hur tar sig de inköpsansvarigas förhållningssätt uttryck i synen på användarnas

behov och deras möjligheter att påverka urvalet?

Det empiriska materialet består av intervjuer med sju inköpsansvariga bibliotekarier på
sex svenska folkbibliotek. Vi har inte strävat efter att hitta bibliotek som satsar extra på
just musiken utan har velat se hur inköpsansvariga bibliotekarier på ett ”genomsnittligt”
folkbibliotek resonerar kring kvalitet.

Informanternas utsagor analyseras utifrån en teoretisk ram som bygger på tre perspektiv
utvecklade av Talja och som rör vad bibliotekets fonogramsamlingar bör innehålla.
Taljas tre perspektiv kopplas i analysen samman med andra forskares kategoriseringar
och blir ett sätt att sätta in våra informanters utsagor i ett större sammanhang.

Resultaten av den empiriska undersökningen har strukturerats under de tre rubrikerna:
Kvalitet som objektiv sanning, Kvalitet som motpol till det kommersiella och Kvalitet
utifrån publikens upplevelser. Ingen av våra informanter kan sägas tillhöra enbart ett av
dessa perspektiv utan rör sig mer eller mindre mellan de olika uppfattningarna.

När det gäller våra frågeställningar kommer vi fram till att alla våra informanter tycker
att det är väldigt svårt att resonera om begreppet kvalitet. De flesta uttrycker dock att det
inte går att ha några generella kvalitetskriterier för fonogramurvalet då kvalitet anses
vara något mycket personligt som bara kan definieras i mötet med användaren. Åsikter
om att det måste finnas en sorts professionalitet hos musikutövaren och vissa materiella
kvalitetskriterier förekommer också. Flera av informanterna betonar att biblioteket ska
vara ett alternativ till mer kommersiella kanaler och på de större biblioteken betonas
vikten av att ha en ”komplett” samling. Dock tycker vi oss se att det finns vissa tankar
om att klassisk musik fortfarande uppfattas som något med en sorts inneboende kvalitet,
medan dansbandsmusiken uppfattas tvärtom. Vi konstaterar också att informanternas
kvalitetssyn påverkar deras urval i allra högsta grad. De informanter som anser att kva-
litet bara är något som kan definieras av användaren köper exempelvis fonogram efter
inköpsförslag och önskemål från användarna i större utsträckning.

Frågan om hur urvalet går till i praktiken besvaras med att informanterna till stor del
utgår från recensioner i olika tidningar och tidskrifter. Olika topplistor används också
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som ett hjälpmedel, tips från informanternas kollegor, familj och som sagt även använ-
darnas önskemål.

När det gäller vår sista frågeställning ”Hur tar sig de inköpsansvarigas förhållningssätt
uttryck i synen på användarnas behov och deras möjligheter att påverka urvalet?” kon-
staterar vi att de informanter vilkas åsikter stämmer bäst överens med Taljas Allmänna
bildningsutbud tenderar att i högre grad se sig själva som experter med rätt att definiera
användarnas behov. I dessa fall får givetvis användarna mindre möjlighet att påverka
informanternas urval. Det är dock ingen som stämmer helt överens med denna beskriv-
ning. De flesta rör sig istället mellan Det alternativa utbudet och Det efterfrågestyrda
utbudet. Vilket innebär att vissa informanter menar att de genom att erbjuda användarna
en del av det de direkt efterfrågar ska kunna få dem att upptäcka nya alternativ, medan
några av informanternas huvudsakliga mål är att erbjuda det användarna explicit efter-
frågar.
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Bilaga 1

Intervjufrågor
Fakta om fonogramverksamheten
(frågor som skickades med e-post till informanten före intervjutillfället)
Hur många  musikfonogram har biblioteket i sin samling?
Hur länge har fonogramverksamheten funnits?
Hur många fonogram köps in på ett år?
Prioriteras någon särskild genre?
Uppskatta hur genrefördelningen ser ut.

Frågor ställda vid intervjutillfället
Hur gammal är du?
Vad har du för utbildning?
Berätta om dina arbetsuppgifter.
Hur kom det sig att det blev just du som blev ansvarig för fonograminköpen?
Har du några tidigare erfarenheter som du har nytta av i ditt arbete med fonogrammen?

Inköp.
Vad är målet med bibliotekets fonogramverksamhet?
Varifrån köper du fonogrammen?
Hur ofta?
Vem/vilka bestämmer vilka fonogram som ska köpas?
Finns det några policydokument för fonogramverksamheten?
I så fall hur används dessa?
Finns det några fall där du bortser från policydokumenten?

Urval.
Hur tänker du kring urvalet av fonogram? (vad är viktigt?)
Var hittar du information om fonogramutbudet?
Vilka kriterier har du vid inköp?
Vad beror genrefördelningen på?
Finns det några/något fonogram som du absolut inte skulle köpa?

Användarna.
Vilka användare vänder sig samlingen till?
Prioriteras någon särskild användargrupp?
Har användarna någon chans att påverka urvalet?

Kvalitet.
Hur tänker du omkring begreppet kvalitet?
Vad skulle du säga att kvalitet innebär när det gäller fonogram?
Vilka kvalitetskrav följer ni vid inköp?
Hur kontrolleras fonogrammens kvalitet och innehåll?
Vad anser du vara god kvalitet? (i fonogramsammanhang)
Vad anser du vara dålig kvalitet?
Har du något övrigt att tillägga?




