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Abstract: The aim with this Master’s thesis is to study which ambitions and 

strategic aims Gothenburg’s district libraries have regarding their 
music sections. I have utilized my theory from Sanna Talja, a 
Finnish researcher in Library and information science. She 
identifies three perspectives in maintaining a music library. She 
calls them, general education, alternative and demand. I have 
performed a qualitative study, in interviewing ten librarians 
responsible for the music section at the district libraries. The 
results, from analysing, the interviews were discussed in 
relationship to Talja’s research findings. Thereby, I could easily 
distinguish each library’s working methods at the music section 
and link them to Talja’s perspectives.      

 
 The conclusion of this study is that there are just a few libraries, in 

my material, who express that they have guidelines to follow and 
strategic aims to work toward. It was also shown that few of those 
responsible for the music sections had a strong interest in music. 
This lack of interest can also be translated into deficiency in 
competence. It can be assumed that this played a role in the way 
two libraries stagnated when it came to purchasing new music. 
Furthermore, this study shows that quality is not considered very 
important when the libraries buy music.  

 
 Another conclusion from the study is that the libraries show low 

levels of knowledge on local users. Rhetorically, librarians stated 
that their knowledge of users was large. However, none of them 
have researched their local inhabitants on a deeper level.  

 
Nyckelord: Folkbibliotek, fonogram, musikbibliotek, kvalitet, inköp, 

målsättning, urvalsprinciper, låntagare 
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1. Inledning 
 
Jag var jag tidigt inställd på att min magisteruppsats skulle behandla någon av 
folkbibliotekens konkreta verksamheter. Eftersom musik är ett av mina största intressen så var 
valet ganska enkelt att göra. Denna uppsats ska allstå handla om musikavdelningarna på 
folkbiblioteken. Jag har tidigare arbetat en lång period inom musikhandeln och har då skaffat 
mig stora kunskaper om hur den delen av musikbranschen fungerar. De åtta år som jag var 
ansvarig för skivinköp och försäljning i en skivaffär, är något som jag gärna vill kunna dra 
nytta av i denna uppsats. 
 
Efter att ha läst tillvalskursen, Musik på bibliotek, insåg jag att det finns väldigt lite skrivet 
och forskat om musik på svenska folkbibliotek. Kurslitteraturen var antingen något föråldrad 
eller hämtad från andra länder. I samband med att jag började fundera på ur vilken vinkel jag 
skulle undersöka musikverksamheten på folkbiblioteken, hittade jag ett inlägg på Biblist, ett 
svenskt diskussionsforum för biblioteksrelaterade frågor på Internet, där jag fick ett bra 
uppslag. 1 Inlägget var en förfrågan från Gävle stadsbibliotek, som precis skulle starta upp en 
musikavdelning, om det fanns andra bibliotek som hade klara målsättningar och 
inköpspolicys för sin musikverksamhet som de kunde dela med sig av. Jag förstod genast att 
inom detta grundläggande område av musikverksamheten finns det mycket intressant att 
undersöka. Ytterligare en anledning till att detta ämne är intressant är att det faktiskt finns 
ganska många personer som inte vet att de allra flesta bibliotek erbjuder musik till utlåning. 
Nu har jag inte undersökt detta på något djupare plan men jag påstår ändå att så faktiskt är 
fallet. Kommentarer som ”Oj! Finns det musik att låna på biblioteket? Det hade jag ingen 
aning om” förekommer faktiskt oftare än man kan tro. Denna uppenbara tydlighet att 
musikavdelningarna lever ett undanskymt liv på biblioteken, gör att mitt intresse och 
nyfikenhet för ämnet är stort. Jag både anser och inser att det är ett område inom 
folkbiblioteksverksamheten som verkligen behöver lyftas fram och belysas. Förhoppningsvis 
kan min uppsats vara en liten start till att skapa ett större intresse för denna 
biblioteksverksamhet 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Sverige finns det ingen lag på att biblioteken ska ha ett bestånd av musik att erbjuda 
låntagarna, som det till exempel finns i vårt grannland Danmark där lagen kräver det. Den 
svenska bibliotekslagen innehåller ingen sådan paragraf. Den svenska bibliotekslagen lägger 
ansvaret på respektive kommun att bestämma hur man vill utforma biblioteken. I samband 
med att det blev lag i Danmark för biblioteken att ha musik för utlåning, gavs det också ut 
handböcker i hur man kan bygga upp och sköta en musikavdelning. I Sverige finns inga 
sådana handböcker specifikt för musikverksamheten. De allra flesta bibliotek har idag en 
skivavdelning i alla fall. Detta har hänt de senaste åren. Många folkbibliotek lade mer eller 
mindre ner sin musikavdelning när cd-skivan tog över från vinylskivan. När det visade sig att 
cd-skivan kommit för att stanna började många bibliotek återigen köpa in musik och bygga 
upp sina musikavdelningar. Tittar man närmare på olika folkbiblioteks musikavdelningar så 
ser man dock att det finns stora skillnader gällande storlek, innehåll och ut formning. Varför 
dessa stora skillnader förekommer är något man kan fundera över och som min undersökning 
förhoppningsvis kan ta reda på. 
 

                                                                 
1 Andersson, Marika, Från Biblist, URL: http://segate.sunet.se/cgi-
bin/wa?A2=ind0210&L=biblist&F=&S=&P=32619 
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Mitt mål med denna uppsats är inte att få svar på mina frågor genom att historiskt titta på hur 
folkbibliotekens musikavdelningar har bedrivits. Jag vill ta reda på hur de fungerar idag. 
Målet är att redovisa de målsättningar folkbiblioteken har med sina musikavdelningar och få 
en förståelse för varför musikavdelningarna på folkbiblioteken varierar så mycket som de gör 
i sina utbud och urval. 
 
1.2 Syfte, problemformulering och frågeställningar 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka efter vilka riktlinjer och intressen ett antal av 
Stadsdelsbiblioteken i Göteborg driver sina musikavdelningar gällande utbud och urva l av 
fonogram. Till min hjälp har jag tre forskningsbaserade perspektiv på 
musikbiblioteksverksamhet som jag hämtat från den finska forskaren, i biblioteks- och 
informationsvetenskap, Sanna Talja. Dessa tre perspektiv innebär konkret: Arbetar biblioteket 
efter en folkbildande modell? Betraktas biblioteket som ett alternativ till den kommersiella 
marknaden? Utgår biblioteket från låntagarnas efterfrågan? Jag vill genom att studera ett antal 
stadsdelsbibliotek ta reda på hur de resonerar kring, och på vilket sätt de sköter, 
musikavdelningen. Jag vill ta reda på vilka fonogram som hamnar på Stadsdelsbiblioteken  i 
Göteborg och varför. Jag vill också utvärdera de tre perspektiven och se ifall de är hållbara 
som riktlinjer för hur Stadsdelsbiblioteken i Göteborg driver sina musikavdelningar.  
 
Min övergripande problemformulering är: Vilka syften och ambitioner har 
Stadsdelsbiblioteken i Göteborg gällande sina musikavdelningars utbud? För att få svar på 
detta så har jag skrivit ner fyra frågeställningar. Dessutom har jag en frågeställning som 
utvärderar hur mitt teoretiska instrument fungerat. 
 
• Har Stadsdelsbiblioteken i Göteborg någon uttalad målsättning med sina utbud av musik?  
• Vilka är kvalitetskraven på att ett fonogram ska hamna på Stadsdelsbiblioteken i 

Göteborgs musikavdelningar? 
• Vilken roll och frihet har den musikansvarige på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
• Hur stor påverkan har låntagarna över hur musikutbudet ser ut på Stadsdelsbiblioteken i 

Göteborg? 
• Är de tre perspektiven användbara som analysredskap för musikbiblioteksverksamheten 

på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
 
Med utgångspunkt från dessa frågeställningar hoppas jag kunna göra en intressant 
undersökning som visar hur arbetet fungerar på Stadsdelsbiblioteken i Göteborgs 
musikavdelningar. 
  
1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Fonogram 
Med fonogram menas all inspelad musik på lp, cd, kassettband. Av de bibliotek jag undersökt 
finns det varken kassettband eller lp-skivor för utlåning varför det enbart handlar om cd-
skivor i det här arbetet. En musikavdelning rymmer mer än fonogram. Man brukar dela upp 
musikavdelningen i tre delar. Musikalier (noter), musiklitteratur i bok- och tidskriftsform och 
fonogram (inspelningar). Många folkbibliotek inrymmer också media såsom videofilmer, 
multimedia och cd-rom i musikavdelningen. I detta arbete fokuserar jag dock enbart på 
fonogrammen. 
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Stadsdelsbiblioteken i Göteborg 
Jag har valt att förlägga min undersökning till Stadsdelsbiblioteken i Göteborg vilka är 21 till 
antalet. Det främsta skälet till att jag förlagt min undersökning till Göteborg är att jag 
personligen ville göra intervjuer på plats samt att de var ett överskådligt antal bibliotek för att 
dra goda generella slutsatser. Varje stadsdelsbibliotek är kopplat till en stadsdelsnämnd.  
Stadsdelsnämnderna finns bland annat för att den lokala demokratin skall bli bättre. Det skall 
vara lätt att få kontakt med politikerna i stadsdelsnämnderna och möjligheterna att påverka 
innan beslut fattas, skall vara goda. Stadsdelsförvaltningen har ansvar för den kommunala 
verksamheten, såsom vård, omsorg, skola, kultur och fritid, i respektive stadsdel precis som i 
vilken ”vanlig” kommun som helst. Skillnaden är att Göteborgs stad finns som en gemensam 
enhet bakom alla stadsdelar.2  När det gäller stadsdelsbiblioteken så är de fristående från 
varandra gällande val av inköp och utbud. Bibliotekskatalogen, Gotlib, är dock gemensam 
över hela Göteborg. Det innebär att man som låntagare kan låna en bok från vilket bibliotek 
som helst och få den skickad till ’sitt’ stadsdelsbibliotek. Fonogrammen skickar man dock 
inte mellan stadsdelsbiblioteken. De är alltid stationerade på samma stadsdelsbibliotek.  
 
Kvalitetsbegreppet 
Den teoriram jag använder mig av tar till viss del upp en diskussion kring kvalitetsbegreppet, 
dock inte på något djupare plan. Jag har, i min uppsats, inte teoretiskt fördjupat mig i begrepp 
som kvalitet, klassiker och kanon då det skulle blivit ett alltför stort arbete. Det jag gör i 
uppsatsen är att pejla hur man ser på kvalitetsbegreppet ute på biblioteken och sedan gör jag 
reflektioner utifrån det. Rent konkret så har respondenterna fått lägga sin egen betydelse i 
begreppen om de dykt upp under diskussionens gång. Givetvis kan detta få till följd att olika 
respondenter lägga olika betydelse i samma begrepp. Jag har ändå valt att göra på detta sätt då 
jag anser att det är fullt möjligt att diskutera kvalitet på en mer allmän nivå och ändå få fram 
intressanta svar.  
 
Musiktermer och artister 
I uppsatsen förekommer många musikrelaterade termer och namn på artister. En del av dessa 
termer är mångtydiga och några artister är inte allmänt kända och kan därför behöva förklaras. 
I stället för att ta upp dem i detta avsnitt så förklaras de första gången de nämns i texten. 
Genom att göra på detta sätt så har man informationen i en not på samma sida och slipper 
bläddra tillbaka vilket gör läsningen smidigare.   
 
1.4 Uppsatsens disposition 
 
Efter det första kapitlet där jag gett en kort bakgrund, redovisat mitt problem och mina 
frågeställningar samt tagit upp de avgränsningar och definitioner som är nödvändiga så är min 
uppsats upplagd på följande sätt. 
 
Kapitel 2 är en översikt över den litteratur som jag anser vara viktig för min uppsats. Jag tar 
upp texter av olika karaktär såsom utredningar, handböcker, tidningsartiklar och 
magisteruppsatser. 
 
Kapitel 3 tar upp den teori som jag använder mig av. Jag har haft som ambition att ta hjälp av 
en teori som på ett naturligt sätt är överförbar till den undersökning jag gör. I detta avsnitt 

                                                                 
2 Göteborgs kommun: URL: 
http://www.goteborg.se/prod/sk/goteborg.nsf/1/organisation,stadsdelsforvaltningar?OpenDocument (2003-05-
20) 
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redogör jag alltså för hur teorin ser ut och på vilket sätt jag applicerar den på min 
undersökning. 
 
Kapitel 4 är en redogörelse för mitt metodval och hur jag gått till väga vid min undersökning. 
Jag har valt att tydligt redovisa detta så att inga oklarheter ska föreligga. 
Kapitel 5 är resultatredovisningen. Jag har valt att ingående redovisa de resultat jag fått från 
varje bibliotek. Mitt arbete fokuserar på hur folkbiblioteken arbetar och vad de 
musikansvariga säger om sitt arbete och då tycker jag också det är rätt att tydligt redovisa det i 
uppsatsen. Jag har alltså valt att tydligt skilja på resultatdelen och analys- och 
diskussionsdelen. 
 
Kapitel 6 är det avsnitt där jag analyserar och diskuterar de svar jag fått. Jag har valt att dela 
in avsnittet i fem delar där varje del tar upp en specifik del av musikverksamheten. Därefter 
sammanfattar jag vad biblioteken svarat. Sedan lägger jag fram min teoriram och till sist 
kommenterar jag resultatet. 
 
Kapitel 7 är avsnittet där jag lägger fram mina slutsatser. Här svarar jag på mina 
frågeställningar och redovisar de bibliotek jag undersökt, i förhållande till min teori. 
 
Kapitel 8 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 
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2. Litteraturöversikt 
 
Hösten 2002 gick jag kursen Musik på bibliotek på Högskolan i Borås. Något som stod klart 
för oss som läste kursen var att det inte finns mycket skrivit om musikverksamheten på 
svenska folkbibliotek. Varken forskning, statliga utredningar eller andra omfattande texter har 
gjorts i någon mängd att tala om. Inför denna uppsats så visste jag alltså förutsättningarna 
men såg det inte som något hinder. I inledningsskedet av uppsatsen gjorde jag många 
sökningar på de relevanta databaserna, såsom Libris och Lisa för att inte gå miste om något. 
Jag har kontinuerligt under uppsatsens gång gjort nya sökningar och även läst fackpress om 
bibliotek för att inte missa om det skulle dyka upp några nya texter.  
 
Eftersom jag skriver om svenska folkbibliotek så vill jag fokusera på texter som var relevanta 
för svenska förhållanden. Min intention har hela tiden varit att klart fokusera på de svenska 
musikbiblioteks förhållandena. Därför har jag valt att sortera bort texter som handlar om 
andra länders musikbibliotek med undantag för en dansk text som jag anser vara så intressant 
att den är värd att ta upp. Jag har också varit försiktig med texter som inte primärt handlar om 
musikverksamheten men som berör samma typ biblioteksfrågor som min uppsats behandlar. 
En sådan text har jag dock tagit upp då den utan problem är applicerbar på 
musikavdelningarnas beståndsuppbyggnad. Nedan följer sammanfattningar av texter som ger 
en bra översikt över det område jag undersöker på musikavdelningarna.  
 
Den senaste svenska statliga utredningen som behandlar detta ämne noggrant är från 1983 och 
heter Musik och folkbibliotek – Rapport om en kartläggning av folkbibliotekens 
musikverksamhet . Utredningen grundar sig främst på statistik och åsikter som inkommit från 
ett stort antal bibliotek som deltog i en enkätundersökning. Utredningen känns i vissa 
avseenden en aning inaktuell men det finns några saker som är intressanta. Författarna till 
rapporten skriver att det faktamaterial de samlat in ska ses som ett grundmaterial som bör 
följas upp kontinuerligt.3 Vad jag kan förstå så har denna rapport inte fått någon större 
uppföljning under de dryga 20 år som gått sedan dess. Rapportens resultatdel visar intressanta 
fakta som berör den aspekt som jag tar upp: målsättning. Den visar att endast 9 % av 
biblioteken i landets kommuner har målformuleringar för musikverksamheten. 
Rapportförfattarna frågar sig om det är ointresse för eller villrådighet om hur man ska 
handskas med musiken på biblioteket, som skapar de låga siffrorna. Av de bibliotek som sa 
sig ha någon målsättning så varierade svaren mycket. Målsättningen i en del kommuner var 
bara att ett bestånd fonogram skulle finnas på biblioteket medan andra hade klara 
musikpolitiska program.4 En annan intressant uppgift som rapporten får fram är att ungefär 
hälften av biblioteken hade ett samarbete med någon organisation utanför biblioteket. 
Rapporten kan inte få fram någon klar bild över hur fonogramsammansättningen ser ut, detta 
då svaren enligt författarna är ojämförliga. Deras iakttagelser visar dock att den klassiska 
musiken dominerar kraftigt i utbudet. De menar att det främst har att göra med att det bara 
köptes in klassik musik till en början på många av biblioteken. Bibliotek som startat med 
musikverksamhet under senare tid har en större spridning mellan olika genrer.5 I ett 
avslutande kapitel i rapporten kommer Bibbi Andersson, som varit projektledare för 
rapporten, med ett antal synpunkter och idéer. Jag tar upp några här. Hon skriver att många 
bibliotekarier tycker det är svårt att få en övergripande bild över ett så stort område som 
musiklivet. Därför skjuter många det ifrån sig då kännedom och kunskap saknas. 

                                                                 
3 Musik och folkbibliotek , Ds U 1983:13, s. 7 
4 Ibid, s. 32 f 
5 Ibid, s. 62 
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Konsekvensen blir då att en musikpolitisk helhetssyn går förlorad och i stället blir det, som 
hon skriver, inskränkt tyckande, intolerans och revirtänkande. Hennes slutsats är att med 
kompetens kan man få bort de fördomsfulla begränsningar som finns inom 
musikverksamheten på biblioteken. Andersson skriver också att de bibliotek som har en bra 
och fungerande musikverksamhet är de som har genomtänkta riktlinjer att följa. Vidare 
betonar Andersson att biblioteken behöver erbjuda musik så att människor ska ha tillgång till 
ett brett sortiment inspelad musik. En sista intressant notering jag gör är att hon tar upp att 
bibliotekshögskolan måste förbättra arbetet med att utbilda musikbibliotekarier och också se 
till att de fort- och vidareutbildas.6 
 
1997 sammanställde svensk biblioteksförenings kommitté för AV- och elektronisk media en 
bok som heter Modern teknik – moderna medier som riktar sig till folk- och skolbibliotek. De 
skriver i sin inledning att det har saknats en introducerande och orienterande bok om IT-
användning och nya medier för bibliotekarier så därför har man nu sammanställt en. 7 Ett 
kapitel i denna bok handlar om fonogram.8 Detta kapitel är skrivet av Ingemar Johansson som 
är bibliotekarie på Västerås stadsbibliotek. Johansson ägnar en del av sin text åt att gå igenom 
grundläggande tekniska fakta om olika nya ljudmedier vilket idag kan ses som onödigt men 
som för sju år sedan säkert var både nödvändigt och lärorikt. De avsnitt, i Johanssons kapitel, 
som är extra intressanta för detta arbete berör sådant som utbud, inköpsvägar, 
urvalshjälpmedel och hur biblioteken ska arbeta med sin musikavdelning. Johansson skriver 
att Sverige har ett bra utbud av musikmedier, särskilt om man bor i en av de större städerna. 
Johansson skriver också att det på Internet finns en mängd skivaffärer som har sina kataloger 
tillgängliga. Där kan man hitta i stort sätt allt som finns utgivet. Johannson skriver vidare att 
de flesta bibliotek gör merparten av sina inköp på Bibliotekstjänst (Fortsättningsvis kallat 
BTJ).  Detta är praktiskt då fonogrammen levereras katalogiserade vilket annars innebär mer 
jobb. Johansson poängterar dock vikten av att söka sig utanför BTJ och skaffa sig ett 
kontaktnät av specialister på olika musikområden. Behoven är mycket olika på olika 
bibliotek, menar han. 
 
För att få hjälp att göra urvalet behöver man, enligt Johansson, läsa mycket musiktidsskrifter. 
Det är där man får den löpande och aktuella informationen och där man även kan hitta 
sammanställningar som till exempel enskilda artisters produktion, årsbästalistor och 
översikter över olika genrer. Johansson menar att detta arbete kan vara tidskrävande men 
påpekar att det ofta finns register över recensioner att hitta. Det finns en mängd böcker som 
erbjuder guider i olika musikstilar och det finns också sajter som betygsätter och visar vilka 
som är de bästa fonogrammen med olika artister, skriver han.  Ett grundläggande beslut, som 
biblioteken ska ta angående sin musikverksamhet, är, enligt Johansson, om man enbart ska ha 
fonogrammen till utlåning, enbart spela fonogrammen på biblioteket eller bådadera. Det får 
konsekvenser för hur man ska hantera frågan om larm, personalåtgång, utbildning osv. Den 
vanligaste varianten är enbart utlåning och av de bibliotek jag undersökt är så också fallet. 
Johansson menar att enbart utlåning kräver små resurser men ger mycket tillbaka i form av 
bra utlåningsstatistik eftersom fonogram hör till de medier som har mest utlåning per enhet. 
Johansson menar också att bibliotekets status höjs avsevärt om man har ett bra utbud av 
musik. Att förvara och exponera fonogrammen kan vara lite krångligt enligt Johansson. Det 
finns ännu inte något perfekt stöldlarm som gör att man slipper extra arbete. Det vanligaste är 
att plocka ut skivan och förvara den bakom disken. Johansson menar dock att detta leder till 

                                                                 
6 Ibid, s. 97 ff 
7 Johansson, Ingemar, 1997. Nya ljudmedier på biblioteken  ur Modern teknik – moderna medier, s. 10 f 
8 Ibid s. 101 ff  
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extra arbete och att det ur ergonomisk synpunkt inte alltid är bra då konstiga arbetsställningar 
kan belasta exempelvis ryggen. 9  
 
Varför ska det då finnas utlåning av musik på biblioteket enligt Ingmar Johansson? Han tar 
upp att en viktig faktor är att locka ungdomar till biblioteket, eller snarare få dem att stanna 
kvar när de blir för stora för barn- och ungdomsavdelningen. Musiken kan vara en viktig del 
för ungdomar att hålla kvar den positiva bild av biblioteket som de ofta har från tidigare. 
Biblioteket kan i ett längre perspektiv få rollen som en mötesplats, stället dit man går för att 
träffa kompisar menar Johansson. Ett annan sak som musikverksamheten kan uppfylla enligt 
Johansson, är att locka nya låntagargrupper, tydligast gäller detta invandrare. Johansson tar 
upp musikens roll som identitetsbärare och menar att en satsning på invandrarnas musik kan 
ge stor utdelning. Johansson avslutar sitt resonemang med att konstatera att satsning på 
musikmedier är ett kostnadseffektivt sätt att utnyttja anslagen om man använder 
lånestatistiken som mått. Fonogram kostar mindre än hälften än exempelvis böcker.10  
 
I ett avsnitt som Johansson kallar Kontakter och PR-arbete11 för han ett intressant resonemang 
om hur biblioteken kan och ska samarbeta med andra institutioner. Han skriver att 
bibliotekens verksamhet naturligtvis mår bra av en livlig kontakt med enskilda personer och 
institutioner som sysslar med musik. Biblioteket kan bli en kontaktyta mellan utövare och 
konsumenter och medverkar till att den lokala musikscenen presenteras. Johansson menar att 
det är självklart att biblioteket ska köpa in lokala förmågor och att eventuella kvalitetskrav då 
kan förbises. Det behöver inte vara professionella artister utan det kan också vara 
hemmagjorda demoskivor och kassetter. Johannsson avslutar med att konstatera att biblioteket 
i en del kommuner har en viktig roll som konsertarrangör men förstår att det inte är möjligt 
för alla bibliotek. Han menar dock att det är viktigt för biblioteken att åtminstone informera 
om det lokala utbudet. 
 
I motsats till Sverige har Danmark en lag som säger att folkbiblioteken måste erbjuda sina 
låntagare utlåning av fonogram. I Sverige är det upp till varje kommun att bestämma vilken 
sorts verksamhet folkbiblioteket ska driva. Den danska lagen relativt ny, den tillkom år 2000, 
och biblioteken hade perioden fram till 1 januari 2003 att uppfylla de krav som den nya lagen 
krävde. I samband med detta gav den danska biblioteksstyrelsen ut ett innehållsrikt häfte med 
vägledning och råd över hur man ska sköta en musikavdelning på folkbiblioteken. Detta häfte, 
Musik på biblioteker, Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen, 2000,  är skrivit av Tine Vind, 
lektor vid Danmarks biblioteksskola, i samverkan med erfarna musikbibliotekarier. Vind 
skriver att musikinnehav på bibliotek är en tjänst som bör betraktas med samma ögon som 
man ser på böcker och övriga medietyper. Låntagarna har idag krav på att få både information 
och upplevelser från biblioteken oavsett mediatyp och det är något som biblioteken måste 
förstå, enligt Vind.12  Vind skriver att målsättningen med musikavdelningen bör vara att 
tillgodose lokalbefolkningens behov vare sig det gäller nöjeslyssning eller musikanter som är 
ute efter att lära sig mer om musik. Detta kräver förstås god kännedom om låntagarna vilket 
man får skaffa sig genom att ta kontakt med dem. I detta fall är det intressant att få reda på 
åsikter från dem som lånar från det utbud som finns och dem som inte lånar alls men som är 
potentiella låntagare. Detta för att få fram åsikter från alla håll.13  
 

                                                                 
9 Ibid, s. 107 ff 
10 Ibid, s. 116 
11  Ibid, s. 117 
12 Vind, Tine, 2000. Musik på biblioteker. Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen, s. 7 
13  Ibid, s. 16 
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En musiksamling för biblioteken ska vara uppbyggd kring begreppen kvalitet, aktualitet och 
allsidighet, skriver Vind. Det är ingen lätt uppgift att uppnå detta, menar hon, men det måste 
vara en ambition. Balansen mellan aktualitet och kvalitet kan leda till diskussioner. Samtidigt 
ska man ha i åtanke att försöka följa låntagarnas behov och efterfrågan. Härtill kommer också 
att ge låntagarna upplevelser inom musik som var okänd för dem innan de kom till biblioteket 
och som kan tillfredställa ett behov som de inte visste fanns.14 De skriver själva att det är svårt 
och komplext att uppfylla dessa krav men att man måste ha dem som utgångspunkter.  
 
Ett intressant avsnitt i Vinds häfte är det som handlar om vilken kompetens och kunskap 
musikbibliotekarien ska ha. Det är klart att man kan sätta högre krav på renodlade 
musikbibliotek men även den typen av bibliotek som jag undersöker närmare i min uppsats 
bör kunna uppfylla de flesta av dessa kompetenskrav, enligt min uppfattning. Detta också för 
att ge biblioteket status som ett ställe där det finns kunskap att hämta, från den samling som 
finns men också från de som jobbar där. De råd som Tine Vind ger är alla så intressanta att 
jag spaltar upp dem här: 
 
• ”Vara välorienterad om vad som händer i konsertlivet: se anslag och läsa i dagspressen 

om vad som händer. 
• Läsa artiklar om musik i tidsskrifter och dagstidningar för att hålla sig uppdaterad. 
• Hålla utkik om det kommer några resande orkestrar på besök inom det lokala området och 

se om deras repertoar kan stå till grund för nya inköp. 
• Ha ett öga på topplistorna men låt dem inte vara facit för inköp till samlingen. 
• Lyssna på radio och se på TV för att hålla dig ajour och särskilt intressera dig för program 

som ger kunskap som du tidigare saknat. 
• Utveckla dig själv genom att deltaga i projekt och utbildning som handlar om 

musikförmedling. 
• Skaffa dig ett nätverk där idéer och frågor kring musik kan diskuteras och som kan vara 

till stor nytta i det dagliga arbetet. 
• Gå på konserter och få musikupplevelsen förstorad genom det direkta mötet med musik 

och därigenom få ytterligare förståelse för musikens styrka”. 15 
 
Vind skriver att det inte alltid är nödvändigt att ha kunskap om alla musikstilar som man kan 
tänkas ha i biblioteket. Hon poängterar att mötet med, och kunskapen om, låntagarna är minst 
lika viktig som den rena musikkunskapen. 16  
 
Bent Christiansen skriver i sin text (Musik)bibliotekarisk utbildning?, 1993 att det finns ett 
kunskapsproblem på bibliotekens musikavdelningar. 17 Christiansen var musikbibliotekarie vid 
Göteborgs Musikteater och tar upp vad man egentligen får lära sig på biblioteks-
utbildningarna. Han går med på att vetenskapliga punkter som anses centrala, såsom kunskap 
om medierna, kunskapsorganisation, förståelse av ämnena och metoder och tekniker för att 
underlätta människors interaktion med biblioteket är viktiga. Han förstår också att det 
administrativa arbetet och att se biblioteket i ett makrostrukturellt perspektiv även låter 
alldeles utmärkt att lära sig för den som ska bli musikbibliotekarie. Han är dock lite rädd för 
att denna typ av kunskap tar överhanden och att den rena musikkunskapen inte blir tillräcklig. 
Ett intressant utdrag ur hans text lyder så här: 
 

                                                                 
14 Ibid, s. 18 
15 Ibid, s. 33 
16 Ibid, s. 33 
17 Christiansen, Bent – ”(Musik)bibliotekarisk utbildning?”, Ur Musikbiblioteksnytt 1993:2, s. 11 
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Som musikbibliotekarier måste vi, om musikens speciella dokumenttyper (musikalier, fonogram 
etc.) också i fortsättningen skall registreras och förmedlas på ett försvarligt sätt, kräva att 
bibliotekarieutbildningen ger möjlighet till insikt i ämnet musik, teoretiskt och historiskt. Och 
helst i nära samband med angränsande områden som konst, teater och film.18 

 
Det han är rädd för är att sådant som informationsteknologi och system- och 
organisationsteori tar överhanden i biblioteksutbildningarna och att den humanistiska 
aspekten nästan helt glöms bort. 
 
Det finns några magisteruppsatser som behandlar ämnet musik på bibliotek. I de uppsatserna 
ligger fokus ofta på den historiska utvecklingen av musikbiblioteken och inte så mycket på 
undersökningar gällande bibliotekens målsättningar och utbud. Jag har dock hittat två 
magisteruppsatser som har en infallsvinkel som delvis liknar den jag har till detta arbete.  
 
Den första är skriven av Marie Nilsson och heter Skivor på folkbibliotek – En studie kring 
motivering, målsättning och urval, 1997. Nilsson uppsats är intressant i många avseenden och 
särskilt innehållsrik vad gäller historisk bakgrund till musikbibliotek i Sverige. Hennes 
uppsats besvarar mer hur det har varit än hur det var när hon gjorde sin undersökning. Hon 
har emellertid ett avsnitt där hon försöker utvinna hur det ser ut i dagens folkbibliotek 
angående musikavdelningarna. Detta avsnitt är förstås av särskilt intresse för mig. I 
inledningen av detta avsnitt slår Nilsson fast, att hon genom sina litteraturstudier förstått att 
det inte finns några övergripande riktlinjer för hur musikverksamheten ska se ut på svenska 
folkbibliotek. Nilsson urskiljer däremot flera tankar som fonogramverksamheten grundat sig 
på som är intressanta. Dessa är att biblioteket skall ge information om musik via musiken 
själv, att biblioteket skall förmedla kulturella upplevelser och stödja kulturpolitikens åtgärder, 
att biblioteket skall arbeta för en jämnare fördelning av skivutbudet och att biblioteken har ett 
ansvar att förmedla ett kvalitetsutbud som motvikt till det kommersiella utbudet och som 
avslutning  att ungdomar kan lockas till biblioteket med hjälp av skivutlåning. Nilsson 
undersöker sedan tre biblioteks musikverksamhet. Hennes kvalitativa undersökning kommer 
fram till att de tre biblioteken har ganska skilda riktlinjer gällande målsättning för urvalet av 
fonogram. Ett bibliotek ser som sin uppgift att vara ett komplement till den övriga 
musikmarknaden. De ska alltså satsa på en smalare och mer alternativ inriktning i sitt 
musikurval. Ett annat bibliotek siktar på att ha en bred och allmän inriktning där låntagarna 
bestämmer genom önskemål om hur bibliotekets musikbestånd ska se ut. Ett sista bibliotek 
försöker få ett djup i sin samling där man ska kunna söka rötterna inom olika musikstilar.19 
Tre bibliotek och tre olika sätt att se på sin musikavdelning alltså. 
 
Ytterligare en magisteruppsats som behandlar musik på bibliotek är Fonogram på bibliotek – 
Bibliotekens dekadens eller kulturell nödvändighet?, 2000, skriven av Josefin Johannesson. 
Hon vill främst belysa musikens vara eller icke vara på biblioteken men hon kommer även in 
på mer konkret musikbiblioteksverksamhet och det finns några saker som hon tar upp som jag 
tycker är relevanta att redovisa. Johannesson skriver att 85% av Sve riges folkbibliotek har 
musik till utlåning år 2000. Hon går längre fram igenom vilka fonogram BTJ erbjuder 
biblioteken vilket är intressant. BTJ sammanställer ett standardurval av fonogram för 
biblioteken som väljs ur den aktuella utgivningen. Dessa fonogram ges sedan omdömen av 
tjänstemän från BTJ samt ett antal fackmän. Alla fonogram som BTJ erbjuder får positiva 
omdömen. Man skriver allstå inte om något som man tycker är dåligt. Johannesson skriver att 
musikintresset i Sverige har ökat mycket under de senaste årtiondena. Skiljelinjer mellan olika 

                                                                 
18 Ibid, s. 11 
19 Nilsson, Marie, 1997. Skivor på folkbibliotek – En studie kring motivering, målsättning och urval. s. 30ff 
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värderingar gällande social bakgrund eller generationsskillnader i musiken börjar försvinna. 
Människor har fått en bredare smak menar Johannesson.  20 I sina slutsatser för Johannesson 
fram att då det inte finns några riktlinjer i bibliotekslagen för hur biblioteken ska sköta 
musikverksamheten så är det svårt för bibliotekarierna att veta vad de ska köpa in. Hon menar 
att det borde finnas några mål att gå efter då det skulle underlätta för bibliotekarier som inte är 
så insatta. Hon kritiserar också att det inte finns någon ordentlig utbildning för 
musikbibliotekarier vilket skulle kunna höja standarden på musikverksamheten. Johannesson 
avslutar med påpekandet att fonogram borde vara lika självklart som andra medier på 
biblioteket. Folkbiblioteken måste hänga med i utvecklingen och se att användarnas behov 
kan förändras genom tiderna. Hon poängterar vikten av att bibliotekets gratisprincip även 
måste gälla fonogram och att biblioteket är till för alla.21 
 
Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg har skrivit boken, Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek, som handlar om folkbibliotekens beståndsuppbyggnad. Författarna skriver att 
den är tillämpningsbar på alla medier som finns i biblioteket även om den fokuserar på böcker 
och det är böcker som tas upp i deras exempel. I förordet så skriver de en sak som jag redan 
tidigare belyst, nämligen den att det saknas handböcker för svenska folkbibliotek om hur man 
bygger upp sina bestånd.22 Författarna skriver vidare att det inte ens i bibliotekspressen har 
man diskuterat detta område. De menar att det brister i kunskaper i tekniker och metoder inom 
detta område och därför behövs det en handbok av denna typ som ska fungera som ett 
underlag för biblioteken vid beslutsfattande beträffande beståndsfrågor. 
 
Författarna för inledningsvis ett intressant resonemang om kvalitetsbegreppet i förhållande till 
mediehantering.23 De menar till en början att det är en ledningsfråga att se till att det finns en 
verksamhetsidé och vision om hur bib lioteket ska fungera. Denna idé och vision ska sedan 
kontinuerligt kontrolleras och utvärderas för att se hur den fungerar. Höglund och Klingberg 
menar att en noggrann kvalitetskontroll inte nödvändigtvis behöver leda till större kostnader 
för biblioteket utan snarare tvärtom. Ett utdrag ur deras text lyder: 
 

Om kvalitet bl.a. innebär att man köper ”rätt” böcker, dvs. sådana böcker som inte blir 
’hyllvärmare’, har man ökat kvaliteten på beståndet och samtidigt ökat servicen genom ett bättre 
utnyttjande utan att kostnaderna ökat.24 

 
Höglund och Klingberg fördjupar sig längre fram i kapitlet Mål för biblioteksverksamheten i 
detta område.25 De menar att det är omöjligt för en verksamhet att veta om kvaliteten är god 
om det inte finns några mål att relatera till. De skriver att övergripande mål bör utarbetas för 
hela biblioteksverksamheten i alla dess delar och att resultatmål måste formuleras för alla 
verksamheter vid varje bibliotek.  
 
I  kapitlet Urvalsfilosofi uttrycker författarna att folkbibliotekens främsta syfte bör vara att fri 
tillgång till material för medborgarnas bildnings- och utbildningssyften erbjuds.26 De menar 
att det är svårt att dra några generella slutsatser om vad som ska finnas på biblioteken men 
utgångspunkten bör vara att vara försiktig med, vad de kallar, massmarknadslitteratur.  

                                                                 
20 Johannesson, Josefin , 2000 Fonogram på bibliotek – Bibliotekens dekandens eller kulturell nödvändighet?  
s. 16 ff 
21 Ibid, s. 48 ff 
22 Höglund, Anna-Lena, Christer Klingberg, 2001 Strategisk medieplanering för folkbibliotek , s. 8f 
23 Ibid, s. 16f 
24 Ibid, s. 17 
25 Ibid, s. 44ff 
26 Ibid, s. 36ff 
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Författarna tar också upp några undersökningar som visar att bibliotekarier tenderar att köpa 
mindre kvalificerad litteratur inom sådana ämnen de inte själva har kunskap om. De menar att 
detta är inte ett professione llt sätt att hantera urvalet. Denna typen av kunskapsbrist skulle 
kunna reduceras om biblioteket har ett planerat urvalsförfarande att utgå ifrån, menar de.  
 
I det omfångsrika kapitlet Uppbyggnad av mediebestånd tar författarna upp en rad intressanta 
punkter för biblioteken att tänka på vid sin beståndsuppbyggnad.27  Höglund och Klingberg 
menar bland annat att den negativa inställningen som finns bland många bibliotekarier att 
studera utlåningsstatisk bör ändras. Att studera utlåningen kan vara mycket värdefullt och ge 
goda kunskaper om bibliotekets servicenivå och måluppfyllelse, menar de. Konkret kan det 
innebära att man får fram ett underlag att jämföra emellan och att resursfördelningen kan 
diskuteras utifrån de siffror man fått fram. Ytterligare en sak man kan få fram vid mätningar 
är antalet aktiva låntagare. Vill man kan man sedan förlägga mätningen till varje område på 
biblioteket och få fram specifika siffror för till exempel musikavdelningen. Utifrån de 
grundläggande målen och resursfördelningen bör man göra en medieplan, menar Höglund och 
Klingberg. Denna medieplan ska spegla de målsättningar som sätts upp. Detta är ett bra sätt 
att undvika vanliga fällor i inköpsarbetet såsom att man som inköpare låter sig styras av 
utbudet och av bra recensioner trots att det inte finns någon faktisk efterfrågan. En medieplan 
ska kunna precisera vad som ska köpas in och även kunna profilera det specifika biblioteket. 
En annan viktig sak med en medieplan är att nya medarbetare lättare ska kunna få en 
uppfattning om hur biblioteket vill att det ska fungera. För att få bort att mycket hänger på en 
enda person och att dennes personliga smak inte ska dominera så fyller en sådan plan en 
viktig roll anser Höglund och Klingberg. Författarna sätter upp ett exempel på en mediaplan i 
punktform. Nedan följer de mest relevanta för denna undersöknings område:  
 
• ”Hur ser avdelningen ut idag? 
• Vem ska avdelningen rikta sig till? 
• Vad ska avdelningen innehålla? 
• Vilken nivå ska medierna ligga på? 
• Vilket förhållande har avdelningen till övriga medier? 
• Hur anskaffar vi medierna? 
• Vad behöver göras med avdelningen nu? 
• Hur kommer avdelningen att utvecklas?”28 
 
Höglund och Klingberg förklarar mer ingående vad de menar med varje punkt ovan vilket det 
inte finns plats till att göra inom detta arbete. Endast namnen på de olika punkterna ger dock 
en klar bild av vad biblioteken bör fråga sig själva inom varje område. Författarna tar upp att 
man i samband med medieplanen upp bör fördela uppdraget som ämnesbevakare åt 
bibliotekarier.29 Detta kan vara svårt vid små bibliotek med få anställda men att man ändå på 
något sätt bör försöka få ansvariga och bevakare inom varje område. En ämnesbevakares 
uppgifter är att följa utgivningen i sitt ämne i sambindningslistor, tidningar och fackpress. 
Finns det resurser bör även utländsk press följas. Ämnesbevakaren bör informera annan 
personal om vad som köpts in inte enbart med hjälp av listor utan också muntligt för att kunna 
informera mer noggrant om innehållet. Särskilt de bibliotekarier som har informationspass bör 
ha denna information. Författarna betonar att de tycker det är viktigare att ha 
informationsmöten om nyinköpta medier än inköpsmöten. De menar att inköpsmöten kan 

                                                                 
27 Ibid. s. 67ff 
28 Ibid, s. 99ff 
29 Ibid, s. 116f 
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elimineras med hjälp av en skriven medieplan och att kvaliteten på informationsarbetet ökar 
genom ett sådant arbetssätt. Som avslutning kan man säga att det genomgående temat i 
Höglund och Klingbergs bok är att biblioteken inte ska köpa in något på måfå. Detta är något 
som de ofta återkommer till i boken och som kan ses som deras grundläggande argument för 
en förbättrad medieplanering på folkbiblioteken. 
 
Det är inte meningen att texterna i litteraturöversikten ovan ska fungera som teoretiska 
verktyg. De är dock användbara för att belysa och belägga vissa resultat som denna 
undersökning får fram. Därför kommer jag att i Analys- och diskussionsavsnittet att hänvisa 
till och kortfattat kommentera några av texterna ovan. Övriga texter kan ses som en översikt 
av den litteratur som finns inom detta område och som ett värdefullt underlag för fortsatt 
läsning. 
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3. Teori 
 
”Teorin skapar mening i den information man har, sammanfattar vad man vet och ger en 
generell förklaring av den företeelse som undersöks”30 så beskriver Sharan B Merriam teorins 
roll i sin bok Fallstudien som forskningsmetod. Det är precis på det sättet jag vill att min 
teoretiska ram ska fungera.  
 
Min teoretiska utgångspunkt bygger jag på tre musikbiblioteksperspektiv som Sanna Talja 
ingående tagit upp i sin bok Music, Culture, and the Library – An Analysis of Discourses, 
2001. Talja är en finsk biblioteksforskare som skrivit mycket om musik på bibliotek. Boken 
som jag tar min teoretiska ram ifrån är det enda större textmaterial som Talja publicerat på 
engelska. I övrigt är hennes publikationer på finska, vilket är ett språk som jag inte behärskar. 
Boken som jag använder mig av sammanfattar, enligt Talja själv, dock de allra viktigaste 
delarna i hennes forskning och är upplagd så att den ska fungera och vara intressant på ett 
internationellt plan. Jag har i denna uppsats gjort valet att översätta de termer Talja använder 
sig av till svenska. Detta för att lättare och naturligare sätta in hennes forskning i en svensk 
kontext. Talja har utvunnit de tre perspektiven genom att studera 
musikbiblioteksverksamheten från några olika håll. Dels har hon gått igenom skrivna 
biblioteksdokument, såsom målformuleringar och andra policyskrifter, utgivna av biblioteken 
som berör musikavdelningen, dels har hon intervjuat ett stort antal låntagare av musik. Taljas 
bok är uppdelad i två avsnitt där enbart det första är av intresse för mig. I det andra avsnittet 
kopplas de tre musikbiblioteksperspektiven samman med tre historiskt diskursiva perspektiv 
om konst, kultur och samhälle i stort som Talja kallar common culture, consumer culture och 
mosaic culture. Taljas diskussion kring detta vidare område är intressant och djupgående men 
är oftast inte direkt kopplat till folkbibliotekens musikverksamhet. För att inga oklarheter ska 
föreligga så följer en mycket kort presentation av hennes utveckling av de tre 
musikperspektiven nedan. Common culture sammankopplar hon med det folkbildande 
perspektivet. Kultur och konst ses som en spirituell verksamhet som står i stark kontrast mot 
den materiella och ”fördummande” underhållningsindustrin. 31 Consumer culture kopplar Talja 
samman med det alternativa perspektivet. Synsättet utgår från en pessimistisk kritik av 
konsumentkultur och konsumentsamhället. ”Äkta” kommunala och musikaliska verksamheter 
försvinner eller lider svåra tider, medan en utslätande och utjämnande kulturell industri får 
stora vinster.32 Mosaic culture sammankopplar Talja med det efterfrågeinriktade perspektivet. 
Detta synsätt tar utgångspunkt från att det finns stora skillnader mellan användarnas kulturella 
intressen och mål. Perspektivet kritiserar den dominerande nationella kulturen och dess 
institutionella verksamhet. Musik som ingen användare har något intresse av att använda ska, 
enligt detta synsätt, inte understödjas av statliga bidrag eller andra gemensamma medel. 33  
 
Jag vill, som jag tidigare nämnt, att mitt arbete ska koncentrera sig på folkbibliotekets 
musikverksamhet här och nu. Därför väljer jag att enbart hålla mig till det avsnitt, i Taljas 
bok, där hon enbart behandlar de tre musikperspektiven.  
  
Talja menar att resultatet av hennes studie visar att det finns samma sorts motsägelsefulla 
diskussion kring hur musik på bibliotek fungerar, eller ska fungera, oberoende av vilken 
grupp hon fokuserat på. Med motsägelsefull menar hon att det är omöjligt att hitta en tydlig 

                                                                 
30 Merriam, Sharan B, 1994 Fallstudien som forskningsmetod. s. 68f 
31 Talja, Sanna (2001). Music, Culture and the Library – An Analysis of Discourses.s 71 ff 
32 Ibid, s. 115ff 
33 Ibid, s. 157ff 
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linje för hur musikbiblioteksverksamheten bör fungera eller fungerar. Detta gäller både om 
man tittar på hur bibliotekens målformuleringar är beskrivna och om man studerar vad 
låntagarna anser i musikbiblioteksfrågan. Talja har utifrån de många uppgifter hon insamlat, 
skapat tre perspektiv över olika val biblioteken kan göra angående sin musikavdelning. Det är 
viktigt att poängtera att Talja inte lägger någon värdering i vilket perspektiv som är bäst eller 
hur biblioteken ska arbeta. Det hon fastslår är de musikansvariga på biblioteken kan välja 
vilken väg de vill följa i ett flertal frågor som rör musikavdelningarna. Dessa perspektiv finner 
jag mycket intressanta och väl användbara i den analys jag ska göra över Stadsdelsbiblioteken 
i Göteborgs musikverksamhet. Jag kommer att ha de tre perspektiven som utgångspunkt och 
se om de överensstämmer och går att applicera på de bibliotek jag undersöker. Det Talja inte 
gjort är att intervjua de musikansvariga på biblioteken. Därför finner jag det extra intressant 
att i min undersökning fokusera på de musikansvariga och höra vad de själva säger om 
musikverksamheten. Jag vill alltså utgå från Taljas teoretiska ram och applicera den på min 
undersökning som har en annan infallsvinkel.  
 
Man kan beskriva det som att jag använder mig av Taljas teori i tre olika steg.  För det första 
så fungerar den som en ram där jag sätter in de svar jag får i hennes uppställning, sedan så blir 
den som ett bollplank där jag kan reflektera och få hjälp att lyfta diskussionen om 
musikverksamheten och till sist fungerar den också som ett utvärderingsredskap som 
synliggör hur de olika bibliotekens musikverksamhet ser ut. Ambitionen är också att på detta 
sätt försöka undvika subjektiva bedömningar så långt det går. Jag vill för den skull att mitt 
arbete ska ha en stark självständig prägel men inte till priset av att resultatet inte blir 
trovärdigt. Teorin är också vald med hänsyn till att den härstammar från biblioteksvärlden och 
att den i sin utformning är väldigt konkret 
 
Talja har genom att inte intervjua de musikansvariga öppnat upp för ytterligare 
undersökningar i samma ämne fast med ett annat tillvägagångssätt. Detta är något som jag tar 
fasta på. Talja fastslår själv, i sin bok, att särskilt måldokument och andra styrmedel 
egentligen inte behöver säga så mycket om verksamheten. Det finns ett visst antal nyckelord 
som beskriver den service ett folkbibliotek ska erbjuda som ständigt återkommer i alla typer 
av nedtecknade måldokument. Som exempel på återkommande ord nämner Talja demokrati, 
kvalitet och mångfald. Talja finner inget negativt och konstig att dessa meningar dyker upp 
ofta och det gör inte jag heller men genom att intervjua de musikansvariga  på biblioteken är 
min förhoppning att man mer konkret kan utlästa hur musikverksamheten fungerar och varför 
utbudet ser ut som det gör.  
 

3.1 Tre perspektiv på musikbiblioteksverksamhet 
 
I detta avsnitt går jag grundligt igenom vad Talja skriver om respektive perspektiv. Jag 
redogör för de olika sätt som biblioteken kan jobba på i olika frågor som rör 
musikverksamheten och som sammantaget bildar de olika perspektiven. 
 
3.1.1 Det folkbildande perspektivet 
 
Det första perspektivet kallar Talja för ”General education” vilket jag översatt till det 
folkbildande perspektivet.34 Här menar Talja att bibliotekets främsta uppgift är att främja 
utbildning och studier. Det centrala är att det finns en historisk bas i utbudet. Utbudet ska 
innefatta de centrala artisterna och deras främsta verk i de större musikgenrerna. Detta sätt 
inbegriper ett kulturellt historiskt perspektiv som ska synas i utbudet. Trender och efterfrågan 
                                                                 
34 Ibid, s. 50ff 
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ska inte gå före långsiktiga mål och behov. Bibliotekens musikutbud ska åtminstone kunna 
erbjuda en kulturell och historisk bas. Biblioteket är en institution som inte enbart ska kunna 
möta låntagarnas önskemål utan ha som huvudmål att vägleda och erbjuda något av högre 
kvalitet. En sorts vägledning mot något bättre. 
 
Taljas slutsatser om det folkbildande perspektivet innebär att klassisk musik är den viktigaste 
musikkategorin ur kulturell synpunkt. Den musiken symboliserar ett arv av västerländsk 
civilisation och blir en viktig del i vårt kulturarv, ( andra musikstilar som t.ex. jazz och rock 
accepteras också men har inte huvudprioritet). Det blir en naturlig tonvikt på den klassiska 
musiken i utbudet då betoningen ligger på det utbildande och studerande inom detta 
perspektiv. Ett exempel på det är, enligt Talja, att de flesta musikskolor främst fokuserar på 
klassisk musik. I denna kategori ses biblioteket som en viktig del av det offentliga musiklivets 
utbildning och fortbildning. Biblioteket ska kunna erbjuda en service till dem som vill 
fördjupa sitt kunnande kring musik. Det är viktigare att kunna bemöta dem som vill ha 
utbildning i musik än att bemöta dem som enbart är ute efter underhållning i detta perspektiv. 
 
I urvalet vid inköp är en kritisk attityd till ny populärmusik stark. En kort livslängd och 
ändrade moden ses som vanligt inom popmusik medan i klassisk musik håller verken mycket 
längre och bevarar sin plats i en aktiv tradition. Det folkbildande perspektivet menar att 
kommersiella kanaler såsom radiokanaler, tv och skivaffärer tillfredställer dem som vill ha 
och efterfrågar den musik som ligger på listorna, och är populär för tillfället. Det är inte 
folkbibliotekens uppgift. Musikbiblioteket har en funktion att tillfredställa användarnas 
informationsbehov men kvalitet anses vara viktigare än efterfrågan. Skulle man ta tillfälliga 
efterfrågningar som huvudskäl till inköp så skulle samlingen snart bli ytlig och snabbt bli 
föråldrad. Målet är att systematiskt bygga upp en omfattande baskollektion i varje genre. 
Detta innebär att ge företräde för en retrospektiv samling som fylls på med ett fåtal nyheter. 
Det centrala är historien av musik. Samlingen ska visa en omfattande historisk utveckling av 
musik och musikgenrer genom tiderna. 
 
Mångfald inom detta perspektiv innebär att förlika bibliotekets servicefunktion med dess 
kulturella funktion och kriteriet på efterfrågan med kriteriet för kvalitet. Detta på ett sådant 
sätt att samlingen av fonogram ska kunna förverkligas och samtidigt innehålla 
musikhistoriens kärna. 
 
Begäran eller önskemål från låntagarna ses i detta perspektiv som en konstruktion av 
personliga preferenser. I stället ska bibliotekarien med sin professionella träning och kunskap 
ha kvaliteten att kunna skilja kvalitets musik från ytlig musik. Musikbibliotekarierna ska 
aktivt marknadsföra musik av hög kvalitet. Låntagarna ska kunna begära att 
musikbibliotekarien har mycket djupa kunskaper om musik och då främst dess historia. 
 
Talja för fram stegteorin, som hon hämtat från Catherine Sheldrick Ross, professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap, vilken hon menar är passande för det folkbildande 
perspektivet. Mycket kortfattat går denna stegteori ut på att individer blir socialiserade, som 
biblioteksanvändare, genom material som är familjärt för dem. Sedan utvecklar de en kulturell 
kompetens att själva välja ett mer mångsidigt och krävande material. Stegteorin och detta 
perspektivs tanke och musikaliska strävan kan sammanfattas på fö ljande sätt. På den lägsta 
nivån ses musik främst som underhållning och bakgrundsljud. På en högre nivå sker en aktiv 
lyssning där ett intellektuellt intresse för musiken och en vilja att lära och bli mer insatt i dess 
historia är meningen. På den allra högsta nivån innebär relationen till musiken eget 
musikskapande och en seriös studie kring musik. Strävan är alltså för biblioteket att få 
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låntagarna att sträva efter att lära sig mer och bli kunnigare inom musikområdet.35 Överfört 
till det folkbildandeperspektivet menar man att olika människors musikkonsumtion är mer 
eller mindre avancerat och att det går att skola sig till en mer förfinad musikkonsumtion. 
 
3.1.2 Det alternativa perspektivet 
 
Det andra perspektivet kallar Talja för ”Alternative”, hädanefter kallar jag det för det 
alternativa perspektivet.36 Här är den främsta funktionen för biblioteket att vara ett 
komplement till andra kanaler som distribuerar musik. Biblioteket ska vara ett alternativ till 
masskulturen som man anser vara alltför strömlinjeformad och enkelspårig i sin framtoning. 
Det finns så mycket mer än det som får uppmärksamhet inom kommersiella medier. 
Uppgiften för musikbiblioteken är att tillhandahålla och ta tillvara musik som inte får så 
mycket plats annars. Biblioteket ska kunna erbjuda folk en helhetsbild av den musik som 
finns. Subkulturer som kan urskiljas från rådande trender ska få mer plats. 
 
Det är svårt att hitta någon klar konsensus om vad som är alternativt eller speciellt men såväl 
världsmusik 37 som nya trender inom independentrock38, jazz och klassisk musik är musikstilar 
som Talja lyfter fram i detta perspektivet. Det som främst skiljer det alternativa perspektivet 
från det folkbildande är inställningen till vad som kan kallas klassiker. Detta perspektiv har en 
kritisk inställning till att erbjuda låntagarna ett bassortiment med en historisk förankring. 
Bibliotekets uppgift är inte i första hand att erbjuda etablerade artisters nya fonogram, oavsett 
hur hög status artisten har. Det som är igenkännbart och familjärt hör inte hemma här. 
Biblioteket ska ta risker och kunna erbjuda överraskningar i sitt sortiment. Nya infallsvinklar 
till musik behövs och man menar, i detta perspektiv, att kvalitet hör ihop med experiment och 
nymodighet i inköpsrutinerna. 
 
Meningen med det alternativa perspektivet är att bredda låntagarnas musikaliska horisonter. 
Förhållningssättet till låntagarna av musik i det alternativa perspektivet skiljer sig gentemot 
det andra två perspektiven. Det alternativa perspektivet riktar sig inte till passiva lyssnare av 
välkänd musik utan man vill att låntagarna ska hitta sin egen stil med hjälp av musik de inte 
hört förut. Biblioteket har i det alternativa perspektivet som uppgift att förstärka låntagarens 
kulturella identitet genom att erbjuda något nytt och spännande. Detta är den stora skillnaden 
gentemot det folkbildande perspektivet där meningen främst är att få en kulturell historia 
serverad genom musik som anses vara historiskt viktig. Musikhistorien har en marginell roll i 
det alternativa perspektivet. Dock behövs, för att lyckas, ett visst underlag med känd musik 
som en sorts inkörsport men meningen är att man sedan snabbt ska bli nyfiken på det övriga 
musikbeståndet. Hitmusik och kommersiell pop ska man hursomhelst vara försiktig med att 
köpa in. Det finns andra som tillgodoser de behoven så den här typer av musik behövs därför 
inte på biblioteken. Särskilt inte när bugeten redan från början är liten i förhållande till antal 
fonogram som ges ut. Det är viktigt att hitta en balans mellan låntagarnas intressen och 
kvalitetskriteriet. 

                                                                 
35 Ross, Catherine Sheldrick, 1987. Metaphors of reading, ur Journal of library history, nr 22, s. 147 – 163 och 
Ross 1995. If  they read Nancy Drew, so what?: series book readers talk back  ur Library and information 
science research, nr 17, s. 201 – 236. 
36 Talja, s. 54ff 
37 Världsmusik är en benämning som kan vara svårdefinierad. I detta arbete så används termen i vid bemärkelse 
och inkluderar all musik som inte kommer från västvärlden och sjungs på engelska.  Ett annat sätt att uttrycka 
det på är olika länders folkmusik. Detta är också är den vanligaste tolkningen av termen världsmusik. 
38 Den ursprungliga meningen med independentmusik är sådan musik som ligger på oberoende skivbolag. Alltså 
skivbolag som inte har en stor marknadsapparat bakom sig. Detta är också den meningen som uttrycket betyder i 
detta arbete. 
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För att klara att bygga upp en musiksamling inom det alternativa perspektivet behöver 
musikbibliotekarien ha djup kunskap om det musikliv som råder idag. Musikbibliotekarien 
ska veta vad som händer utanför topplistor och det som är mainstream. 39 Det är extra viktigt 
för musikbibliotekarien att ha koll på hur det alternativa musiklivet ser ut och ha kanaler så att 
det går att få tag på material som inte är så vanligt. 
 
3.1.3. Det efterfrågeinriktade perspektivet 
 
Det tredje perspektive t kallar Talja för ”demand” vilket jag i fortsättningen kallar det 
efterfrågeinriktade perspektivet.40 Översättningen är inte språkmässigt idealisk men är ändå 
den mest funktionella. I detta perspektiv utgår man från diskussionen kring musiksmak och 
musikintresse. Det som krävs här är främst kunskap om det lokala områdets invånare och 
deras musiksmak och musikintresse. Biblioteket har helt enkelt funktionen att skaffa den 
musik låntagarna frågar efter. Biblioteket bör göra en systematisk undersökning av vad som 
efterfrågas då man förstås inte kan köpa in varje enskilt önskemål man får. Man kan t.ex. titta 
på lånestatistik och se vilken musik som utlånas mest, göra enkätundersökningar, observera 
generella studier kring musik och se vad som händer på topplistorna. Genom att studera 
utlåningsstatistik kan man också se vad man inte ska fortsätta att köpa in. Det är viktigt att 
belysa vad Talja menar med efterfrågan så det inte uppstår några missförstånd. Det Talja 
menar är att det är viktigt för biblioteken att ha kännedom om den lokala efterfrågan. Det är 
alltså inte så biblioteket kan köpa in de tio högst placerade fonogrammen på topplistan och 
sedan påstå att de går på efterfrågan i sitt urval. Exempelvis kan två bibliotek som baserar sitt 
utbud på efterfrågan ha två olika sorters utbud. Allt beror på de låntagare som finns i det 
geografiska upptagningsområde där biblioteket verkar, menar Talja. 
 
I detta perspektiv anses det inte bara att det är viktigt att inköpsönskningar från majoriteten 
följs, utan det påpekas att en större del av musiksamlingen bör reflektera de önskemål som 
finns bland de lokala biblioteksanvändarna. Vad det gäller hitlistmusik och annan 
kommersiell musik finns det inga negativa värderingar kring det som det finns i de övriga två 
perspektiven. I stället hävdar det efterfrågeinriktade perspektivet att ju mer populär en skiva 
är desto större chans är det att man även i framtiden kommer att lyssna på den. Vilken sorts 
musik som ska finnas i det efterfrågeinriktade perspektivet går inte att fastställa då hela 
verksamheten bygger på vad det lokala biblioteksanvänderna vill ha. Ett antagande, som Talja 
gör, är att rock- och popavdelningen blir större på bekostnad av andra mindre kommersiella 
genrer i detta perspektiv. 
 
Detta perspektiv vänder sig emot de övriga två perspektiven på så sätt att man inte på något 
sätt vill ha en dömande attityd mot några musikstilar eller personer som lyssnar på viss musik. 
Att särskilja en musikkultur som är den ledande bland vanligt folk och sedan försöka att guida 
till något som man kallar en finare kultur är främmande inom detta perspektiv. Det finns 
tusentals åsikter om vad som är bra musik och det går inte att bygga en samling på det viset 
hävdar det efterfrågeinriktade perspektivet. Därför ska musikbibliotekarien inte förlita sig på 
sin egen kunskap utan urvalet ska göras utifrån efterfrågan och konkreta behov. Inte heller 
ideologiska mål eller abstrakta koncept om vad kvalitet är ska anläggas. 

                                                                 
39 Mainstream är ett uttryck som är så svårt att översätta till svenska att det i stället kommit in i vårt språk. I detta 
arbete så betyder det musik som är strömlinjeformad, polerad, snäll, tillrättalagd och vars ambition inte först och 
främst är konstnärlig utan mer är att marknadsföras och säljas så mycket som möjligt. Det är viktigt att påpeka 
att det inte ligger någon, vare sig positiv eller negativ, värdering i detta. 
40 Ibid, s. 58ff 



 21 

 
I detta perspektivet ses musikbiblioteket som en social service. Till skillnad från många andra 
kulturella institutioner och institutioner för högre utbildning är biblioteken inte exklusiva. Det 
ska inte finnas några elitistiska anspråk. Biblioteken är till för vanliga människor. De ska 
absolut inte exkludera några typer av användare genom att ha enbart en viss typ av musik. 
Följer man det efterfrågeinriktade perspektivet betyder det enligt denna kategori inte att man 
får en ensidig musikavdelning eftersom man anser att även den kommersiella sidan av 
musiklivet är mångsidig och utvecklad åt en mängd olika håll. Kommersiellt eller icke-
kommersiellt är inget avgörande för kvalitet i det efterfrågeinriktade perspektivet. Låntagarna 
delas i stället in i ålders- och musiksmaksgrupper där sedan musikbibliotekariens uppgift blir 
att analysera och identifiera de olika gruppernas behov. 
 
Till skillnad från de övriga två perspektiven kommer mångfalden i sortimentet naturligt i och 
med att man grundar den i efterfrågan och att den är varierad. De andra två perspektiven 
hävdar ju i stället att behoven inte tillfredställs förrän man inser att det finns intressant musik 
att tillgå på biblioteket, musik som man vanligtvis inte kommer i kontakt med. En annan 
viktig skillnad gentemot de övriga två perspektiven är att om man väljer en bildande och/eller 
en dömande linje gällande bibliotekets musikavdelningen så kan det innebära att vissa 
grupper får en bättre service än andra på biblioteket. Bygger man i stället sin musikavdelning 
främst på efterfrågan så slipper man problem och debatt kring det utbud man har utan kan i 
stället hänvisa till att man erbjuder den sorts musik som efterfrågas och lånas ut mest. 
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För att tydligare kunna presentera de viktigaste särdragen mellan de tre perspektiven har Talja 
satt upp dem i en tabell. Jag tycker också att det är ett bra sätt att tydliggöra perspektiven på 
så jag följer hennes tillvägagångssätt nedan. Ett förtydligande av punkterna, låntagargrupper 
och musikkategorier, kan behövas då Talja här sätter olika grupper och kategorier mot 
varandra i stället för att bara spalta upp respektive perspektivs inriktning som hon gör under 
övriga punkter. Talja gör detta för att tydligare påvisa skillnader perspektiven emellan. 
 
Tabell. 1. Taljas presentation av de tre perspektiven41 
 
Perspektiven   Det folkbildande  Det alternativa  Det efterfråge- 
      inriktade 
 
Musikavdelningens roll  Kulturell institution Ett alternativ till andra Social service 
    som erbjuder musik institution 
 
Musikavdelningens Samlingen ska innehålla  Belyser mångfalden av Svarar mot  
uppbyggnad  kärnan i varje genre musik  låntagarnas 
      behov 
 
Kritiserar  Linje som följer efterfrågan Linje som erbjuder det Linje som 
  och fokuserar på nyheter som är mainstream och betonar fin- 
    instruerar i vad som är kultur och 
    bra smak  abstrakt 
      kvalitet 
 
Urvalskriterier  Historiskt värde  Marginella områden, Systematiskt 
    experiment, nya trender följa den lokala 
      efterfrågan 
 
Låntagargrupper Musikstudenter/ Specialiserade fans/  Alla 
  nöjeslyssnare  passiva lyssnare 
 
Musikkategorier Seriös/Lättsam, Hållbar/ marginell/mainstream Populärmusik/ 
  Ytlig, klassisk/trend icke -kommersiell/  rariteter,  
    kommersiell  nyheter/  
      ej utlånat 
Material som inte ska Nyheter, ytlig pop, Listmusik, vanlig rock, Sällan använt 
förvärvas  underhållningsmusik vanliga klassiska verk material 
 
Fördelning mellan genre Hälften klassisk,  hälften Hälften efterfrågan,  Bygger på  
  övrigt  hälften ovanligare och lånestatistik 
    mindre känd musik 
 
Musikbibliotekariens roll  Expert på musik, examen Kännedom om marginella  Kunskap om 
  i musikvetenskap eller områden, kunskap om låntagare och 
  musiklärareutbildning oberoende och små bolags potentiella 
    utgivning  låntagares  
      behov 
 
Bibliotekets etiska Erbjuder alla en chans att Garanterar möjligheter för Tillfredställer 
kvalitet  utveckla, träna och kultivera  musikaliska experiment, musikaliska 
  sig själva inom musik stödjer icke kommersiella  behov utan  
    alternativ  dömande 
      attityder 
 

                                                                 
41 Ibid, s. 64 (egen översättning) 
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Den ovanstående presentationen är senare ett bra hjälpmedel i analysavsnittet då den tydligt 
visar att musikverksamheten på folkbiblioteken kan se ut på olika sätt på ett flertal områden. 
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4. Metod och tillvägagångssätt 
 
I detta avsnitt går jag igenom mitt metodval och motiverar varför jag valt att göra min 
undersökning på detta vis. Jag vill noga förklara detta så att inga tveksamheter ska förekomma 
om hur undersökningen gått till. 
 
4.1 Val av metod 
 
För att belägga fördelarna med en kvalitativ metod har jag använt mig av Merriams bok 
Fallstudien som forskningsmetod. Det finns många olika traditioner av kvalitativa metoder.42 
Man kan dock peka på vissa särskilt viktiga övergripande detaljer som är grundläggande för 
den kvalitativa metoden. Det kvalitativa angreppssättet har som främsta syfte att förstå 
innebörden av en viss företeelse eller upplevelse. Det finns en strävan att förstå hur alla 
delarna samverkar för att bilda en helhet. Merriam menar att verkligheten alltid tolkas utifrån 
ett subjekt och därför behöver tolkas snarare än mätas. Åsikter och uppfattningar i stället för 
fakta utgör grunden för varseblivning. Merriam menar vidare att den kvalitativa forskaren är 
mer intresserad av process än av resultat eller produkt. 
 
Merriam utvecklar sitt resonemang om den kvalitativa forskaren genom att se honom eller 
henne som det främsta instrumentet både för insamling och analys av information. Forskaren 
blir ett mänskligt instrument i stället för att informationen förmedlas via en enkät eller dator. 
Merriam tar upp några exempel på hur det mänskliga instrumentet skiljer sig åt från övriga. 
Jag kan inte ta upp alla här men två exempel som jag anser vara av största vikt vill jag 
redogöra för. Det första är hur det mänskliga instrumentet kan beakta den totala kontexten på 
ett sätt som övriga instrument inte kan och det andra är att det mänskliga instrumentet har 
möjlighet att undersöka en motsägande respons under arbetets gång på ett naturligt sätt genom 
att ställa följdfrågor.  
 
På en punkt skiljer sig mitt tillvägagångssätt av den kvalitativa metoden gentemot det mest 
vanliga. Enligt Merriam utgår man sällan från någon given teori när det gäller kvalitativa 
metoder. Oftare är det så att man skapar egna begrepp, hypoteser och teorier. I mitt fall har 
jag dock en teoretisk ram som jag utgår ifrån och prövar. Detta för att jag ser teorin som en 
värdefull ram och som ett självklart hjälpmedel för att få ett bättre och intressantare resultat i 
mitt arbete.  
 
4.2 Metod för insamling av materialet 
 
För att komma åt den information jag ville ha som också var ett komplement till Taljas 
undersökning, så var valet att göra kvalitativa intervjuer självklart. Pål Repstad, docent i 
samhällsvetenskap och biträdande professor i religionssociologi, tar upp några av intervjuns 
fördelar i sin bok om kvalitativa studier, Närhet och distans, 1999. Han skriver att flexibilitet 
är ett nyckelord vid intervjuer. Med detta menar han att i stället för att följa en fastställd 
frågelista så ska man ge respondenten utrymme att tala mer fritt. Därutöver finns det 
möjligheter att komma med följdfrågor på ett helt annat sätt än vid andra sätt att samla in 
material. När man använder intervju som metod finns oftast också chansen att återkomma vid 
ett senare tillfälle för att eventuellt komplettera med sådant som inte kom fram vid första 
intervjutillfället.43 

                                                                 
42 Merriam, 1994, s. 30ff 
43 Repstad, Pål, 1999. Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällvetenskap 1999, s. 11 
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I förarbetet inför intervjuerna har jag återigen haft stor hjälp av Merriam. I sin bok har hon ett 
innehållsrikt kapitel som behandlar de svårigheter och valmöjligheter som dyker upp när man 
ska göra intervjuer.44 Merriam tar bland annat upp att man kan ha olika strukturer på 
intervjuer, hur samspelet mellan intervjuare och respondent ska se ut och hur man ska 
registrera och skriva ut intervjuerna. Av Merriams tips kom jag fram till att jag ville göra 
mindre strukturerade intervjuer, ofta kallade halvstrukturerade, vilket innebär att man vill ha 
viss information från alla respondenter men i en lite friare inramning. Dessa intervjuer styrs 
av att man har ett antal frågor som ska besvaras men att ordningsföljd och ordalydelse inte 
strikt behöver hållas. Detta leder förhoppningsvis till ett mer avslappnat förhållande mellan 
intervjuare och respondent vilket i sin tur leder till intressantare svar och kanske nya 
infallsvinklar att spinna vidare på. 
 
4.3 Urvalsprinciper  
 
När det gäller kvalitativa intervjuer är urvalet av största vikt. Detta för att få en så säker bild 
av det område man undersöker att man kan dra större generella slutsatser. Mitt val att titta 
närmare på Stadsdelsbiblioteken i Gö teborg grundar sig på några anledningar utöver de som 
redan nämnts under 1.3, Avgränsningar och definitioner. Den främsta är att stadsdelarna 
själva bestämmer över sin verksamhet vilket gör dem fristående från varandra, trots sin 
geografiska närhet. En andra anledning är att stadsdelsbiblioteken är relativt små och kanske 
inte har medel att ha en jättestor musikavdelning. Detta har jag sett som intressant ur den 
synpunkt att man därför ännu mer måste välja vilka fonogram man köper in och varför. En 
tredje och sista anledning till att jag valt att undersöka Stadsdelsbiblioteken i Göteborg är att 
jag har haft chansen att besöka alla dem som jag intervjuat personligen, vilket jag ser som en 
stor fördel.  
 
Som jag nämnt tidigare så finns det 21 stadsdelsnämnder i Göteborg vilka alla har minst ett 
bibliotek. Tre stadsdelar har två bibliotek. Jag insåg att det skulle bli ett alltför stort och 
tidskrävande arbete att intervjua den musikansvarige på ett bibliotek i varje stadsdel. Därför 
var jag tvungen att göra ett urval. För att kunna komma fram till ett intressant resultat och från 
det kunna dra några slutsatser om Stadsdelsbiblioteken i Göteborgs musikverksamhet, ansåg 
jag att jag behövde intervjua ungefär hälften av stadsdelsbiblioteken.  
 
För att få ett representativt urval av stadsdelsbibliotek utgick jag från två kriterier. Det första 
kriteriet är storleken på stadsdelsbibliotekens hela mediabestånd. Det råder inte så stor 
skillnad i storlek mellan stadsdelsbiblioteken men det finns ändå ytterligheter av riktigt små 
och ganska stora bibliotek. Jag ville här få in båda delar i min undersökning. Det andra 
kriteriet var att få en spridning gällande stadsdelarnas sociala skillnader. Detta har jag gjort 
från två utgångspunkter, dels ekonomiska förhållanden, dels invånarnas nationella bakgrund. 
Jag har genom att följa med den debatt som finns i media gällande stadsdelarnas ekonomi, 
och besök på stadsdelarnas respektive hemsidor fått tillräcklig kännedom att göra ett urval 
ifrån. Vad jag menar med invånarnas bakgrund är att jag vill inkludera både mångkulturella 
stadsdelar och stadsdelar där en inflyttning av nya nationaliteter varit småskalig. I detta fall 
har jag dels utgått från mina förkunskaper om hur Göteborg ser ut, dels tittat på statistik på 
stadsdelarnas hemsidor och därifrån gjort ett urval.  
 
Dessa två kriterier för urvalet av intervjuer är av det allmänna slaget och blandar inte in 
musikavdelningen, vilken är den jag undersöker. Jag valde att göra på detta sätt då jag inte på 

                                                                 
44 Merriam, 1994, s. 86ff 
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något sätt ville gradera de olika bibliotekens fonogrambestånd och utifrån det välja vilka jag 
skulle intervjua. Det skulle i så fall kunnat bli en subjektiv bild av musikavdelningarnas 
bestånd och kvalitet vilket i sin tur skulle kunna resultera i ett tillrättalagt och anpassat urval 
av intervjuobjekt. Meningen var att komma med samma förutsättningar till varje intervju. 
Alltså inga förutfattade meningar om själva fonogramutbudet.  
 
Det är viktigt att belysa att avsikten med urvalet är att fördela intervjuerna över hela 
Göteborg. Det är viktigt att inte blanda ihop mina frågeställningar med urvalskriterierna. Det 
är hela tiden frågeställningarna jag söker svar på och det är det jag redovisar i resultat och 
analysdelen av arbetet. Urvalskriterierna är alltså enbart till för att få en intressant spridning 
av intervjuerna. För att riktigt förtydliga detta så påpekar jag att jag inte gör någon jämförelse 
mellan stora och små stadsdelsbibliotek i detta arbete. Jag gör heller ingen jämförelse mellan 
stadsdelar med olika ekonomiska förhållanden och jag gör till sist ingen jämförelse mellan 
stadsdelarnas olika sociala förhållanden i detta arbete.  
 
4.4 Tillvägagångssätt 
 
Utifrån mina kriterier valde jag ut tio bibliotek. Jag besökte sju av dessa bibliotek och dess 
musikansvariga en gång före själva intervjun då jag presenterade mig och mitt arbete. De 
övriga tre talade jag endast med på telefon innan intervjun. Alla bibliotek såg det som 
självklart att ställa upp för en intervju vilket förstås var mycket positivt och roligt. 
Intervjuerna skedde sedan mellan 8 – 29 april år 2003 och varje intervju tog cirka en timma. 
Jag intervjuade den eller de som var ansvariga för musikavdelningen. Samtliga intervjuer 
skedde på plats på respektive bibliotek vilket var en fördel då de ansvariga talade om den 
miljön de normalt vistas i. I flera fall så tittade jag och respondenten också närmare på 
musikavdelningen för att ytterligare klargöra och förtydliga fakta som kommit fram under 
intervjun.  
 
Jag hade från början som avsikt att spela in alla intervjuerna på band. Efter mina två första 
intervjuer kom jag dock fram till att det räckte att endast föra anteckningar. Detta för att det 
kunde bli långa avbrott mitt i intervjuerna, då annan bibliotekspersonal hade sitt skrivbord i 
samma rum eller att någon hade andra frågor till den jag intervjuade. Jag ansåg också att man 
möjligtvis kunde slippa ett moment som inverkade på intervjusituationen och gjorde den lite 
konstlad. Övriga intervjuer gjordes alltså utan inspelning vilket gick utmärkt. Det extra 
avbrottet som ibland kunde uppstå då jag var tvungen att nedteckna vad respondenten hade 
svarat blev snarare ett redskap att få respondenten att vidareutveckla sitt resonemang. 
Nackdelen med att man inte spelar in kan möjligtvis vara att det är svårt att ge exakta citat 
från respondenterna. Nu har jag i min resultatdel inte haft för avsikt att ha några direkta citat 
vilket gör att man slipper det problemet.  
 
Frågan om tio respondenter är ett tillräckligt underlag för min undersökning är något jag från 
början funderade mycket över. Under de sista intervjuerna upplevde jag att svaren började gå 
igen och en viss mättnad hade uppstått. Jag kände även en viss svårighet att inte lägga fram 
information som jag fått i föregående intervjuer och på så sätt ändra förutsättningarna vilket 
förstås inte är acceptabelt. Därför valde jag att stoppa vid tio intervjuer vilket också var 
tanken från början. Jag tror att det utifrån den information jag samlat in är fullt möjligt att få 
en generell bild av hur de musikansvariga på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg ser på sina 
musikavdelningar.  
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Eftersom min undersökning utförs i Göteborg så vill jag belysa att Göteborg som musikstad är 
väldigt levande både vad det gäller konsertverksamhet och skivaffärer. I Göteborg finns det 
flera större skivaffärer som är bland de större i Sverige och har rykte om sig att tillhöra de 
billigaste. Det finns också en mängd specialaffärer som inriktar sig på olika musikstilar såsom 
jazz, världsmusik, klassisk och hårdrock. Det finns också ett stort utbud av second hand 
skivaffärer i Göteborg som skulle kunna utnyttjas av biblioteken. Då fonogram inte åldras och 
slits speciellt snabbt skulle det gå alldeles utmärkt för biblioteken att köpa in en del av sina 
fonogram begagnade och på så sätt spara mycket pengar och därigenom kunna köpa in mer. 
Konsertlivet har de senaste åren blommat upp rejält och det finns ett flertal populära 
konsertlokaler där det arrangeras både stora och små konserter varje vecka. Jag vill med detta 
inlägg visa att det finns alla möjligheter att skaffa det man vill ha i musikväg i Göteborg. 
 
Jag har valt att inte namnge stadsdelarna med deras rätta namn trots att ämnet inte kan anses 
vara särskilt känsligt. Detta har jag gjort av den anledning att mitt arbete inte har något att 
vinna på jag skriver ut de verkliga namnen. Mitt arbete är ingen komparativ studie där jag 
jämför de olika stadsdelarna bibliotek sinsemellan. Jag vill, som jag tidigare nämnt, försöka få 
fram en bild av hur musikavdelningarna fungerar ute på stadsdelsbiblioteken och sedan sätta 
in dem i Taljas tre perspektiv. Visst blir det indirekta jämförelser mellan biblioteken då jag i 
vissa avsnitt kommer att ta upp både svaga och starka sidor beträffande hur 
musikavdelningarna sköts men huvudsyftet är inte att ge ris eller ros till de enskilda 
stadsdelsbiblioteken. Det ska visserligen påpekas att vissa uppgifter är av sådan art att de är 
svåra att anonymisera, t.ex. statistik och mediaanslag. Jag har valt att ta med dessa uppgifter 
ändå då jag anser att de behövs och jag ser faktiskt ingen fara i om någon på detta sätt får reda 
på stadsdelens verkliga namn. Jag har ytterligare en anledning att anonymisera stadsdelarna. 
Den är att även om mitt arbete fokuserar på Göteborg och dess stadsdelar så ser jag resultatet 
av uppsatsen som intressant för hela Sverige. Om jag skulle skriva ut stadsdelarna vid deras 
riktiga namn så tror jag att det skulle vara svårare för den som läser uppsatsen att slå sig fri 
från tanken att undersökningen inte behöver avskärmas till Göteborg.  
 
Värt att notera är att jag först före sista delen av varje intervju presenterade de tre 
perspektiven för respondenterna och förklarade hur de var uppbyggda. Efter detta ställde jag 
frågor som var mer specifikt inriktade på olika särdrag mellan de tre perspektiven. Se frågor 
och frågeordning i intervjumanualen som finns som bilaga 1. 
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5. Resultatredovisning 
 
Jag har lagt upp redovisningen på så sätt att jag redovisar varje bibliotek för sig, därför blir 
mitt resultatavsnitt ganska långt. Jag har valt att göra på detta sätt då jag anser att all den 
information jag redovisar är viktig. Jag tycker det är viktig att kunna visa tydligt hur de 
ansvariga för musikavdelningarna resonerar. I nästa avsnitt: Analys och diskussion, gör jag en 
mer generell bedömning av biblioteken och då anser jag att all empiri ska vara redovisad. Jag 
redovisar i det följande respondenterna i den ordning jag intervjuade dem.  
 
5.1 Presentation av respondenterna 
 
Här följer en presentation av stadsdelsbiblioteken med utgångspunkt i de urvalskriterier som 
jag hade. När jag nämner storlek så menar jag det totala antalet volymer, inte bara fonogram. 
Det kan se något konstigt ut när, vad jag beskriver som, ett litet bibliotek har ett klart större 
mediaanslag än ett av de större biblioteken. Det har att göra med att mediaanslaget är 
beroende av vilken ekonomi stadsdelen har idag och vilka satsningar som görs på biblioteket i 
dagsläget. Då jag beskriver den ekonomiska situationen nedan så är det prognosen för 
årsskiftet 2003/2004 som det syftas på. Prognosen över stadsdelarnas ekonomi är hämtad från 
en sammanställning gjord i Göteborgs-Posten. 45 Statistiken som gäller invånarnas bakgrund är 
hämtad från Göteborgs stads hemsida på Internet46 Mediaanslaget frågade jag om i mina 
intervjuer. Jag har nedan givit musikansvarige, respondenten, på varje bibliotek ett fiktivt 
namn som jag använder mig av i resultat- och analysavsnitten. Den musikansvariges 
begynnelsebokstav är densamma som bibliotekets benämning. Exempelvis Anders till 
bibliotek A. Detta för att lätt koppla den ansvarige till rätt bibliotek.  
 
Bibliotek A 
Bibliotek A är ett av de mindre stadsdelsbiblioteken. Det har ett mediaanslag på 270 000 
kr/år. Stadsdelens ekonomi går preliminärt minus med 3 miljoner i år men man har en 
förmögenhet att gå på och man räknar med att ha 19,3 miljoner kronor i plus vid nästa 
årsskifte. 4,5 % av invånarna är utländska medborgare. Musikansvarig är Anders. 
 
Bibliotek B 
Bibliotek B är de största av stadsdelsbiblioteken och fungerar också som resursbibliotek åt 
kringliggande stadsdelsbibliotek. Resursbiblioteken servar andra bibliotek med viss media så 
man inte behöver köpa dubbelt. Detta gäller dock inte musik så jag går inte in djupare på vad 
det innebär. Det har ett mediaanslag på 1 500 000 kr/år. Ekonomin i stadsdelen är hyfsad och 
man räknar med ett överskott på 0,9 miljoner kronor vid årsskiftet. Antalet utländska 
medborgare är 7,9 %. Musikansvarig är Birgitta. 
 
Bibliotek C 
Bibliotek C är ett av de mindre stadsdelsbiblioteken. Det har ett mediaanslag på 450 000 kr/år. 
Stadsdelens ekonomi är god och prognosen lyder på ett överskott på 8,9 miljoner kronor vid 
2003 års slut. 3, 6 % av invånarna har utländskt medborgarskap. Musikansvarig är Claes. 
 

                                                                 
45 Isemo, Alf, ”Många stadsdelar räknar med minus”. I Göteborgs-Posten 2003-05-06, s. 9  
46 Göteborgsbladet 2003. URL http://www.goteborg.se/prod/G-
info/statistik.nsf/0/8cfcae95fb84c4d8c1256d4100365303?OpenDocument 
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Bibliotek D 
Bibliotek D är ett av de största biblioteken och fungerar också som resursbibliotek i sitt 
område. Tyvärr hade in respondenten någon siffra över mediaanslaget. Ekonomin i stadsdelen 
är god och man räknar med ett överskott på 3,5 miljoner kronor vid årets slut. Av invånarna 
har 10,1 % utländskt medborgarskap. Musikansvarig är David. 
 
Bibliotek E 
Bibliotek E är ett medelstort bibliotek. Det har ett mediaanslag på 185 000 kr/år. Stadsdelens 
ekonomi är under kontroll och man räknar med ett överskott på 2,2 kronor miljoner vid nästa 
årsskifte. Stadsdelen är Göteborgs mest mångkulturella och 27,9 % av invånarna är utländska 
medborgare. Musikansvarig är Erik. 
 
Bibliotek F 
Bibliotek F är uppdelat på två bibliotek. Det finns alltså två fysiska bibliotek i stadsdelen. Det 
totala mediaanslaget är 550 000 kr/år. Ekonomin i stadsdelen  är dålig och man räknar med att 
gå back med 7,3 miljoner kronor år 2003. Vid årsskiftet räknar man med en skuld på totalt 
11,3 miljoner kronor. Stadsdelen är invandrartät och 21,5 % av invånarna är utländska 
medborgare. Musikansvarig är Frida. 
 
Bibliotek G 
Bibliotek G är ett medelstort bibliotek. Det har ett mediaanslag på 240 000 kr/år. Stadsdelen 
har Göteborgs sämsta ekonomi och räknar med att gå 15 miljoner kronor minus år 2003. Den 
räknar med en total skuld på 34,4 miljoner kronor vid årets slut. Andelen utländska 
medborgare är 4,9 %. Musikansvarig är Göran. 
 
Bibliotek H 
Bibliotek H är ett av de medelstora biblioteken. Det har ett mediaanslag på 350 000 kr/år. 
Ekonomin för stadsdelen år 2003 ser mycket dyster ut. Man räknar med att gå 15 miljoner 
kronor minus. Den totala förmögenheten är inte så stor att man klarar av detta och räknar med 
en skuld vid årets slut på 10,7 miljoner kronor. 5,9 % av invånarna är utländska medborgare. 
Musikansvariga är Hanna och Hilma. 
 
Bibliotek I 
Bibliotek I är ett av de medelstora biblioteken. Det har ett mediaanslag på 350 000 kr/år. 
Stadsdelen räknar med att gå minus med 4 miljoner kronor år 2003. Den har dock en 
förmögenhet och prognosen säger att man kommer ha 9,2 miljoner i besparingar vid årets slut. 
I denna stadsdel så är 7,9 % utländska medborgare. Musikansvarig är Ingrid. 
 
Bibliotek J 
Bibliotek J är ett av de större biblioteken. Det har ett mediaanslag på 580 000 kr/år. Året 2003 
ser ut att bli ett mörkt år för stadsdelen då man har en prognos som pekar på att man kommer 
gå 15 miljoner kronor minus. Stadsdelen har dock goda besparingar och hoppas ändå att ha 
33,6 miljoner på kontot vid årets slut. I stadsdelen är 16 % av invånarna utländska 
medborgare. Musikansvarig är Jenny.   
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5. 2 Respondenternas svar 
Bibliotek A 
 
Bibliotek A har 1153 fonogram för utlåning. Man sätter inte undan ett visst belopp till inköp 
av fonogram utan man tar pengar löpande för inköp av fonogram. Anders tror dock att det 
ligger på ungefär 10 % av anslaget. År 2002 lånade man ut ca. 6000 fonogram vilket var drygt 
7 % av den totala utlåningen. Efter att ha drabbats av mycket stölder då man hade 
fonogrammen ute i lokalen började bibliotek A att förvara dem bakom disk. Nu ställer man ut 
texthäftet i en plastficka i stället. Man har dock fortfarande problem med att folk lånar på 
stulna lånekort. Särskilt hip-hopfonogram drabbas av detta. 
 
Bibliotek A har en musikansvarig på biblioteket, Anders. Han är mycket musikintresserad och 
är främst en pop/rockentusiast. Anders säger att han är uppvuxen med musik och fortfarande 
är väldigt intresserad. Han säger i samband med detta att nyfikenhet är ett ledord för en 
musikansvarig på biblioteken. Det måste finnas ett intresse i botten om det ska bli bra och 
Anders anser att det inte går att driva den sorts musikavdelning de gör på bibliotek A om det 
inte finns ett brinnande musikintresse. Bibliotekets musikavdelning ska vara ”hungrigt och 
spännande,” som han uttrycker det. För att hålla sig à jour läser Anders dags- och fackpress 
såsom Mojo, Lira och La Musik 47. Anders följer debatten i GP och har även kontakter med 
vänner i musikbranschen. Även BTJ har en del intressant som man kan ha nytta av, menar 
han. Musikavdelningen har en självklar plats i biblioteket och är inte ifrågasatt av någon 
enligt Anders. Han vill färga musikavdelningen på ett positivt sätt. Den personliga smaken 
styr delvis utbudet men Anders försöker att inte låta favoriterna styra. Han har dock en egen 
idé om vad som bör lyftas fram. Avdelningen är ganska beroende av musikansvarige på så 
sätt. Anders anser att det är viktigast att ha koll på vad som händer vid sidan om topplistan. 
 
På frågan om det finns någon målsättning svarar Anders direkt att man vill vara folkbildande. 
”En folkbildande nyfikenhet” uttryckte han det. Anders köper hellre in en udda skiva än något 
som alla känner till. Han vill få låntagarna att botanisera bland musik de inte visste fanns eller 
som de inte visste att de gillade. Anders har målsättningen att nå nya målgrupper. Det ska 
finnas lite för finsmakare men han betonar också att det är viktigt med en bredd i utbudet. 
Anders menar att det egentligen inte är några fel i att sälja mycket fonogram. Som exempel 
nämner Anders att man köpt in Abba. Detta för att de har fått ett annat värde nu än vad de 
hade då de var aktiva. Ytterligare ett exempel som Anders tar upp är en målsättning att 
försöka hålla en svensk musiktradition vid liv såsom Evert Taube, Lasse Dahlqvist, Sigge 
Furst och Cornelis Vreeswijk. Det finns ingen skriven målformulering på bibliotek A. Vid 
neddragningar och ekonomisk kris anser Anders dock, trots sin passion för musik, att 
fonogrammen bör vara bland det första man drar ner på. Det finns angelägnare saker som bör 
prioriteras, tycker Anders, speciellt undervisningsmaterial i alla dess former. Man 
marknadsför inte musikavdelningen på något sätt på bibliotek A. Tanken på att ha fonogram 
för att höja lånestatistiken är främmande då man inte satsar på det populära först och främst. 
Det är inte aktuellt att specialisera sig på någon särskild genre. Det ska finnas en bredd i 
utbudet. Däremot så köper de in färre hip-hopfonogram eftersom de har varit extra 
stöldbegärliga, säger Anders. 
 
Vid urvalet vill Anders hitta något som känns spännande. Man köper inte in dansbandsmusik 
då han ser det som, vad han kallar, ”bruksmusik”. Han menar att det är musik som man inte 
                                                                 
47 Mojo är en av de större engelska musiktidningarna om rockmusik och kommer en gång i månaden. Lira är en 
svensk musiktidning som inriktar sig på svensk folk- och jazzmusik. La Musik är en svensk tidning om både ny 
och gammal pop- och rockmusik  
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lånar hem för att lyssna på hemmavid utan att man lyssnar på den typen av musik ute på 
dansställen. Hårdrock och hip-hop är lite efterfrågat därför har man inte mycket sådant. Det 
finns ingen vit-makt musik av ideologiska skäl. Anders har en kvalitetsgräns som är svår att 
redogöra för. Ett klart avståndstagande finns för musik som blivit mer av ett varumärke och 
en industri där själva musiken verkar komma i andra hand. Som exempel på detta nämner 
Anders A-Teens.  Någon speciell genre prioriterar inte Anders men han har satsat lite på 
obskyrare världsmusik och jazz. Anders menar att man får vara beredd på att de inte blir 
utlånade så mycket. Han använder uttrycket att man ”vill hoppa brett” med vilket han vill 
betona att bibliotek ska erbjuda olika sorters musik. 
 
Vid inköpen kan det vara svårt att hitta rätt och få de guldkorn man vill ha, enligt Anders. Det 
är särskilt svårt gällande världsmusiken, tycker han. Priset kan spela viss roll vid inköp och 
Anders köper i vissa fall hellre in fler och billigare fonogram än några få till fullpris. Å andra 
sidan köper bibliotek A också in boxar då man anser att de ofta fångar ett historiskt värde på 
ett bra sätt. Anders försöker också passa på att köpa då det är rea. Bibliotek A köper främst 
sina fonogram på Skivhugget.48 Anders anser att det är av vikt att ha historiskt viktiga 
fonogram i utbudet men ser det inte som en motsättning att också köpa sådant som är 
nyutgivet. Han framhåller att det är viktigt att kunna sin historia. Man behöver inte köpa in 
nya fonogram direkt utan kan vänta ett tag för att se hur de överlever under en längre tid. Att 
ha hög omloppshastighet bland fonogrammen är inget mål för bibliotek A. Anders har i stället 
en positiv inställning till att smal musik lånas ut så mycket som den gör. Folkbiblioteken 
behöver inte jaga det som är hett och aktuellt på listorna och vad reklamradiokanalerna spelar, 
menar Anders. Han anser också att utlåningen inte får vara vitsen.   
 
Bibliotek A har inte gjort någon låntagarundersökning på biblioteket. Anders hänvisar till en 
enkätundersökning som gjorts för biblioteken över hela Göteborg. Där framkommer det att 
musik är bland de saker som folk mest saknar i biblioteken. Bibliotek A tar gärna emot 
inköpsförslag och får enligt Anders in en hel del. Sedan är det upp till biblioteket att tolka 
önskemålen och göra ett urval därefter. Som exempel nämner han att man gjort en bedömning 
av Steve Earles senaste skiva, som innehåller en låt om 11:e september som varit 
omdiskuterad.49 Nu hade man en tidigare skiva av Earle men valde ändå att köpa in den nya 
på grund av intresset kring den särskilda låten. Bibliotek A försöker att vända sig till alla 
låntagare. Det är dock mest medelålders män som lånar enligt Anders. Låntagaren bör nog 
vara lite intresserad av musik för att uppskatta utbudet tror han. Han ser det som viktigt att 
bemöta den som är nyfiken på att lyssna på sådant de inte visste fanns.  
 
Anders har redan tidigare uttalat en stark folkbildande målsättning och gjorde så även i 
fortsättningen. Efterfrågan ska bemötas med förnuft och på ett rimligt vis, menar han. Anders 
tror inte på idén att folket ska bestämma. Eftersom man ändå inte kan ha allt så är det någon 
som måste göra ett urval. I biblioteksjobbet ingår att välja vad man ska köpa in menar Anders. 
Det går inte att ena kollektivet och den enskilda. Anders menar att samhället har formulerat 
sig hur biblioteket ska fungera. Det finns lagar och förordningar att gå efter. Anders ser 
extremt populär musik, dansband och vit-makt musik som genrer som inte hör hemma på 
biblioteket. Han ser det inte som bibliotekets uppgift att ha samma utbud som övriga aktörer 
på musikmarknaden. Anders ser det som bibliotekets uppgift att ta risker och experimentera 

                                                                 
48 Skivhugget är Göteborgs största skivaffär och biblioteken har förmånen att få köpa fonogrammen något 
billigare än fullpris. 
49 Steve Earle är en amerikansk rocksångare med countryinfluenser som aldrig slagit igenom för den stora 
massan men som kan anses vara välkänd i sin genre. 
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med sitt utbud. Klassiker som Sgt. Peppers Lonley Heartclub Band och White album av 
Beatles och London calling av The Clash bör dock också finnas, menar han. 
 
Bibliotek B 
 
Bibliotek B har ca 2000 fonogram till utlåning. Till skivköp sätter man undan mellan 20000 –
25000 kronor. De för ingen statistik över hur stor del fonogramutlåningen har av deras hela 
bestånd. Den fysiska utformningen har man löst på ett sådant sätt att man kopierar 
fonogrammets fram- och baksida och ställer ut den i en cd-ask. 
 
De har en musikansvarig, Birgitta, som i stort sett ensam sköter avdelningen. Birgitta 
rådfrågar några kollegor och även några kollegors barn när hon behöver akut hjälp om det är 
något hon inte kan. Birgitta säger att hon är allmänt intresserad av musik och har väl främst 
jazz som personlig favoritmusik. Vad det gäller kompetens så anser Birgitta att det inte 
behövs någon djupare musikhistorisk kunskap då den typen av frågor väldigt sällan dyker upp 
på biblioteket. För att hålla sig ajour så tittar Birgitta på dagstidningars recensioner och BTJs 
listor. Hon medger dock att detta inte sker kontinuerligt. Birgitta ser musikavdelningen i stora 
delar som självgående. Att ha musik på biblioteket är en självklarhet och har inte diskuterats 
på bibliotek B enligt Birgitta. Det finns en tradition av att ha mus ik på bibliotek som bör 
följas. Birgitta tror att hennes smak i viss mån styr utbudet. Särskilt jazzutbudet då det är ett 
område som hon behärskar. Birgitta menar, som sagt, att hon nog sätter sin prägel på utbudet 
men att hon inte är oersättlig på något vis. Birgitta anser att det är klart viktigast att ha koll på 
vad som händer vid sidan om topplistan och den lite smalare musiken. Musik på topplistan 
och reklamradiokanaler får så mycket plats ändå och Birgitta ser inte biblioteket som en plats 
där den sorts musik ytterligare ska exponeras. Den har alltför kort livslängd menar hon. 
 
Bibliotek B har som ambition att förmedla det lite udda. Detta är dock bara en ambition som 
inte hålls fullt ut. Det kan vara svårt att veta vad som egentligen är udda, menar Birgitta. 
Bibliotek B har ingen skriven målformulering då de anser att en sådan ofta låter för bra för att 
vara sann och den fyller ingen funktion. Det råder ingen direkt statusskillnad mellan 
musikavdelningen och övriga avdelningar. Birgitta menar dock att musiken ligger lite vid 
sidan om ordinarie verksamhet. Birgitta ser dock inte musiken som det första som det skulle 
skäras ner på vid en ekonomisk kris. Vad det gäller marknadsföring av musikavdelningen så 
har man ingen aktiv sådan. Det enda som kan betecknas som marknadsföring är, enligt 
Birgitta, att man kommer att lägga ut en förteckning över vilka fonogram man har i utbudet på 
informationsdisken. Birgitta meddelar att bibliotek B precis öppnat en ungdomsavdelning där 
även fonogram som vänder sig till ungdomar skall finnas. Detta är ett samarbete med 
fritidsgården, som finns i samma byggnad. Fritidsgårdens personal väljer ut fonogram, som 
passar ungdomar, vilka biblioteket betalar. Vid det första inköpet till ungdomsavdelningen 
hade man dock ett bidrag ut ifrån som hjälp till ett grundutbud. I ungdomsrummet finns även 
chans till lyssning. Detta är ett initiativ som precis inletts och Birgitta säger att man ännu inte 
sett resultatet av det men hon tror att det kommer att bli väldigt bra. 
 
Eftersom biblioteket ser det som en självklarhet att ha fonogram så har man aldrig funderat på 
att ha fonogram för att få upp utlåningsstatistiken, enligt Birgitta. Den enda institution 
bibliotek B samarbetar med är, som nämnts, det just startade samarbetet med fritidsgården. 
Bibliotek B har aldrig tänkt tanken att specialisera sig på någon speciell målgrupp eller ett 
speciellt urval av fonogram, svarar Birgitta. Däremot har man inställningen att värna om det 
svenska och lokala. I det nya ungdomsrummet finns det till och med en avdelning för 
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demoskivor där lokala band kan lämna in sin musik för andra att lyssna på, vilket Birgitta tror 
kommer att uppskattas.  
 
När bibliotek B gör urval för nya inköp så försöker Birgitta täppa de luckor som finns i 
samlingen för att få den så bred som möjligt. Bibliotek B köper inte in uttalad listmusik. Detta 
dels för att Birgitta inte tycker att musiken hör hemma på biblioteket, dels att man inte hinner 
få in fonogrammen förrän de är inaktuella. Birgitta säger att man inte har några önskemål på 
dansband och av det skälet har bibliotek B inte denna genre i utbudet. Det geografiska läget 
och invånarna påverkar inte utbudet i någon större utsträckning. Det börjar dock flytta in folk 
från andra nationaliteter än den svenska som Birgitta har idéer om att försöka tillgodose. 
Problemet är att de antagligen inte vill ha sitt hemlands folkmusik utan sitt hemlands 
populärmusik vilket kan vara svårt att få tag på och svårt att känna till, menar Birgitta. 
Begreppet kvalitet kan man diskutera i stort sett vid varje enskilt inköp, anser Birgitta, men att 
komma till en lösning gör man nog aldrig och det är kanske heller inte meningen. Gränsen för 
kvalitet är flytande och ändras med tiden, anser hon. Birgitta svarar att man försöker köpa 
musik från olika genrer men att hon är positivt inställd till och inriktad på att införskaffa mer 
världsmusik i och med nyinflyttning till stadsdelen.  
 
Ibland kan inköpsmässiga problem förekomma då bibliotek B mest köper in från BTJ. Detta 
då BTJ inte har någon katalog med äldre fonogram att erbjuda. Därför beger sig Birgitta 
ibland till Skivhugget för komplettera med sådant som BTJ inte kan få fram. Priset spelar 
ingen roll vid inköp och bibliotek B jämför inte priser mellan olika handlare. Birgitta anser att 
historiskt viktiga fonogram är något som biblioteket bör ha och därför kompletterar man 
samlingen med sådana efterhand. Vid inköp kollar Birgitta inte upp statistiken om vad som 
lånas mycket och vad som lånas lite. Hon har dock en känsla av hur utlåningen ser ut och tar 
det i beaktande vid inköp. 
 
Någon låntagarundersökning har bibliotek B inte gjort bland sina låntagare. Biblioteket ger 
förhoppningsvis låntagarna vad de vill ha ändå, tror Birgitta, och påpekar att man tar emot 
inköpsförslag. Musikavdelningen vänder sig inte till någon speciell målgrupp men det är mest 
medelålders män som lånar fonogram, enligt Birgitta. Hon anser att folkbiblioteken blir mer 
och mer utbildningsbaserade och även musikavdelningen bör kanske ta detta i beaktande. 
Birgitta hävdar dock bestämt att det vore trist om den folkbildande tanken helt tar överhanden 
då musik är en konstform som är så individuell och som är omöjlig att helt förstå. Att enbart 
få njutning och tillfredställelse av att lyssna på musik kan inte vara fel, svarar Birgitta på 
frågan om biblioteket prioriterar någon vis typ av låntagare. 
 
Gällande de tre perspektiven så säger Birgitta att man nog hamnar i de folkbildande och 
alternativa perspektiven. Birgitta tror att de som kommer till biblioteket för att låna musik har 
kravet att det ska finnas en viss kvalitet på de fonogram biblioteket erbjuder. Låntagarna har 
nog förståelse för att viss musik inte finns där. Hon tar också upp att det i stor utsträckning är 
den utbildade medelklassen som besöker folkbiblioteken och att det också är de som sätter 
ramen för hur biblioteken fungerar och vad de erbjuder. De enskilda biblioteken har förstås 
möjligheten att gå sina egna vägar men bibliotek B servar främst dem som är de vanligaste 
biblioteksbesökarna. Birgitta hävdar att det är viktigt att det finns en historisk bas i utbudet 
och att långsiktiga mål och behov är det man bör gå efter. Hon ser inte biblioteket som en 
vägledare eller utbildare när det gäller musik, utan snarare en stödjare vad det gäller att hitta 
musik som inte är så lättåtkomlig. Dessutom ska biblioteket visa den bredd som finns i 
musiklivet och som annars inte kommer fram i ljuset. Bibliotek B ska inte erbjuda musik som 
är lättåtkomlig på andra sätt och Birgitta ser det delvis som bibliotekets uppgift att 
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experimentera lite med sitt utbud. Dock påpekar hon vikten av att ha en historisk bas i 
utbudet. Birgitta tror inte på att låta låntagarna bestämma utbudet av fonogram. Det skulle i så 
fall behövas ett starkt engagemang av låntagarna för att få en rättviss bild av vad som önskas. 
Antagligen skulle det bli så att ett fåtal bestämmer utbudet vilket inte vore bra enligt Birgitta. 
De som jobbar på biblioteken bör ha den professionella kunskap som behövs för att sköta en 
musikavdelning. Det är inget översitteri med det utan ett måste för att få det att praktiskt 
fungera, avslutar Birgitta. 
 
Bibliotek C 
 
Bibliotek C har ett bestånd på ca. 300 fonogram. Musikavdelningen har funnits i tre år. 
Bibliotek C lägger ca. 5000 kr/år till inköp av fonogram. Utlåningen av musik ligger på 5 % 
av den totala utlåningen. Den fysiska utformningen har man löst så att man tar ut skivan och 
förvarar den bakom disk. Asken med texthäfte ställer man ut. Bibliotek C har inte i någon 
större utsträckning drabbats av stölder. 
 
Bibliotek C har en ansvarig, Claes, som i stort sköter musiken ensam. Claes är mycket 
intresserad av musik och då främst jazz, pop och blues. En musikansvarig bör veta vad som 
händer och är aktuellt i musikbranschen, anser Claes. Claes påpekar att det är viktig att ha 
många källor för att hämta information ifrån. Claes läser recensioner i både dagspress och 
facktidningar såsom Sonic och  Internetsajten Feber för att få en stor kunskap om vad som 
släpps och hur det tas emot av kritikerna. Claes tror att hans personliga smak påverkar utbudet 
mycket. Skulle han sluta så skulle det märkas tydligt i deras utbud. Claes säger att 
fonogrammen numera har fått en självklar plats i biblioteket. Till en början fanns dock vissa 
tveksamheter bland personalen. Claes hävdar att musikavdelningen dock har lite andra 
premisser än övriga avdelningar då han ser fonogrammen mer som ett komplement till det 
övriga utbudet på biblioteket. En lyhördhet mot låntagarna anser han vara det viktigaste för en 
musikansvarig. En musikansvarig bör ha koll på både topplista och vad som händer vid sidan 
om den. Topplistmusik har dock en tendens att snabbt bli föråldrad. Det bör råda en mix 
mellan låntagarnas önskningar, recensioner och den musikansvariges val gällande utbudet, 
menar Claes. 
 
Claes säger att bibliotek C har som målsättning att erbjuda spännande musik som är 
gränsöverskridande på flera olika plan. Folkmusik blandat med rock, svensk folkmusik/ 
afrikansk folkmusik, västerländsk/arabisk är sådant han tycker är spännande att köpa in. Det 
ska vara musik som man kanske inte hittar på andra ställen, menar han. Bibliotek C vill få 
folk att lyssna på något de inte hört förut och Claes ser också musikavdelningen som ett sätt 
att bredda bibliotekets utbud. Alla besökare ska hitta något medium som de är intresserade av 
på bib lioteket, menar Claes. De har ingen skriven målformulering på bibliotek C. Vid 
nerdragningar skulle ändå fonogrammen drabbas först, tror Claes, då fonogram inte prioriteras 
inte lika högt som övrig verksamhet utan finns mer som ett komplement. Claes svarar att 
biblioteket inte marknadsför musikavdelningen speciellt aktivt. Man har dock flyttat fram den 
till en mer synlig plats i biblioteket och i sina informationsblad nämns att man har fonogram 
på biblioteket. Bibliotek C erbjuder också musik därför att man vill ändra en tråkig 
biblioteksbild som kan finnas menar Claes. Det finns inget samarbete med andra institutioner 
utan man hänvisar i så fall till den verksamhet som finns vid stadsbiblioteket. Det har inte 
funnits någon tanke på att specialisera sig på någon speciell genre för att nå sin målsättning 
med gränsöverskridande musik, men Claes säger att en viss övervikt för just världsmusik som  
blandar stilar kan dock finnas i sortimentet. Några fonogram finns också i samlingen enbart 
därför att de har lokal anknytning till området där bibliotek C ligger. 
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Gällande urval så försöker bibliotek C köpa in musik som känns spännande och som samtidigt 
får bra recensioner, anger Claes. Bibliotek C köper inte in dansbandsmusik, samlingsskivor 
med topplistlåtar då de inte är av tillräcklig kvalitet enligt Claes. Artister som Markfolio 
tycker han heller inte hör hemma på biblioteket. Det geografiska läget påverkar indirekt vad 
man har för utbud. Claes påpekar att man inte har så mycket musik som skulle tillfredställa 
långtagare från andra länder då det är få invandrare som bor i området. En diskussion om vad 
som är kvalitet pågår kontinuerligt på biblioteket, säger Claes. 
Det finns inga inköpsmässiga svårigheter för att nå sin målsättning. Man köper sina fonogram 
på Skivhugget vilket Claes menar fungerar bra. Priset har heller ingen inverkan på inköpen. 
Dock har man inte köpt några boxar som både är dyra och svåra att hantera. Man kompletterar 
sin samling med en del äldre fonogram såsom pophistoriskt viktiga fonogram. Som exempel 
nämner Claes att man precis köpt in en skiva med Small Faces som han anser vara av 
pophistoriskt värde.  Utlåningsstatistiken ligger till vis mån till grund för nya inköp. T.ex. har 
man sett att det inte finns så stor efterfrågan på klassisk musik och därför köper man inte in så 
mycket klassiskt, enligt Claes.  
 
Man har inte gjort någon låntagarundersökning på bibliotek C. Däremot framhåller Claes att 
man har fått beröm för sitt utbud. Biblioteket har fått ett visst återkommande låntagareklientel 
och musikavdelningen lockar mest medelålders män, enligt Claes. Claes menar att 
folkbiblioteken bör ha ”benen på båda ställen”, alltså både bemöta de som vill ha 
underhållning och de som vill ha utbildning. 
 
Claes tycker att de tre perspektiven är relevanta alla tre och lika viktiga. Den folkbildande 
tanken måste alltid finnas där men även efterfrågan menar Claes. Han förklarar att de inte vill 
sluta som ett folktomt bibliotek, vilket kan bli konsekvensen om man endast väljer ut efter  
folkbildnings tanken eller förespråkar det alternativa perspektivet. Det är ingen vits att ha en 
skivsamling som inga efterfrågar, menar Claes utan det är låntagarna som är i fokus. En 
historisk bas bör finnas på biblioteket och Claes har exempelvis svårt att tänka sig en 
jazzsamling utan Miles Davis och John Coltrane. Han kan inte uttala sig om det är trender och 
efterfrågan eller långsiktiga mål och behov som är viktigast. Claes ser biblioteket som en 
institution som ska väcka nyfikenhet med sitt urval. Det är viktigt, för bibliotek C, att vara ett 
alternativ till övrig musikverksamhet och experimentera lite med sitt utbud. Det skulle inte gå 
att ge låntagarna helt fria händer gällande utbudet. Låntagarna bör fungera i en kombination 
med personalen och recensioner, anser Claes. Att biblioteket får en dömande roll finns det 
alltid en risk för, hävdar Claes, men biblioteket kan inte ha allt och man måste prioritera. Det 
behöver inte råda någon motsättning mellan, vad som kallas, seriös musik och underhållning, 
menar Anders. Som exempel nämner han Bruce Springsteen som både anses som en seriös 
artist samtidigt som han säljer massor utav fonogram.  Likväl som bokavdelningen ska ha 
svårläst litteratur som Camus såväl som lättlästa böcker så måste musikavdelningen ha en 
spridning av stilar, avslutar Claes. 
 
Bibliotek D 
 
På bibliotek D har man ca. 300 fonogram. Musikavdelningen har i stort sett legat nere de 
senaste två åren. Biblioteket har ingen aktuell statistik över hur mycket musiken utlånas. Det 
finns ingen speciell pott med pengar till inköp av fonogram. Den fysiska utformningen har 
bibliotek D löst på så sätt att man ställer ut askarna med cd-skivan kvar i asken. Man 
stöldmärker sedan själva cd-skivan. Detta har dock visat sig vara ett mindre bra sätt då man 
drabbats hårt av stölder. Detta är den stora orsaken till att man köpt in väldigt lite fonogram 
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de senaste åren. Nu har man tankar på att bygga upp sitt fonogrambestånd igen och då ska 
man byta stöldsystem. Tanken är att man ska fonogrammen bakom disk i plastfickor som man 
lämnar ut till den som lånar. 
Det finns en musikansvarig, David. Under det sista året har David i stort sett varit overksam 
då musikavdelningen varit lagd på is. De ytterst få inköp som gjorts har han inte varit delaktig 
i. David är annars allmänt intresserad av musik. Den kompetens David anser vara av vikt är 
att ha en viss överblick över vad som händer i musiken både nu och historiskt. En normal 
kulturell kompetens ska räcka för att sköta en musikavdelning på biblioteket anser han. David 
håller sig ajour genom att läsa dagspressens recensioner. Det har förekommit viss diskussion 
om man ska ha musik på biblioteket på bibliotek D. Främst har det handlat om ekonomiska 
resurser men också om hur arbetskrävande det är att handha fonogram. David har inte alls låtit 
sin egen smak styra inköpen. David menar att det beror på tanken med musikavdelningen som 
bibliotek D haft, nämligen att fokusera på musik som är populär och ligger på listorna.  
 
David menar att ambitionen och tanken med musikavdelningen har varit att locka till sig de 
som inte annars besöker biblioteket. Bibliotek D vill få folk att upptäcka biblioteket med hjälp 
av fonogrammen. Musikavdelningen har haft som syfte att locka en yngre målgrupp. David 
säger att de ville få bort slöseriet med att ha fonogram som inte lånas ut så ofta såsom Sonja 
Hedenbratt och Lasse Dahlqvist. Denna sortens fonogram vänder sig till en sorts låntagare 
som sällan eller aldrig lånar fonogram enligt David. David påpekar starkt att man ser på 
musikavdelningen som en sidogrej och som man attackerar, som han säger, ”lite med 
armbågen”. Vad det gäller status så kommer musikavdelningen efter övrig media på 
biblioteket. Man har inte marknadsfört musikavdelningen aktivt utan den har marknadsförts 
sig själv. David menar att en av de främsta orsakerna till att ha en musikavdelningen är att öka 
lånestatistiken. Detta är också en av anledningarna till att man börjat fundera på att åter börja 
köpa in fonogram i en större mängd än vad man gör nu. Man har spånat lite kring att 
samarbeta med andra institutioner i området. Detta för att få in yttervärlden i biblioteket och 
få en lokal prägel på en del av utbudet. För att detta ska lyckas krävs det att det finns någon 
som är en drivande kraft. Om det finns någon sådan i området vet David ännu inte. Bib liotek 
D har inte uttalat att man ska specialisera sig på någon speciell genre. Dock har det blivit så 
att man genom sin målsättning att locka yngre låntagare fått en klar övervikt av populärmusik 
och då främst hip-hop. Man har försökt att fånga in det de kan tänkas vilja låna. 
 
Urvalet bygger David nästan enbart på recensioner. Det som får bra omdömen i flera tidningar 
och som samtidigt passar in i ambitionen att locka yngre får prioritet och köps in, säger 
David. Eftersom bibliotek D ser musiken som en sidogrej så arbetar man inte så mycket med 
att ta reda på vad som finns att få tag på. David kommer inte på något som man inte kan 
tänkas köpa in. Det finns inga sådana restriktioner menar han. Det geografiska läget spelar en 
viss roll vid inköp då  man har försökt att köpa inte lite musik från de länder där man vet att 
en del av stadsdelens invånare har sin bakgrund. Någon diskussion kring kvalitet och musik 
finns inte på bibliotek D. David köper dock inte in något som får dåliga recensioner och 
medger att han litar i mångt och mycket på de som skriver om musik i dagspressen.  
 
Några inköpsmässiga svårigheter har man egentligen inte stött på. Det har dock hänt att 
fonogram varit slut då man ska köpa in. Bibliotek D köper sina fonogram på Skivhugget. Nu 
under de sista året har de fåtal fonogram som köpts in köpts genom BTJ. Priset spelar ingen 
roll vid inköp. Målgruppen man vänder sig till främst är tonåringar. Det är också främst 
tonåringar som lånar av det utbud man har. David har någon enstaka gång stött på någon som 
uttalat vill få ut något mer än underhållning vid lån av fonogram. Bibliotek D har ingen 
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ambition att förmedla något som har ett musikhistoriskt värde utan man är inriktad på att ge 
ungdomar underhållning. 
 
Vid frågan om vilket av perspektiven som passar bäst in på bibliotek D, så säger David att de 
tydligt hör hemma i det efterfrågeinriktade perspektivet. Den folkbildande tanken har inte alls 
varit gällande i uppbyggnaden av musikavdelningen. David säger efter lite funderingar att det 
delvis beror på den blygsamma omfattning som musikavdelningen har och menar att en inte 
medveten sidoeffekt kan vara att musikutbudet kan vara folkbildande men att det inte är deras 
intention. Han menar vidare att det finns en risk att bibliotekets kvalitetsstämpel kan gå 
förlorad om man endast går efter efterfrågan. Han anser dock att detta har att göra med 
ekonomiska resurser. David säger vidare att den folkbildande tanken kan vara på väg att 
försvinna något. Han vill dock att den ska finnas kvar i någon form. Gällande musik har man 
inte några krav på kvalitet i den bemärkelsen att storsäljare inte köps in utan hävdar att de 
också bör få en plats i biblioteket. Som exempel nämner David Britney Spears.  David tycker 
att det är viktigt att ha en historisk bas i utbudet. Man har dock inte prioriterat det på bibliotek 
D. Bibliotek D har inga långsiktiga mål och behov gällande musikavdelningen utan försöker 
ge låntagarna det som är aktuell idag. Man har i nuläget ingen ambition att vägleda låntagarna 
inom musik. David menar att hur man ser på musiken beror på vad biblioteket har för 
ambition. David är principiellt emot att utbudet helt utgår från vad låntagarna vill ha men 
säger samtidigt att nu gör de det på bibliotek D. David säger samtidigt att det behövs 
fonogram med ”klassiker” status i sortimentet men att man inte prioriterar det på bibliotek D.   
 
Bibliotek E 
 
Bibliotek E har ett utbud på ca. 800 fonogram. Man har ingen statistik på hur mycket 
fonogram man lånar ut. Däremot så avsätter man 8000 kr/år till inköp av fonogram.  Den 
fysiska utformningen har man löst på ett sådant sätt att man förvarar skivan bakom disk och 
ställer ut asken med texthäftet i. Detta därför att det blir roligare att se skivan i original. Visst 
försvinner det fonogram och texthäften men inte i någon större utsträckning, säger Erik, som 
är ansvarig för musikavdelningen.  
 
Erik har ett allmänt och brett musikintresse men är inte specialist på något område. För att 
hålla sig ajour så försöker Erik läsa recensionerna i dagspressen, men han har varken tid eller 
lust att sätta sig in fackpress om musik. Erik tycker att man bör vara insatt i musik och att det 
framförallt är bredden av kunskaperna som är viktiga när man är ansvarig för en 
musikavdelning. Erik menar att alla på biblioteket uppskattar musikavdelningen och den har 
inte varit ifrågasatt. Han tror att hans personliga smak lyser igenom i det utbud som bibliotek 
E erbjuder.  Vid inköp av musik som vänder sig till yngre tar Erik hjälp av sin dotter. Detta 
för att han känner att han inte har kunskapen om den typen av musik. Erik påpekar att det är 
jätteviktigt att det finns en ansvarig med spetskunskaper, som kan plocka fram sådant som 
annars inte skulle nå ut. Han hävdar att det egentligen bör vara viktigast att ha koll på vad som 
händer vid sidan av topplistmusiken och säger vidare att topplistan finns att få tag på överallt.  
 
Bibliotek E har ingen uttalad målsättning med musikavdelningen. Det Erik kan komma på att 
man försöker följa, är att man vill ha en bredd på utbudet. Erik menar att det ska finnas 
klassisk- och världsmusik i samlingen. Även fonogram som specifikt lockar yngre låntagare 
är något man försöker erbjuda, enligt Erik. Det finns ingen skriven målformulering på 
bibliotek E. Erik ser lika seriöst på musikavdelningen som på övriga avdelningar på 
biblioteket. Skulle det bli ekonomiska problem skulle alla avdelningar få dra sitt strå till 
stacken. Det enda sättet bibliotek E marknadsför sin musikavdelning på är att nämna att man 
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har fonogram för utlåning i broschyrer om biblioteket. Erik menar att många låntagare blir 
förvånade att det finns musik på biblioteket. Han påpekar att det inte är ett uttalat syfte att öka 
lånestatistiken genom att ha fonogram. Däremot finns tanken att det kan vara en lockvara till 
övrig biblioteksverksamhet. Man samarbetar inte med några utomstående institutioner. Det 
finns en kulturskola som Erik anser att man kanske skulle kunna samarbeta med men man har 
egentligen aldrig tänkt på det förut. Erik kan inte tänka sig att specialisera musikutbudet på 
någon särskild målgrupp.  
 
Urvalet, på bibliotek E, grundar sig till stor del på recensioner kombinerat med önskemål. 
Man köper in en del ungdomsmusik. Erik menar att det är populariteten som styr. Det finns 
ingen musikstil som han anser vara för dålig för att köpa in. Finns det önskemål så köper man. 
Det geografiska läget spelar in på inköpen till viss del. Erik försöker att tillfredställa de 
invånare som ursprungligen inte kommer från Sverige genom att köpa in en hel del 
världsmusik. På bibliotek E diskuterar man kring kvalitet men man håller inte så hårt på det 
när det gäller fonogram enligt Erik. Vid frågan om man prioriterar någon speciell genre så 
svarar Erik att man köper in ganska mycket hip-hop och r&b. Bredden är dock det viktigaste.  
 
Den inköpsmässiga svårighet man stött på gäller världsmusik. Det är svårt att hitta rätt bland 
alla de fonogram som klassas som världsmusik. Bibliotek E har köpt en del fonogram på 
Oasis, en affär som specialiserar sig på den typen av musik. Annars köper man mest på 
Skivhugget och ibland på BTJ. Bibliotek E lägger upp det så att man köper in fonogram 3 
ggr/år och då köper man en större mängd varje gång. Priset har inte stor betydelse men man 
köper gärna in fonogram som är billigare än fullpris. Erik anser det viktigt att ha historiskt 
viktiga fonogram i samlingen och att man försöker erbjuda det. Man tittar inte på lånestatistik 
när man köper in nya fonogram. Däremot ser man de inköpsförslag man får som ett bevis på 
att fonogrammen är populära. Eftersom skolan ligger i samma lokal får man in många förslag 
på nya fonogram. Man köper inte in allt men en del.  
 
Bibliotek E har inte gjort någon låntagarundersökning. Man tar dock emot inköpsförslag. Det 
måste vara mer än en som önskar en skiva för att man ska köpa in den. Musikavdelningen har 
som ambition att vända sig till alla som besöker biblioteket. Erik tror att man främst når till 
låntagare från tonåren upp till 45 år. Musikavdelningen är till för låntagarna och om de vill ha 
underhållning eller utbildning spelar ingen roll. 
 
Av de tre perspektiven så menar Erik att deras populärmusik hamnar under det 
efterfrågeinriktade perspektivet. Övriga sortimentet ser Erik som mer alternativt. Folkbildande 
tycker Erik är ett alltför starkt ord att använda när man inte bedriver musikavdelningen med 
ett uttalat mål att vara just folkbildande. Bibliotek E har gått ifrån att köpa in sådant som 
ingen vill ha även om det betecknas som kvalitet. Erik menar att när man köper in en skiva så 
ska man tänka att det åtminstone finns någon som kan tänkas låna den. Erik ser dock en fara 
att kvalitetstanken kan gå förlorad om man går mycket på efterfrågan när man köper in ny 
musik. För att bedriva en folkbildande verksamhet behövs enligt Erik mer resurser. Som 
exempel på detta nämner Erik att man har tid att prata för varan och på så sätt legitimera 
varför man har de fonogram man har. Den tiden har man inte nu. Erik menar att det vore 
idealiskt om det fördes en dialog mellan låntagare och biblioteket. Bibliotek E har inga 
förutfattade meningar om vissa musikstilar utan har, och kan tänka sig att ha, allt på 
biblioteket. Erik anser att de tre perspektiven är intressanta och kan tänka sig att ta upp dem 
till diskussion då man ska få en ny chef på bibliotek E snart. Erik tycker det är viktigt med en 
historisk bas i utbudet och ser även de långsiktiga målen som viktigast. Tanken finns att 
vägleda låntagarna men verksamheten är inte direkt inriktad på det, enligt Erik. Erik resonerar 
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vidare att biblioteken bör ha vidare gränser än den kommersiella musikbranschen och  det är 
viktigt att biblioteken har sådant som folk annars inte köper, alltså biblioteket är en institution 
som bör ta risker med inköpen av fonogram. Det går inte att biblioteket enbart går efter vad 
låntagarna vill ha därför att det endast skulle gynna dem som var aktiva med att lämna 
inköpsförslag, menar Erik avslutningsvis.   
 
Bibliotek F 
 
I denna stadsdel har man två bibliotek. Det finns ungefär 800 fonogram i varje bibliotek. Det 
är samma musikansvarig för båda biblioteken, Frida. Det finns ingen tilldelad pengapott till 
inköp av musik. Frida har full frihet att köpa in hur många fonogram hon vill, men hon har en 
förståelse för vad som ungefär är rimligt i förhållande till övriga medier. År 2002 lånade man 
ut ca. 3000 fonogram på det ena biblioteket och ca. 1300 på det andra. Hur mycket detta vara i 
procent av den totala utlåningen lyckades man inte få fram. Den fysiska utformningen har 
man löst på så viss att man kopierar konvolutet och lägger det i en plastficka. Detta är lätt och 
behändig både för att förhindra stölder och att arbetet med utlåningen underlättas då man bara 
byter plastfickan mot den riktiga skivan när låntagaren vill låna.  
 
Det finns, som nämnts, en ansvarig för musikavdelningen. Frida är inte ”superintresserad” av 
musik eller insatt i musikbranschen. Frida är dock, som hon själv säger, den bäst lämpade för 
uppgiften på biblioteket. Frida anser att det är viktigt att hänga med vad som händer i 
musikvärlden ur ett brett perspektiv, att ha kunskap om vad som är populärt och intressant. 
För att göra detta så kollar Frida vad som marknadsförs med hjälp av reklam och vilka 
fonogram det står om i BTJ listorna. Hon hör även vad kompisar pratar om och 
rekommenderar. Någon diskussion om musikavdelningens vara eller inte vara har inte 
förekommit på bibliotek F. Frida tror att alla tycker det är viktigt att kunna erbjuda musik. 
Hon tror att hennes egen musiksmak kan påverka vad man köper in men att det i första hand 
är det som kan tänkas vara utlåningsbart som hon faktiskt köper. För att musikavdelningen 
ska fungera måste det finnas någon ansvarig som tar hand om den, menar Frida. Hon anser att 
biblioteket inte ska serva någon speciell låntagarkrets och därför bör man ha koll på både 
topplista och vad som händer vid sidan om.  
 
Frida kan inte säga att man har någon speciell målsättning mer än att försöka locka alla sorters 
låntagare till musikavdelningen. Hon har dock också en idé om att försöka locka 
specialkunder genom att köpa mer udda musik och på så sätt få den lite kräsnare 
musiklyssnaren att låna fonogram också. Det finns ingen skriven målformulering på bibliotek 
F. Någon statusskillnad har Frida inte märkt av. Hon säger dock själv att hon ser musiken lite 
som en lyxvara på biblioteket och om det skulle bli ekonomiska svårigheter så skulle musiken 
råka illa ut först. Bibliotek F gör inte något extra för att locka folk till att låna fonogram rent 
marknadsföringsmässigt mer än att ha en pärm med nyhetslistor över det man köper in. Frida 
menar att utlåningsstatistiken inte har någon påverkan för vidare inköp. Bibliotek F har inga 
samarbeten med andra institutioner. Det kan finnas problem med att försöka erbjuda alla 
någon musik menar Frida. Detta för att det gäller att ha kunskap om så mycket olika musik 
vilket kan vara svårt. Ambitionen måste dock vara att försöka erbjuda något för alla, menar 
Frida och därför har det inte varit aktuellt att specialisera sig på någon särskild genre på 
bibliotek D .  
 
Vid urvalet är det främst det som är populärt och marknadsfört som köps in. En vilja att 
tillfredställa alla är det som gäller. Man köper in fonogram som täcker alla sorters genrer. Vid 
frågan om man köper in dansband så säger Frida att man inte gjort det ännu men att man inte 
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har något principiellt mot dansband. Frida tar upp att vit-makt musik är något som man inte 
köper in. Det geografiska läget spelar nog en viss roll vid inköpen. Särskilt då man har en 
stark hip-hopkultur i området. Frida försöker vara lite mer vågad och experimentell vid 
inköpen vad det gäller hip-hop än i övriga genrer. Någon övergripande kvalitetsdiskussion har 
man inte på bibliotek F. Frida bygger samlingen mycket på efterfrågan och köper inte in något 
extremt för att försöka lansera något nytt.  Hon ser i stället på vad som är gångbart. Frida 
menar att om det inte lånas ut så är det bortkastade pengar på sätt och vis. Det är ingen 
speciell genre som prioriteras men det blir en övervikt av pop/rock då det efterfrågas mest.  
 
Frida är nöjd med BTJs utbud men kan sakna att de inte har en katalog som erbjuder äldre 
fonogram. Bibliotek F köper enbart in sina fonogram på BTJ. Priset spelar ingen roll. Man 
köper dock inte in några boxar då de anses vara för dyra. Frida tycker det är viktigt att kunna 
erbjuda historiskt viktiga fonogram men saknar som sagt möjligheten att köpa in dem. Frida 
tittar inte på utlåningsstatistik när hon köper in nya fonogram. Däremot så har hon lite koll på 
hur det ser ut och har det i bakhuvudet när hon köper in.  
 
Man har inte gjort någon låntagarundersökning på biblioteket. Frida menar ändå att man ger 
låntagarna vad de vill ha. Bibliotek F får in ett fåtal inköpsförslag. Frida går främst efter 
hennes personliga bedömning om vad som går hem bland låntagarna. Musikavdelningen 
vänder sig till alla. Frida menar att det är en spridning från unga till medelålders som lånar 
fonogram. Hon ser det inte som viktigt vilket motiv låntagaren har. Det är inget biblioteket 
behöver bry sig om. Alla ska bedömas lika, menar hon. 
 
Av de tre perspektiven så svarar Frida att man hamnar i det efterfrågeinriktade perspektivet. 
Hon menar att man kan styra kvaliteten även om man mest går efter efterfrågan. 
Bibliotekarien fungerar som en katalysator mellan låntagareönskemål och vad som köps in. 
Frida ser inte den folkbildande tanken som en väg att gå för biblioteket. Det är inget som 
gynnar biblioteket. Biblioteket är till för låntagarna inte för samhället, menar Frida. Det finns 
inget att vinna på att pracka på folk vad de ska lyssna på, resonerar Frida. Det är utvecklande i 
sig att låta folk lyssna på vad de vill.  Frida vill inte heller kalla något för skräpmusik. Hon 
menar att det är att sätta sig över folks smak vilket inte är bibliotekets uppgift. Frida menar 
dock att det är viktigt att det finns en historisk bas i utbudet. Vissa klassiker inom varje genre 
bör finnas i utbudet. Samtidigt svarar hon att trender och efterfrågan bör följas hårdare än 
långsiktiga mål och behov vad det gäller musikavdelningen. Frida ser inte biblioteket som en 
institution som ska lära ut och vägleda gällande musik utan först och främst erbjuda det folk 
vill ha. Frida ser inget konstig att erbjuda samma musik som finns i skivaffärer och som 
spelas i radio. Hon rättfärdigar detta med att alla inte har råd att köpa fonogram och därmed 
bör ha chansen att kunna låna dem. Som Frida sa ovan så menar hon att ha biblioteket kan ha 
lite musik som sticker ut för att bredda folks musikkonsumtion. Det får dock inte vara för 
extremt och den främsta anledning till inköp. Frida avslutar med att säga att man inte helt kan 
utgå från vad låntagarna vill ha. Då förlorar biblioteket lite av sin poäng, menar hon. 
 
Bibliotek G 
 
Bibliotek G har ett utbud på ca. 900 fonogram. Någon statistik över utlåning fanns inte 
tillgänglig vid mitt besök men fonogrammen lånades ut förhållandevis mycket enligt 
musikansvarige, Göran. Bibliotek G har satt undan 10000 kr/år för inköp av video och 
fonogram. Nu har det inte blivit så att man köpt fonogram för så mycket pengar då biblioteket 
haft dåligt med pengar till andra verksamheter och därmed varit tvungna att ta pengar som 
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varit avsatta för fonograminköp. Den fysiska utformningen har man löst så att man kopierar 
konvolutet och ställer ut det. Detta är ett system som Göran anser fungerar bra.  
 
Just nu har man ingen uttalad musikansvarig på biblioteket. Göran som kallar sig 
musikansvarig, är också chef på biblioteket och har lite vid sidan om tagit på sig att sköta 
musikavdelningen. Det har blivit så att man köper in väldigt lite fonogram för tillfället, dels 
på grund av att det saknas en musikansvarig, och dels på de dåliga ekonomiska 
förutsättningarna. Den som tidigare var mer ansvarig av musikavdelning är mammaledig. 
Detta uppdrag hade hon fått på grund av att hon hade ett större musikintresse än övriga på 
biblioteket. Göran anser att en musikansvarig behöver ett musikintresse som är brett och inte 
specialiserat på enbart någon eller några specifika områden. Trots att man inte köper in så 
mycket musik på bibliotek G så har man aldrig ifrågasätt om man ska ha musik 
överhuvudtaget. Göran tror att deras personliga smak kan styra vad de köper in. Det går inte 
att komma ifrån menar han. Göran kan inte svara på om det är viktigare att ha koll på 
topplistan eller det som händer vid sidan om. Frågan känns irrelevant eftersom 
musikavdelningen just nu inte är särskilt aktiv, säger han.  
 
Göran kan inte se att man har någon speciell målsättning att förmedla vid musikavdelningen. 
Ursprungligen hade man ambitionen att erbjuda exempel på många olika sorters musik. Ett 
tag hade man också ambitionen att locka ungdomar med sitt utbud. Detta blev ingen succé då 
ungdomarna ändå inte lånade de fonogram man köpte in, säger Göran. Det finns i dagsläget 
ingen skriven målformulering mer än den övergripande att biblioteket ska erbjuda ett ”aktuellt 
utbud.” En viss statusskillnad finns nog mellan musikavdelningen och övriga verksamheter då 
musikavdelningen inte har någon specifikt ansvarig, menar Göran. Som exempel nämner 
Göran att sådant som gallring, vilket sker kontinuerligt på övriga avdelningar, inte sker på 
musikavdelningen på grund av okunskap och tidsbrist. Det enda sätt bibliotek G visar extra på 
att man har musik är att man gett musiken en central plats i biblioteket. Det är inget uttalat att 
ha musiken för att få upp lånestatistiken utan man har den mer av omsorg för låntagarna. Det 
förekommer inget samarbete med andra institutioner och tanken att specialisera sig på någon 
särskilt musikstil har inte förekommit på bibliotek G, enligt Göran.  
 
Urvalet, på bibliotek G görs utifrån vad låntagarna vill ha, menar Göran. Det man gör är att 
försöka kolla upp vad det är man får förslag på så det inte är musik som inte hör hemma på 
biblioteket, som t.ex. vit-makt musik. Vidare kollar Göran vilka fonogram som släpps och 
tittar på om man har några luckor i samlingen som man kan fylla med nya inköp. Invånarna i 
stadsdelen har haft vä ldigt stor inverkan på utbudet, då biblioteket köpt mycket på förslag. 
Göran säger att man präglats av stadsdelen vilket också varit meningen. Göran anser att 
kvalitetsbegreppet har luckrats upp då medborgarna är mycket mer delaktiga i urvalet. 
Bibliotek G har lättat på restriktioner som förut fanns gällande kvalitet och Göran menar att 
biblioteket idag är till för användarna. Göran säger att man är mer lyhörda nu än förr. Kvalitet 
är nästan ett svartlistat ord menar han. 
 
Göran har svårt att svara på frågor om inköp då man nu köper in så väldigt lite. Det lilla de 
inhandlar köper de på Skivhugget. Göran meddelar att var tredje månad är intervallet för 
inköp av nya fonogram i dagsläget. Priset spelar då ingen roll. Göran går inte efter 
utlåningsstatistik då han köper in nya fonogram. En viss känsla vad som är gångbart är det 
som gäller, menar han.  
 
Bibliotek G har inte gjort någon låntagarundersökning. Göran menar, att de bör påminna 
låntagarna att de får lämna förslag eftersom man fått in väldigt få förslag till biblioteket den 



 42 

senaste tiden. Göran tror också att stadsdelsborna känner till bibliotekets dåliga ekonomi och 
därför anser att det inte är någon idé att lämna förslag då man ändå inte kommer att köpa in 
dem. Musikavdelningen vänder sig till alla, men det är främst medelålders som lånar menar 
Göran. Bibliotek G prioriterar inte någon särskild sorts låntagare men ser den som vill hitta 
musik som kan ge en ny upplevelse på något sätt, som en viktig låntagare.  
 
När Göran får höra talas om de tre perspektiven så anser han att biblioteket hamnar både i det 
efterfrågeinriktade och alternativa perspektivet. Göran medger att det finns en risk att 
kvaliteten blir lidande då man baserar utbudet på efterfrågan. Personalen ska dock ha kunskap 
att klara detta problem, menar han. Göran anser att det inte går att hårddra den folkbildande 
tanken på det sätt som frågan är formulerad. Det är främmande för bibliotek G att tänka i 
banorna att man ska lära upp någon. Göran anser dock att en av bibliotekets uppgifter är att ha 
visst historiskt intressant material i samlingen. Man ska ha lite trådar bakåt som han uttrycker 
det. Göran tycker att det som efterfrågas är det som är viktigast vid inköp. Det må vara 
antingen gammalt eller nytt. Göran påpekar åter, att han inte ser biblioteket som en institution 
som lär ut och vägleder. Han säger att biblioteket inte ska ha samma utbud som övrig 
kommersiell musikbransch. Biblioteket ska erbjuda det som är svårt att få tag på och även det 
lokala musiklivet bör speglas i utbudet. Göran avslutar med att säga att utbudet inte helt kan 
utgå från vad som efterfrågas. Det finns då en risk att utbudet blir väldigt enahanda.   
 
Bibliotek H 
 
Bibliotek H har ett utbud på ca. 1000 fonogram. Man sätter inte undan pengar speciellt för 
inköp av musik utan tar det löpande när man anser att man behöver något nytt. Bibliotek H 
har inte någon statistik på hur utlåningen av musik ser ut gentemot övrig verksamhet. De 
ansvariga säger dock att det är ”bra snurr på det” och man är nöjda med hur det ser ut. Den 
fysiska utformningen har man löst så att man färgkopierar både konvolut och baksida och 
sätter det i en ask. De ansvariga anser att det blir mycket roligare och attraktivare att titta på 
skivan om den är i färg. Det är värt den extra arbetsuppgift och den extra kostnad det blir, 
menar de. Bibliotek H har inte drabbats av stölder i någon omfattning att tala om. 
 
Det finns två som ansvarar för musikavdelningen, Hanna och Hilma. Ingen av dem är 
speciellt intresserade av musik. I stället söker man kunskap utifrån. Man har folk som hjälper 
till att komma med förslag. Det är vänner, makar, personal i skivaffärer och annan personal i 
stadsdelsförvaltningen som kommer med tips. Eftersom de två ansvariga anser att deras 
kompetens inte är tillräcklig tror man starkt på idén att ta in andra folks kompetens i arbetet. 
De ansvariga läser dock recensioner och Hilma har även gått på kurs för att förkovra sig i nya 
musikstilar. De ansvariga läser recensionerna i BTJ ibland men de menar att alla 
stadsdelsbibliotek köper fonogram som får bra recensioner i BTJ och man vill sticka ut lite 
och få ett annat utbud än övriga bibliotek. Att ha en musikavdelning på biblioteket har aldrig 
ifrågasatts säger Hanna. De ansvariga tror att deras personliga smak i allra högsta grad 
påverkar utbudet. De köper inte in något som de själva anser vara dåligt. Hanna och Hilma 
anser att en musikbibliotekarie bör ha koll på både topplista och det alternativa. De liknar 
topplistan av musik med författare såsom Jan Guillou och annan populär litteratur. Även detta 
ska till vis del finnas på biblioteket, menar de.  
 
Bibliotek H har ingen klar målsättning med musikavdelningen. De ansvariga säger att man 
har som ambition att vara till för låntagarna i stadsdelen. De vill att utbudet ska prägla 
stadsdelen. De ansvariga ser ingen statusskillnad på musiken och övrig verksamhet på 
biblioteket. Man marknadsför inte musikavdelningen på något särskilt sätt. Att ha en 
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musikavdelning för att få bättre utlåningsstatistik är inget man tänkt på men man inser att 
musiken är bra för att dra in folk på biblioteket. Hanna och Hilma påpekar att man lika gärna 
lånar ut fonogram som böcker det finns ingen statusskillnad mellan olika media. Bibliotek H 
samarbetar inte med några större institutioner men man har som nämnts ett stort kontaktnät av 
musikkunnigt folk. Ett exempel är att man använder sig av skivaffären Blenda för att få bra 
tips på ny musik inom mindre genrer såsom house, hip-hop och reggae. Bibliotek H vill inte 
specialisera sig på någon speciell musik utan man försöker erbjuda det som stadsdelsborna 
vill ha, säger de ansvariga.  
 
När bibliotek H gör urvalet vid inköp så försöker man ha i åtanke att fonogrammen ska vara 
relevanta under en längre tid. Fonogrammen ska vara roliga att låna nästa år också menar de 
ansvariga. Bibliotek H köper inte så mycket topplistmusik. Man har ännu så länge inte köpt in 
dansbandsmusik och vad de kallar svensktoppmusik, främst på grund av att det inte funnits 
önskemål om detta. Även de ansvarigas personliga åsikter spelar en viktig roll. Hanna och 
Hilma ställer sig ofta frågan: vill jag lyssna på detta? innan de köper in. Det geografiska läget 
har stor vikt påpekar de ansvariga och de betonar återigen att det är stadsdelens invånare som 
musikavdelningen är till för. De ansvariga diskuterar inte konkret kring kvalitetsbegreppet 
men man har som mål att undvika musikaliska dagssländor.  
 
Bibliotek H har inga inköpsmässiga svårigheter som komplicerar att hitta det man vill ha. De 
köper merparten av sina fonogram på Skivhugget. Inköpen sker i ett intervall med 1-2 
månaders mellanrum. Då köper de in en större mängd varje gång. Den främsta anledningen 
till att man köper in fonogram med ganska långa mellanrum är att de lämnar in konvoluten för 
kopiering och man vill då lämna in ett större antal varje gång. Det blir för krångligt att lämna 
några fonogram då och då menar de ansvariga. Priset spelar ingen roll vid inköp. Ansvariga 
menar att det är viktigt att även erbjuda äldre fonogram med artister såsom Rolling Stones. De 
tittar inte på utlåningsstatistik när de köper in nya fonogram. Det skulle vara ett ”jäkla jobb”, 
enligt de ansvariga.  
 
Bibliotek H har inte gjort någon låntagarundersökning gällande musiken. De ansvariga känner 
dock att utbudet motsvarar vad låntagarna vill ha. De har fått mycket positiva omdömen från 
låntagare vilket de menar bevisar dess kvalitet. Bibliotek H tar emot inköpsförslag men de 
ansvariga meddelar att de varit få den senaste tiden. De har inte någon klar skyltning som 
upplyser om att man tar emot förslag. Bibliotek H vänder sig inte till någon speciell målgrupp 
mer än stadsdelens invånare. De som lånar mest är mellan 20 och 50 år. Det är inte så många 
ungdomar eller pensionärer som lånar musik. De ansvariga hävdar att det inte går att göra 
någon skillnad mellan vilken ambition låntagaren har när denne lånar en skiva. Biblioteket är 
till för alla oavsett vad man vill få ut av lånet, menar de.  
 
Hanna och Hilma anser att det tre perspektiven inte går att separera. De ser ingen motsättning 
mellan dem. De hävdar att bibliotek H hamnar i alla tre. De går mycket på efterfrågan, de vill 
vara lite alternativa och den folkbildande tanken kommer naturligt när man vill försöka nå ut 
med musik som inte är så synlig på annat håll. De ansvariga tar upp begreppet folkbildning 
och undrar vad det egentligen betyder idag. De säger sin inte ha några ambitioner att med 
musikavdelning bilda underklassen i musik. Det anser de vara ett förlegat bibliotekskoncept. 
De ser det lite som förmyndartakter. Att det finns en historisk bas i utbudet anser de vara 
viktigt. De ansvariga har svårt att svara på vad som är viktigast trender och efterfråga eller 
långsikta mål och behov. De anser att det svårt att veta vad som blir långsiktigt. De tar även 
upp att alla inte har råd att köpa nya populära fonogram och biblioteket också en funktion att 
uppfylla sådana önskemål. De ansvariga anser dock att biblioteket generellt bör ha 
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inställningen att erbjuda något annat än det som spelas i de kommersiella radiokanalerna och 
vad de ”vanliga” skivaffärerna förmedlar. Det är viktigt att förmedla lite mer udda musik för 
bibliotek H. Att ta risker kan tolkas som att man helt ska ta bort vanlig musik och börja köpa 
in avantgarde musik och det är inget man vill men ett visst risktagande bör man nog ta säger 
de ansvariga. Hanna och Hilma menar att man inte har några problem med populariteten på 
musikavdelningen då det utbud man har idag är så populärt. Samtidigt säger de ansvariga som 
avslutning att ”fan vad svårt det är att välja ut” vad man ska köpa in. 
 
Bibliotek I 
 
På bibliotek I har man ungefär 1100 fonogram. De har ingen speciell pengapott för inköp av 
fonogram. Bibliotek I har inte någon aktuell utlåningsstatistik. Den fysiska utformningen har 
de löst på så sätt att man kopierar konvolutet och sätter det i en plastficka. De har sedan 
plastfickorna precis vid utlåningsdisken. Bibliotek I har dock funderingar på att ändra till ett 
system där de larmar alla fonogram i stället. Detta för att de vill att all media ska ha samma 
stöldsystem. Biblioteket har med nuvarande system inga större problem med stölder. 
 
Bibliotek I har en ansvarig för musikavdelningen, Ingrid. Hon har ett vanligt allmänt 
musikintresse men är inte så ”jätteinsatt i musikvärlden”, som hon uttrycker det. Ingrid anser 
att en musikansvarig på ett bibliotek ska vara allsidig i sitt tyckande. Själv håller Ingrid sig 
ajour genom att läsa recensioner i GP och även av sina barn som är musikintresserade. Ingrid 
ser också inköpsförslagen som kommer in till biblioteket som ett sätt att hålla sig ajour. Att ha 
en musikavdelning ses som självklart på bibliotek I. Ingrid tror att den personliga smaken 
påvekar utbudet men hon försöker att begränsa detta så mycket som går. Ingrid kan inte svara 
på hur viktig hon är för nuvarande musikavdelning och vad som skulle hända om hon slutade. 
Hon anser att det är lika viktigt att ha koll på såväl topplistan som det alternativa.  
 
Bibliotek I har ingen uttalad målsättning gällande musikavdelningen. Det som Ingrid kan 
komma på är att man vill försöka tillfredställa alla så gott det går. Ingrid ser ingen 
statusskillnad mellan musikavdelningen och övrig verksamhet. Bibliotek I marknadsför inte 
musikavdelningen på något aktivt sätt mer än att man på hemsidan nämner att man erbjuder 
musik till utlåning. Det finns inget uttalat att man har fonogram för att man vill höja 
utlåningsstatistiken. Däremot så har Ingrid tänkt tanken att det är ett bra sätt att locka fler män 
till biblioteket. Bibliotek I samarbetar inte med några andra institutioner. Ingrid menar att om 
hon hade haft kunskapen så skulle hon kunnat utforma avdelningen annorlunda. Nu anser att 
hon att det inte är någon idé att ha några fåtal fonogram i musikgenrer hon inte känner till. 
Ingrid uttrycker att hon vill vara bred i de genrer hon behärskar. Hon köper alltså hellre in 
olika varianter av pop- och rockmusik, som hon har kunskap om, i stället för att köpa in 
enstaka fonogram inom smalare genrer.  
 
Urvalet av inköp gör Ingrid efter positiva recensioner, efterfrågan och vad hon själv tycker 
om. Ingrid menar, att det finns en del artister som biblioteket ska och bör ha. Hon nämner som 
exempel artister som ligger högt på topplistan och även etablerade artister som Bob Dylan, 
Tom Waits och David Bowie. Det finns inget som Ingrid principiellt inte köper in men hon är 
något skeptisk till dansband så därför har hon svårt att köpa in det. Det geografiska läget har 
nog en omedveten inverkan vid inköp, tror Ingrid. Någon generell kvalitetsdiskussion 
förekommer inte på biblioteket men Ingrid menar att det automatiskt blir en 
kvalitetsbedömning i allt man gör. Ingrid ser ingen speciell genre som extra viktig. Det blir 
dock en övervikt av rock/pop av den anledningen att man får in mest önskemål på det. 
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Ingrid har inga inköpsmässiga svårigheter med att hitta det hon vill ha. Bibliotek I köper sina 
fonogram enbart på Skivhugget. Inköpen sker ungefär en gång i månaden och då 5-10 åt 
gången. Priset spelar ingen roll när man köper in. Bibliotek I köper in en del gamla fonogram 
men läger tyngdpunkten på nya. Ingrid kollar inte på bibliotekets utlåningsstatistik när hon 
köper in nya fonogram. Däremot kollar hon statistik från andra bibliotek om det är någon 
artist hon är osäker över för att få en uppfattning om populariteten om den artisten. 
 
Bibliotek I har inte gjort någon låntagarundersökning. Ingrid påpekar dock att det är vanligt 
att man får uppskattning från låntagarna över sitt musikutbud. Många låntagare kommer 
tillbaka till musikavdelningen vilket Ingrid ser som ett gott tecken. Bibliotek I tar emot förslag 
men skyltar inte att man gör det på något vis. De vänder sig inte speciellt till någon målgrupp. 
De som lånar är mest yngre killar/män. Ingrid har inte tänkt på om det är viktigare att bemöta 
någon på grund av vilken orsak låntagaren vill ha en skiva. Däremot tycker Ingrid generellt att 
det är roligare att hjälpa någon som är ute efter att förkovra sig.  
 
Vid närmare beskrivning av de tre perspektivens tycker Ingrid att de hamnar i det 
efterfrågeinriktade perspektivet. Hon menar att kvalitetsbegreppet har mildrats på biblioteket 
men ser samtidigt en risk med alltför flytande gränser. Kvalitetsdiskussionen finns dock alltid 
närvarande och sitter i ”ryggmärgen”, som hon uttrycker det. Ingrid hävdar att man måste 
kämpa mot att enbart bestämma utbudet själv. Det ska finnas en balans menar hon. Ingrid ser 
dock en viss kunskapsbrist, hos sig själv, för att kunna göra kvalitetsbedömningar om musik. 
Hon tycker det är viktigt att det finns en historisk bas i utbudet men hon ser trender och 
efterfrågan som viktigare än långsiktiga mål och behov. Ingrid ser inte biblioteket som en 
institution som vill lära ut och vägleda med sin musikavdelning. Ingrid har inte gått och letat 
efter den smalare musiken eftersom kunskap och tid inte räcker till. Ingrid menar att 
biblioteket delvis bör ta risker med sitt utbud och att utbudet på bibliotek I inrymmer en del 
fonogram som kanske inte lånas ut så mycket men som ändå är bra att ha. Ingrid vill inte helt 
utgå från vad låntagarna vill ha då hon menar att man missar dem som inte lämnar förslag 
men som ändå lånar musik. Biblioteket ska absolut inte ha en fördömande roll mot någon, 
avslutar Ingrid. 
 
Bibliotek J 
 
På bibliotek J så har man ett utbud på ca. 1100 fonogram. De har ingen aktuell siffra på 
utlåningsstatistik men den står inte stilla, påpekar musikansvarige. De sätter inte undan pengar 
för fonograminköp utan plockar från det stora anslaget. Siffror från 2002 visar att ungefär 12 
000 kr gick till fonograminköp det året vilket är en siffra som varit gällande några år tillbaka. 
Den fysiska utformningen löser de så att man färgkopierar utsidorna och ställer ut i ett ställ 
centralt i biblioteket. De har även pärmar som visar vilka fonogram de har och där de skriver 
upp nyinköp. Bibliotek J har inga större problem med svinn men det förekommer att folk 
lånar på stulna lånekort.  
 
På bibliotek J finns två ansvariga för musikavdelningen. De har delat upp det så att en sköter 
inköp och den andra tar hand om det praktiska arbetet när fonogrammen har kommit till 
biblioteket. Det är den inköpsansvariga, Jenny, som är intervjuad och som är mest intressant i 
detta arbete. Jenny har ett allmänt musikintresse och är allätare vad det gäller musik. Jenny 
anser att det är viktigt att ha någon sorts musikbakgrund i botten, även om hon själv inte har 
det. Hon nämner exemplet att om man är ansvarig för konstböckerna så är det naturligtvis bra 
om man läst konstvetenskap eller något liknande. Detsamma gäller musik, någon sorts extra 
kunskap bör man ha, menar hon. För att hålla sig ajour så läser Jenny mycket recensioner, 
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musiksidorna i dagstidningarna, kollar topplistor och även vad som står i BTJ. 
Musikavdelningen ses som en självklar del av biblioteket. Jenny tror att hennes egna smak 
ibland tar alltför stor plats.  Hon försöker dock akta sig för detta genom att be om tips från 
andra. Jenny menar att det är många på biblioteket som är allmänt intresserade av musik så 
musikavdelningen skulle säkert fungera utan henne också. Hon tror att låntagarna nog skulle 
undra om man inte hade koll på vad som händer på topplistorna. Jenny försöker också hitta 
lite smalare musik genom att vara lyhörd.  
 
Det finns ingen målsättning på bibliotek J. Det finns dock en övergripande idé som behandlar 
mediainköp i allmänhet på biblioteket. Den går ut på att biblioteket ska erbjuda ett brett utbud 
och att man inte förfördelar någon. Jenny säger att de vill att låntagaren ska hitta något av den 
musikgenre som de söker. Det finns ingen statusskillnad mellan musikmedia och övriga 
medier. Om det finns någon så ligger nog snarare musikmedierna högre än andra medier. 
Jenny menar att låntagarna skulle bli väldigt besvikna om man började dra ner på musiken. 
Bibliotek J använder sig inte av någon speciell marknadsföringsteknik för att locka folk till 
musikavdelningen mer än att den har en framskjuten placering i biblioteket Dessutom nämns 
att biblioteket har musik på hemsidan. Jenny påpekar att biblioteket ser musiken som 
likvärdig med övrig media och har inte tänkt tanken att den ska finnas för att höja 
lånestatistiken. Jenny medger dock att det är en bonus att det lånas ut så mycket musik som 
det gör. Det finns inget samarbete med andra institutioner. Jenny har däremot tankar om att 
koppla ihop fonogrammen med inköp av noter av samma artist för att skapa ett koncept som 
ska gagna låntagaren som är ute efter en viss artists musik och noter. Jenny har inte haft 
någon tanke på specialisering av någon genre men aktar sig för att få för mycket listutbud i 
samlingen.  Det blir trots allt så att de köper in mycket populärmusik. 
 
När Jenny gör sitt urval så granskar hon främst listplaceringar och recensioner. Jenny är inte 
principiellt emot någon musikgenre. Det har dock hänt att hon inte köpt in musik då 
språkbruket inte varit passande. Jenny känner att hon ibland har en brist i kunskapen för att 
göra en bedömning om vad som kanske inte är passande att ha. Det geografiska läget har 
påverkan i urvalet, hävdar Jenny. Bibliotek I försöker köpa in musik från olika delar av 
världen som ska passa utländska medborgare i stadsdelen. Det kan dock vara problem att få 
tag på den typen av musik, enligt Jenny. En kvalitetsgräns drar de vid material som är 
diskriminerande och rasistiskt. Jenny köper numera in färre fonogram av typen Absolute 
Music då de fort blir inaktuella och stående outlånade. Det är ingen speciell genre som 
prioriteras på bibliotek J. Ofta är det i stället så att folk påpekar och önskar musik som man 
inte har och då inser man att man måste fylla de luckorna, säger Jenny 
 
Vid inköp kan det vara svårt att uppfylla önskemålen angående världsmusik då den, som 
tidigare nämnts, kan vara svår att hitta. Bibliotek J köper nästan alla sina fonogram på 
Skivhugget med viss komplettering på BTJ.  Bibliotek J köper på en intervall någon gång i 
månaden och då 8-12 fonogram. Priset spelar ingen roll. Det är inget Jenny tänker på. Jenny 
säger att hon inte bara vill ha Naxos billiga klassiska fonogram eller andra varianter på 
lågprisskivor. Bibliotek J köper in äldre fonogram men det måste då finnas en orsak som t.ex. 
efterfrågan eller att en lucka ska fyllas. Jenny tittar inte på utlåningsstatistik vid inköp. Det 
skulle ändå inte ha så stor betydelse menar hon. I samband med detta påpekar Jenny att det 
även måste finnas fonogram med artister som inte lånas ut så mycket på biblioteket också. 
 
Det har inte gjorts någon låntagarundersökning gällande musikavdelningen på bibliotek J. 
Jenny tror dock att man ändå ger låntagarna vad de vill ha. De får mycket beröm för sitt 
utbud. Bibliotek J tar emot inköpsförslag vilket man tydligt skyltar med vid platsen där man 
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har fonogrammen. Jenny hävdar att biblioteket vänder sig till alla. Jenny uppskattar att de som 
lånar mest är i åldern 25 – 40 år, inte så mycket unga. Hon ser ingen motsättning mellan 
låntagare beträffande bemötande. Jenny påpekar att man inte har så många kvalificerade 
lyssnare och att det är för få sådana för att göra någon speciell satsning på dem. 
 
Jenny säger att de skulle hamna i det efterfrågeinriktade perspektivet om de skulle vara 
tvungna att indelas. Hon tror att 2/3 av utbudet bygger på efterfrågan. Jenny vill även erbjuda 
musik från andra länder som kanske inte specifikt efterfrågas. Hon vill att utbudet ska vara en 
symbios mellan låntagaren och bibliotekets kunskap. Jenny ser en risk att utbudet kan bli 
urvattnat om man alltför mycket går på efterfrågan. Hon ser ingen möjlighet att gå efter den 
folkbildande tanken där man väljer ut vad folk ska lyssna på. Rent policy mässigt vill hon inte 
att biblioteket ska vara någon pekpinne. En viss kvalitet försöker dock Jenny att se till att de 
har. En historisk bas anser Jenny som viktig. Vid inköp tycker hon att huvudskälet ska vara 
långsiktigt tänkande. Därefter kan man, som hon säger, ”brodera i kanterna”. Jenny har svårt 
att svara på om biblioteket vill vägleda sina låntagare inom musik. Lite grann kanske, menar 
hon. Jenny betonar dock än en gång att man inte vill tvinga på folk vad de ska lyssna på. 
Jenny tycker att man ska hålla dörren öppen för alternativ musik men det är också en fråga om 
pengar. Jenny spekulerar i att det kanske inte är någon som är intresserad om man är alltför 
smal i sitt utbud.  
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6. Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt ska jag diskutera och analysera intervjuerna med utgångspunkt i Taljas teori om 
tre musikbiblioteksperspektiv. Jag kommer att använda teorin på det sättet jag beskrev i 
teoriavsnittet. Den kommer alltså fungera som en ram att sätta in den information jag skaffat  
för att sedan fungera som ett bollplank där jag kan synliggöra de olika bibliotekens arbete 
med musikverksamheten och slutligen som ett utvärderingsredskap. Jag har inte för avsikt att 
tvinga in de olika biblioteken i Taljas tre perspektiv. Är det så att biblioteken inte passar in 
något perspektiv eller att de passar in i flera av perspektiven så redovisar jag det. En del av de 
svar jag presenterat i resultatavsnittet är inte direkt kopplade till Talja utan har en mer 
övergripande prägel, som ekonomi, statistik och den fysiska utformningen. Därför lämnar jag 
dem utanför analysen. Jag har delat upp analysen och diskussionen i fem övergripande avsnitt. 
Dessa avsnitt är: 1. Målsättning; 2. Urval och inköp; 3. Den musikansvarige; 4. Låntagarna, 5. 
De tre perspektiven. Under varje avsnitt kommer jag att först sammanfatta de olika 
bibliotekens svar, sedan sätta in dem i Taljas teoriram och till sist personligen diskutera och 
reflektera kring de svar jag fått. En sak som är av största vikt att återigen poängtera är att jag 
ställde frågorna till avsnitt 1 – 4 innan jag förklarade för respondenten vad Taljas tre 
perspektiv gick ut på. Före avsnitt fem förklarade jag närmare Taljas teorier om hur man kan 
sköta ett musikbibliotek och ställde sedan frågor med mer direkt anknytning till de tre 
teorierna. Jag gjorde på detta vis därför att jag ville att respondenterna inte skulle ha några 
förutfattade meningar om de tre perspektiven. (Se bilaga 1 för frågeordning.) 
 
6.1 Bibliotekens målsättning 
 
Under denna rubrik tar jag upp hur respondenterna svarade angående deras målsättningar med 
musikverksamheten. Jag behandlar även mer övergripande tankar som fanns kring 
musikavdelningarna här. 
 
Sammanfattning 
 
Inget av biblioteken har någon skriven målformulering över hur musikverksamheten ska 
skötas. Birgitta uttrycker att målformuleringar låter ofta för bra för att vara sanna och att det 
egentligen inte fyller någon funktion. Vad det gäller statusen på musikavdelningen gentemot 
övrig biblioteksverksamhet så såg hälften av biblioteken musikavdelningen som något lite vid 
sidan om och lite som en lyxvara. Anders, Claes, David, Frida och Göran säger alla att om 
biblioteket skulle vara tvunget till besparingar så skulle musikavdelningen vara bland det 
första som man drog ner på. Det är endast Jenny som menar att det nästan är tvärtom på 
Bibliotek J. Musikavdelningen har hög status och Jenny tror att låntagarna skulle bli mycket 
besvikna om man drog ner på inköp av fonogram. Övriga bibliotek menar att det inte råder 
någon statusskillnad mellan musiken och övriga medier på biblioteket. På frågan om det ska 
finnas musik på biblioteket överhuvudtaget så är alla ense om att det är en självklarhet att 
erbjuda utlåning av musik. 
 
På min fråga om biblioteket hade några speciella syften och ambitioner, fast man inte hade 
några skriftliga målformuleringar, med sin musikavdelning svarade hälften av respondenterna 
att de hade svårt att ange några sådana. Det övergripande svaret var att man försökte 
tillfredställa alla och att man inte förfördelar någon enskild låntagargrupp. Bibliotek E, F, G,  
I och J kan alla sägas hamna i denna kategori av bibliotek som inte kunde uttala någon klar 
målsättning. Bibliotek D och H är lite mer specifika i sina svar. Båda vill locka folk till 
biblioteket, dock på olika sätt, på ett mer uttänkt sätt än de ovan fem biblioteken nämnda 
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ovan. Hanna och Hilma säger att utbudet ska prägla stadsdelen och menar att deras 
målsättning och ambition är att uppfylla stadsdelsinvånarnas behov. David säger i sin tur att 
musiken ska fungera som en lockvara för att få in fler unga människor i biblioteket. Då deras 
utbud med mycket musik för äldre inte lånades ut så satsade man därför på ett mer 
ungdomsbaserat utbud på musikavdelningen. Tyvärr slog det inte väl ut då alltför mycket 
stölder bland fonogrammen tvingade dem att lägga musikavdelningen på is. Båda dessa 
bibliotek uttalar dock en något klarare linje än de fem bibliotek nämnda ovan.  
 
Två bibliotek som har ytterligare lite mer bestämda åsikter över hur de tänker kring sin 
målsättning är bibliotek B och C. Båda uttrycker att de vill förmedla det lite udda och det som 
man kanske inte hittar på andra ställen. Bengt erkänner dock att det bara är en ambition och 
att det inte alltid följs i verkligheten då han tycker det är svårt att avgöra vad som egentligen 
är udda. Claes är lite mer insatt och nämner mer specifikt vad han menar med en 
gränsöverskridande målsättning. Claes tar också upp att det är en målsättning i sig att erbjuda 
fonogram till utlåning, då det inte är någon självklarhet på svenska bibliotek. Han menar att 
alla som besöker biblioteket ska kunna hitta ett medium de är intresserade av. Biblioteket ska 
inte bara erbjuda böcker, menar han. 
 
Det var bara ett av de tio biblioteken som hade ett tydligt artikulerat svar på min fråga om 
målsättning. Det var bibliotek A. Anders svarade direkt att man vill vara folkbildande med sin 
musikavdelning. Anders resonemang kring detta var utförligt och innehållsrikt, som kan ses i 
resultatredovisningen. Bland annat så betonar Anders vikten av hålla musiktraditioner vid liv 
och att även vara öppen för ny musik som inte annars når ut till allmänheten.  
 
Vad det gäller specifik och aktiv marknadsföring av fonogrammen är det några 
musikansvariga som påpekar att man ställt fonogrammen på en framskjuten plats i biblioteket 
och att det finns listor på vilka fonogram som låntagarna kan bläddra i, vilket de delvis ser 
som marknadsföring, liksom att de på bibliotekets respektive hemsidor nämner att de har 
fonogram. Något aktivt marknadsföringsarbete lägger dock inget bibliotek ner någon energi 
på. 
 
David är den enda som menar att en anledning till att de erbjuder musik är att de dels ser det 
som ett sätt att vara en lockvara för en ny låntagargrupp, dels för att höja utlåningsstatistiken. 
Övriga bibliotek har inte tänkt i de banorna även om Jenny, Ingrid, Hanna och Erik alla 
påpekar att musiken drar till sig låntagare som annars inte skulle komma till biblioteket och 
indirekt blir en sorts lockvara för övrig biblioteksverksamhet. 
 
Samarbeten med andra institutioner eller verksamheter som kan tänkas vara intressanta för 
musikavdelningen så som musikskolor, musikföreningar, lokala kulturställen eller 
fritidsgårdar är det ont om. Det är endast Bibliotek B som har ett sådant samarbete. Birgitta 
förklarar, att de nyligen startat ett samarbete med fritidsgården som ligger i samma hus. 
Meningen är att fritidsgården ska få ansvaret att köpa in fonogram till låntagarna i 
tonårsåldern. Ett eget rum har även inrättats för att få ungdomarna att trivas och där det även 
erbjuds lyssningsmöjligheter av fonogrammen. David berättar att de även på Bibliotek D har 
funderat lite på att få in utomstående verksamheter i biblioteket och på så sätt få in en mer 
lokal prägel på musikavdelningen. David menar att för att få detta att fungera så behövs det en 
drivande kraft som orkar åtaga sig detta jobb. Om det finns någon sådan i stadsdelen vet man 
inte än. 
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Inget av biblioteken har någon tanke på att specialisera sig på någon särskilt område av 
musik. Alla bibliotek, oavsett målsättningar, hävdar att man måste kunna erbjuda ett urval av 
olika sorters musik. Alla är överens om att det kan vara svårt, ibland omöjligt, att tillfredställa 
alla när man har runt 1000 fonogram att erbjuda låntagarna men att en specialisering inte 
skulle leda till någon förbättring. 
 
Taljas tre perspektiv 
 
När Talja skriver om den övergripande målsättningen för de respektive perspektiven ser man 
att de grundläggande värderingarna i respektive perspektiv är väldigt olika. Det är lätt att se 
skillnader dem emellan. Det är också ganska lätt att se skillnader mellan de respondenter jag 
intervjuat endast genom att studera de svar de gett om sin målsättning. Även om 
respondenterna för det mesta inte använder samma termer som Talja för att beskriva sin 
musikverksamhet så ser man likheterna. Det är alltså ganska lätt att placera in de bibliotek jag 
studerat i något av perspektiven, det folkbildande, det alternativa eller det efterfrågeinriktade, 
om man enbart går på svaren de angivit här. Nu är ju viktigt att påpeka, än en gång, att de tre 
perspektiven inte är fasta, vilket också Talja påpekar, utan att bibliotek kan hamna olika 
beroende på vilken del av musikbiblioteksverksamheten man diskuterar. 
 
I avsnittet målsättning är det ganska lätt att placera in respektive bibliotek under Taljas 
perspektiv. Bibliotek A hamnar under det folkbildande perspektivet. Anders använder ju till 
och med uttrycket att man vill vara folkbildande. Naturligtvis följer Talja och Anders inte 
varandra till punkt och pricka, men i grundläggande folkbildande värderingar såsom att 
biblioteket erbjuder en möjlighet för besökaren att historiskt kultivera sig i musik samt att 
biblioteket som en kulturell institution tar på sig ansvaret att förmedla musik som väcker både 
nyfikenhet och ger kunskap. Två bibliotek som hamnar under det alternativa perspektivet är 
bibliotek B och C. Talja nämner ju att det alternativa biblioteket ska vara ett alternativ till 
andra kanaler som erbjuder musik och att det ska experimentera med icke-kommersiell musik. 
Nu tror jag inte att bibliotek B och C är extremt våghalsiga i sin målsättning men man uttalar 
ändå ett synsätt som väl passar in i det alternativa perspektivet. Bibliotek E, F, G, H, I,  och J 
är ju som nämnts mer oklara i sina målsättningar men jag skulle ändå vilja påstå att de utan 
problem hamnar i det efterfrågeinriktade perspektivet. Detta visar sig särskilt då flera av 
biblioteken betonar att man inte vill lägga in några värderingar om vad som är bra och dålig 
musik utan att biblioteket ska tillfredställa alla. Detta är också det viktigaste särdraget för det 
efterfrågeinriktade perspektivet, enligt Talja. Bibliotek D skiljer sig lite från de övriga 
biblioteken då man ser musikverksamheten som en lockvara för övrig biblioteksverksamhet. 
Deras synsätt blir som en förlängning av det efterfrågeinriktade perspektivet då man bakar in 
syftet att även ha det som motor för den egentliga verksamheten. Att detta sätt att arbeta på 
sedan visat sig inte fungera och att musikverksamheten nu närmast ligger nere, fördjupar jag 
mig inte i här. 
 
Kommentarer 
 
Man kan konstatera att de allra flesta av biblioteken inte har någon uttalad målsättning på så 
sätt att man har det nerskrivet. Bara ett bibliotek kunde ge mig ett snabbt och genomtänkt svar 
på detta. Övriga bibliotek var lätta att kategorisera, enligt Taljas modell men de visade 
samtidigt att de egentligen inte hade tänkt igenom sin målsättning på något djupare sätt. Detta 
grundar jag på att biblioteken vid intervjutillfället hade väldigt svårt att klart och direkt säga 
vad man ville med musikverksamheten. Efter lite betänketid kunde biblioteken ge ett svar. De 
hade dock svårt att tydligt formulera svar på min fråga vilket tyder på att man inte har någon 
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uttänkt målsättning att följa. Det är inte så konstigt med tanke på att inget bibliotek hade 
någon skriven målformulering och endast ett bibliotek hade något samarbete med institutioner 
utanför bibliotekets väggar. Alla ansåg att musiken fyller sin plats på biblioteket men den 
vanligaste åsikten var ändå att musiken har lite lägre status än den primära bokverksamheten. 
En slutsats jag drar av detta är att musiken fortfarande inte riktigt fått fäste ute bland 
folkbiblioteken. Med detta menar jag att man inte riktigt har någon klar bild över vad man 
egentligen ska erbjuda och hur man ska hantera sin musikavdelning, delvis för att det inte 
finns några klara riktlinjer att följa. 
 
Om man tittar på vad några av texterna i litteraturöversikten tar upp så ser man att de 
undersökta biblioteken inte uppfyller deras åsikter om hur bibliotekens verksamhet bör 
utformas. Både den Statliga utredningen och Höglund och Klingberg tar upp att om 
biblioteken ska ha en fungerande verksamhet så krävs det att det finns klara mål att uppfylla. 
De menar att om biblioteket ska uppnå en viss kvalitet så behövs det riktlinjer och 
medieplaner att följa och det är något som saknas bland de undersökta biblioteken. I den 
statliga utredningen gjord för cirka 20 år sedan var resultatet liknande, endast 9 % av 
biblioteken hade en uttalad målsättning med musikverksamheten. Det man kan konstatera är 
att ingen förbättring skett beträffande detta. Ytterligare något som är intressant att notera är att 
i den Statliga undersökningen hade hälften av de undersökta biblioteken något samarbete med 
institutioner utanför biblioteket. I denna undersökning var det endast ett bibliotek som sökte 
sig utanför biblioteket och därigenom skapa ett intresse för musikverksamheten. 
 
Jag skrev i Inledningsavsnittet att det faktiskt är så att många människor inte vet att det finns 
fonogram för utlåning på biblioteken. Detta är också något jag fått höra åtskilliga gånger då 
jag förklarat för personer som undrat vad jag skriver min uppsats om. Därför är svaret på 
frågan om hur biblioteken marknadsför sin musikavdelning väldigt intressant. Svaret var att 
inget av biblioteken lade något engagemang på detta. Kanske är det så att de som inte känner 
till att det finns musik för utlåning på biblioteken inte skulle låna något i alla fall, eller kanske 
är det så att det finns en stor potentiell låntagargrupp som inte känner till bibliotekets 
verksamhet på grund av dålig marknadsföring? (Mer om detta under avsnittet låntagare). Jag 
vill också ta upp ett intressant exempel på hur olika två musikbibliotek ser på sin verksamhet, 
något som framkom under detta avsnitt av intervjun. Det handlar om vissångaren Lasse 
Dahlqvist. Bibliotek A tar upp honom som exempel på en artist som de anser bör finnas på 
biblioteket då han ingår i en svensk musiktradition, och särskilt då han är en av de främsta 
skildrarna av västkusten och det lokala, menar bibliotek A. Bibliotek D tar upp samma artist 
som exempel på hur de inte vill ha fonogram som endast blir stående i hyllan. De menar att 
det är ingen mening med köpa in sådana fonogram vare sig de är historiska eller lokala om de 
inte blir utlånade. Jag lägger ingen värdering i vilket bibliotek som gör rätt utan konstaterar 
bara att det kan råda stora skillnader mellan biblioteken jag undersökt. 
 
6.2 Bibliotekens urval och inköp 
 
Här ska jag närmare belysa mot vilken bakgrund de olika biblioteken gör sina urval när det 
gäller inköp av nya fonogram. Jag lägger fram de olika bibliotekens övergripande resonemang 
och går inte in på varje enskild fråga.  
 
Sammanfattning 
 
Bibliotek A, B, C och H säger alla att man har som ambition att vara experimentiella och 
nyfikna i sina inköp och i sitt urval. Övriga bibliotek lägger ingen större kraft bakom att 
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erbjuda det lite udda. Bibliotek A, B, C och H är också de bibliotek som påpekar vikten av att 
fylla på samlingen med historiskt viktiga fonogram som saknas i samlingen, innan jag 
specifikt frågar om det. Det enda klara exemplet på detta uttalar Anders när förklarar varför 
han köpt in ytterligare fonogram med en artist som inte är alltför känd. Det handlar om ett 
inköpsförslag han fick att köpa in den senaste Steve Earle skivan, Jerusalem. Skivan fick 
ganska ljumma recensioner men det blossade upp en liten debatt om en låt på den skivan som 
handlade om Earles inställning kring terrordådet den 11:e september. Anders insåg att skivan 
skulle få ett politiskt och historiskt värde och köpte därför in den. Ytterligare ett exempel på 
historiskt tänkande på bibliotek A är att Anders köper in en del genreindelade samlingar och 
boxar då de ofta täcker en historisk period på ett bra sätt. Bengt och Claes är inte lika tydliga i 
sitt resonemang men svarar ändå tydligt att man värdesätter att fylla på med historiskt viktiga 
fonogram lika mycket som att köpa in nysläppta fonogram. Dessa fyra bibliotek är också de 
som sticker ut vad det gäller öppenheten mot smalare genrer. 
 
Alla bibliotek svarade att de gick mycket efter recensioner i tidningarna och efterfrågan vid 
inköp, även de fyra bibliotek nämnda ovan. Skillnaden mellan A, B och C bibliotek och 
övriga bibliotek är att de sedan hade en tanke bakom. De köpte inte bara in en skiva för att 
den fick bra recensioner utan att den också passade in i deras koncept. Gemensamt för övriga 
bibliotek var att populariteten och efterfrågan gick före några övergripande ambitioner med 
musikavdelningen vid inköp. Vad det gäller musik som biblioteken inte köper in var det 
återigen bibliotek A, B, C och H, som hade restriktioner mot viss musik. Gemensamt för 
dessa var att de inte köpte in topplistmusik då de ansåg att det inte var bibliotekets uppgift. 
Anders och Claes var de som tydligast uttryckte att de inte ansåg det nödvändigt för 
biblioteken att köpa in dansband. Anders kallade det bruksmusik och Claes hade kvalitetskrav 
där dansband, samlingsskivor med de senaste hitsen och artister som Markoolio inte klarade 
kvalitetsgränsen. Övriga bibliotek hade inga betänkligheter mot att köpa in vilken sorts musik 
som helst så länge den var efterfrågad. Flera nämnde att de inte köpte in rasistisk och sexistisk 
musik vilket jag tar för givet att även de som inte nämnde det inte heller gör. 
 
På min fråga om man diskuterar begreppet kvalitet i samband med fonogram på biblioteket 
var svaren ganska entydiga med några undantag. De flesta svarade att man hade en 
övergripande diskussion och att det ständigt var aktuellt vid varje inköp man gjorde. Tre av 
biblioteken, E, F och G, svarade lite annorlunda. De menade på lite olika sätt att 
kvalitetsbegreppet inte var så aktuellt beträffande musikavdelningen. Erik sa att de diskuterar 
kvalitet men att de inte håller det så hårt beträffande fonogrammen, Frida bygger sitt urval så 
mycket på efterfrågan att kvaliteten endast ifrågasätts om det är explicit material som önskas 
och Göran menar att kvalitetsbegreppet luckrats upp och nu nästan i stället blivit svartlistat i 
biblioteket. Han menar att låntagarna alltmer bestämmer vad som ska finnas på biblioteket 
och att kvalitetskraven i det närmaste försvunnit. Det var inget av biblioteken som tyckte att 
någon speciell genre var viktigare än någon annan mer än att vissa stadsdelars befolkning 
hade en vissa önskemål och att man därför hade mer av något. T.ex. så köpte Frida och David 
in lite mer hip-hop eftersom det efterfrågades och flera av biblioteken försökte hitta musik 
från länder där de visste att många av stadsdelens invånare kom från. Flera av biblioteken 
nämnde att de tyckte att det kunde vara svårt att få tag i världsmusik de sett recensioner på i 
tidningarna. Erik var den enda som aktivt hade sökt sig till en skivaffär som är specialist på 
just världsmusik. Alla bibliotek, utom bibliotek F, köpte den stora merparten av sina 
fonogram på Skivhugget där de fick lite rabatt. Bibliotek F köpte enbart genom BTJ vilket 
gjorde att de inte kunde köpa in äldre fonogram då BTJ in har någon lagerhållning. Bibliotek 
A var det enda bibliotek som tänkte på priset och passade på att köpa in då det var rea för att 
på så sätt kunna köpa mer. Övriga bibliotek brydde sig inte om att kolla upp priser. Inget 
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bibliotek tittade på sin utlåningsstatisk för fonogram för att på så sätt utvinna vilken typ av 
fonogram som lånades ut mest och därmed köpa in liknande. 
 
Taljas tre perspektiv 
 
Var och ett av de tre perspektiven har ganska klara kriterier för hur biblioteken ska göra sitt 
urval och under vilka premisser man ska bygga upp musikavdelningen för att hamna under 
respektive perspektiv. Av respondenterna var det inte lätt att hitta något bibliotek som till 
punkt och pricka följde Taljas mönster.  
 
För att hamna i det folkbildande perspektivet ska man erbjuda kärnan i varje större genre. 
Urvalet ska ha eller komma att få historisk betydelse och man ska inte köpa in ytlig pop, 
underhållningsmusik eller fonogram enbart för att de är nysläppta. Talja menar också att man 
ska ha en stark inriktning på klassisk musik om man ska vara folkbildande. Närmare 50 
procent av fonogrammen ska vara klassisk musik enligt Talja. Bibliotek A och C är de som 
tydligast passar in under det folkbildande perspektivet i ovanstående avseenden. Särskilt 
värnandet om det historiska och att man inte köper in vissa genrer stämmer väl in. Inget av 
biblioteken som jag studerade framhöll klassisk musik som mer viktig än övrig musik. Denna 
uppsats fokuserar ju inte på hur respektive biblioteks musiksamlingar ser ut och jag har inte 
närstuderat dem, men jag har förstås tittat på de biblioteks samlingar där jag har gjort 
intervjuer. Det jag då kunnat konstatera, med undantag för bibliotek B, är att inget av 
biblioteken har en dominans av klassisk musik utan att pop/rock genren ofta hade större 
volym. Birgitta på bibliotek B nämnde dock aldrig att hon ansåg att biblioteket har som 
uppgift att erbjuda övervägande klassisk musik och det gjorde som nämnts ingen annan heller. 
En intressant iakttagelse som man kan göra i samband med detta är att synen på musik som 
fått klassikerstämpel inte längre behöver vara inom genren klassisk musik. Ett exempel på 
detta är Anders resonemang om hur han idag kan tänka sig att köpa in Abba, och även gjort 
så, då Abba idag fått ett annat värde än vad de hade då de höll på. Abba blev ju ofta under sin 
aktiva tid anklagade för att vara kommersialismens företrädare och musiken ansågs alltför 
listanpassad bland kritiker och i finare sammanhang. Nu har det dock visat sig att Abba fått en 
självklar plats i musikhistorien och därför köper Anders in deras musik till biblioteket. 
 
Det alternativa perspektivets idéer bygger på att biblioteken ska belysa mångfalden i 
musikvärlden och inte vara rädda för att experimentera med sitt urval. De ska inte vara rädda 
för nya trender och musik som befinner sig lite i utkanterna. Topplistmusik och traditionell 
pop/rock musik behöver inte köpas in. Det kan vara på sin plats att klara ut den stora 
skillnaden mellan det folkbildande perspektivet och det alternativa perspektivet ännu en gång 
gällande utbud och urval. Skillnaden är alltså den att det alternativa perspektivet inte 
förespråkar att man köper in fonogram av historisk vikt och fonogram med redan kända 
artister utan är mer våghalsiga. Av mina respondenter kan jag inte hitta någon som fullt ut 
följer denna linje men att det är några stycken som delvis jobbar utifrån tankar som kan sägas 
falla under det alternativa perspektivet. Både bibliotek B och H uttalar att de söker det lite 
udda och bibliotek F menar att de är lite mer experimentella vad gäller inköp i hip-hop 
genren. Bibliotek A och C hamnar självklart också delvis i detta perspektiv då båda hävdar att 
nyfikenhet är en inställning som måste finnas vid inköp. Anders säger ju också att utlåningen 
inte alltid får vara vägledande för biblioteken och att biblioteken inte behöver jaga det som är 
hett på listorna och som spelas mycket i radio. Detta uttalande passar ju utmärkt in på det 
alternativa perspektivet men bibliotek A passar dock ännu bättre in under det folkbildande 
perspektivet då historisk hållbarhet var än viktigare för dem. Man kan konstatera att inget 
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bibliotek följer denna linje på något övertygande och konsekvent sätt men några är ändå i viss 
mån är alternativa. 
 
I det tredje perspektivet, det efterfrågeinriktade, så definierar Talja att de bibliotek som följer 
detta nästan enbart bör erbjuda det som låntagarna vill ha. Hon skriver att man systematiskt 
bör följa den lokala efterfrågan och svara upp mot låntagarnas behov. Biblioteken bör inte 
köpa in fonogram som sällan lånas ut. I detta perspektiv hamnar alltså de flesta av de bibliotek 
jag undersökt. Bibliotek D, E, F, G, I och J säger alla att de i första hand utgår från efterfrågan 
när de köper in nya fonogram. De som är viktigt att påpeka här är att de bibliotek som inte 
står nämnda här också går mycket på efterfrågan, men att de sedan gör ett mer eget val. De 
som går på efterfrågan i första hand lägger inga egna värderingar i vad de köper in och 
framförallt köper de in från alla genrer. Här finns det inga restriktioner mot exempelvis 
topplistmusik och dansband. 
 
Kommentarer 
 
Som framgått ovan är det i många fall ganska lätt att sätta in varje enskilt bibliotek i något av 
perspektiven. Det är intressant att inget av biblioteken pratade ett ord om klassisk musik. 
Detta med hänseende till att Talja menar att den klassiska musiken är viktig, särskilt för det 
folkbildande perspektivet. Utifrån min undersökning kan man fråga sig om den 
kvalitetsstämpel som klassisk musik tidigare haft nu lika gärna kan hamna i andra genrer som 
pop/rock, jazz eller övriga populärmusikstilar. Detta kan man också se i de svar jag fått då 
respondenterna nämner kända rock- och jazzartister som namn som de anser behöver finnas i 
samlingen. Klassisk musik ses inte längre som finare och mer nödvändig att erbjuda än övrig 
musik.  
 
I litteraturöversikten så skriver Höglund och Klingberg att det finns en negativ inställning till 
att använda utlåningsstatistik för att få kunskap bland biblioteken. Denna tes är något som 
denna undersökning kan förstärka då inget av de undersökta biblioteken tar hjälp av 
utlåningsstatistik. Om man ser vilken information som utlåningsstatistiken kan ge, enligt 
Höglund och Klingberg, så är det en stor kunskapsresurs som biblioteken missar. 
 
En annan sak som kan tyckas oroande är att några bibliotek faktiskt uttalar att man inte har 
lika hårda krav kvalitetsmässigt vad det gäller fonogram som övrig media. Det låter illa i mina 
öron då man bör kunna kräva någon form av kvalitetskontroll av biblioteket. Jag skulle också 
vilja ta upp att endast ett bibliotek passade på att köpa när det var rea och att man på så sätt 
kunde köpa in mer fonogram. Förslagsvis skulle biblioteken kunna utnyttja detta mycket mer. 
Det finns stora pengar att tjäna om man jämför priser eller om man går runt och tittar i affärer 
som erbjuder begagnade fonogram. Om intresset skulle finnas så skulle detta gå att genomföra 
på ett enkelt och inte alltför tidskrävande sätt.  
 
6.3 Bibliotekens musikansvarige 
 
I detta avsnitt ska jag ta upp och belysa hur de olika respondenterna ser på sin roll som 
musikansvarig och vilken utbildning de hade. Jag belyser den musikansvarige för att jag 
personligen är intresserad men framförallt därför att Talja i sina perspektiv tar upp vilka 
kvaliteter en musikansvarig behöver besitta för att klara av att sköta en musikavdelning. 
 
 
 



 55 

Sammanfattning 
 
Jenny på bibliotek J säger så här på frågan om vilken kompetens en musikansvarig behöver. 
”Jag anser det viktigt att den musikansvarige har någon sorts musikbakgrund i botten, någon 
sorts extrakunskap bör man ha, även fall jag själv inte har det.” Nu är Jenny inte ensam om 
detta utan ingen av de ansvariga på de tio biblioteken har någon musikvetenskaplig bakgrund. 
Det finns dock några som kan sägas ha en musikbakgrund och som själva säger sig vara 
väldigt intresserade av musik. Dessa två är Anders och Claes. Båda uppger att de aktivt tar del 
av musiklivet i Göteborg och läser både dags- och fackpress. De är de enda två som svarar att 
de läser fackpress om musik. Claes betonar vikten av att hämta information från många olika 
håll. Han menar att det inte är tillräckligt att bara läsa recensionerna i Göteborgs-Posten. 
Claes betonar också vikten av att vara lyhörd mot låntagarna. Anders är inne på samma linje 
då han säger att det är viktigt och nyt tigt att ha kontakter i musikbranschen. Anders hävdar 
också att det inte går att driva en musikavdelning på det sätt han gör om det inte finns ett stort 
musikintresse bakom. Bibliotek H har ju som tidigare nämnts en ambition att ha ett lite udda 
utbud. De, det finns två musikansvariga på bibliotek H, poängterar detta igen genom att säga 
att många andra stadsdelsbibliotek köper in det som får bra recensioner i Göteborgs-Posten 
och att de då hellre köper in något annat. De två musikansvariga har dock inte den kunskapen 
som krävs och tar då mycket hjälp utifrån. De menar att detta är ett bra sätt att sköta 
musikverksamheten på och tror starkt på idén att ta hjälp när den egna kunskapen inte räcker 
till. Bibliotek skaffar sig alltså expertishjälp utifrån för att uppfylla sina mål. I motsats till 
ovanstående bibliotek tror Birgitta på bibliotek B inte att det behövs någon speciell kompetens 
för att sköta en musikavdelning utan att den i mångt och mycket är självgående. Hon menar 
att det sällan dyker upp frågor av exempelvis musikhistorisk karaktär på biblioteket. Utifrån 
de svar hon givit tidigare är detta något motsägelsefullt. Jag tror Birgitta missförstod min 
fråga lite och svarade på vilken kunskap man behöver när fonogrammen väl finns på plats, 
vilket är en annan sak. 
 
De övriga musikansvariga på biblioteken svarar samtliga, med slående likhet, att de är allmänt 
intresserade av musik och att den vikigaste kompetensen att ha är att vara bred i sina 
musikkunskaper, det vill säga att kunna lite om allting. Detta ligger i linje med svaren på 
frågan vilket som är viktigast att ha kunskap om, vad som händer på topplistan eller det mer 
alternativa. Endast bibliotek A och B tyckte att det alternativa var viktigare och endast 
bibliotek D tyckte att topplistan var viktigast. Övriga såg ingen motsättning mellan det 
alternativa och topplistan utan hävdade att de var lika viktiga och att ingen skull förfördelas. 
De musikansvariga som svarade att de är allmänt intresserade av musik håller sig ajour genom 
att läsa dagspressens recensioner och i BTJs listor. Bibliotek G var det enda bibliotek som inte 
hade någon uttalad ansvarig då hon som skött om musikavdelningen var mammaledig. 
Bibliotekschefen hade tagit över ansvaret men svarade att det hade fått till följd att det köptes 
in väldigt få fonogram för tillfället. Alla bibliotek utom bibliotek D svarade att den personliga 
smaken spelade in beträffande vilka fonogram de köpte in. De menade att det var mer eller 
mindre oundvikligt. Det var dock endast Anders och Claes, som trodde att bibliotekets 
musikavdelning skulle fått ett annat utseende om de slutade. Övriga trodde inte att de skulle 
synas så mycket om det kom en ny musikansvarig till biblioteket.   
 
Taljas tre perspektiv 
 
Den kunskap som krävs av en musikansvarig för att bedriva en musikavdelning enligt de tre 
perspektiven är enligt Taljas teori lätta att skiljas åt. För det folkbildande biblioteket krävs det 
att den ansvarige är expert på musik, alltså har stora kunskaper om all sorts musik, det krävs 
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också ett betyg i musikvetenskap. Skulle man hårt följa Taljas linje skulle inget av de tio 
biblioteken hamna i det folkbildande perspektivet vad det gäller den musikansvariga då inget 
av dem har någon musikansvarig som har någon musikvetenskaplig utbildning. Jag skulle nog 
ändå vilja placera både bibliotek A och bibliotek C i detta perspektiv. Båda, musikansvariga, 
har en märkbart stor kunskap och ett så pass stort brinnande engagemang i sina respektive 
musikavdelningar att de kan hamna under detta perspektiv.  
 
För att vara en musikansvarig i det alternativa perspektivet menar Talja att det är viktigast att 
ha kännedom om musik som befinner sig i marginalen och att vara familjär med hur små, 
oberoende skivbolag arbetar och vad de ger ut. I detta perspektiv hittar jag faktiskt inte något 
bibliotek som passar in fullt ut. Bibliotek A och B svarade förvisso att de tyckte det var 
viktigare att ha koll på vad som händer vid sidan om topplistan och bibliotek A svarade också 
att det måste finnas en spänning och hunger hos den musikansvarige att söka efter det lite 
udda. Bibliotek H tog ju hjälp utifrån för att hitta det, som de kallar, lite udda, men det tycker 
jag inte räknas för att hamna under det alternativa perspektivet då de själva inte har kunskapen 
att direkt hitta dit. Hanna och Hilma försöker dock skaffa sig kunskap själva. En av de 
ansvariga har nämligen gått på kurs för musikansvariga bibliotekarier där nya och lite udda 
musikstilar presenterats. Dessa tre bibliotek, A, B och H, kan sägas nudda vid det alternativa 
perspektivet men de uttalar aldrig att de främst är intresserade och insatta i den alternativa 
delen av musikbranschen. 
 
Den musikansvarige i det efterfrågeinriktade perspektivet ska enligt Talja ha kunskaper om 
låntagarna och potentiella låntagares behov. I detta perspektiv borde alltså de flesta av de 
bibliotek jag undersökt hamna då de säger sig ha som ambition och målsättning att ge 
låntagarna vad de vill ha. Nu svarade, delvis kanske beroende på hur frågan ställdes, endast 
ett av biblioteken att en av de viktigaste kunskaperna man behövde, för att vara 
musikansvarig, var att ha kunskap om låntagarnas behov och önskemål. Det var endast 
bibliotek C som klart uttalade att en lyhördhet mot låntagarna var av största vikt för en 
musikansvarig. Flera bibliotek svarade att de mest köpte in det låntagarna vill ha och därför 
behövdes det bred kunskap och att man klarade sig på att vara allmänt musikintresserad. De 
nämnde dock inte specifikt att det var en viktig kompetens att vara lyhörd mot låntagarna. 
 
Kommentarer 
 
Något som är speciellt intressant att konstatera vad det gäller de musikansvariga är att det 
endast är två som svarar att de är mycket intresserade av musik. Om man gjorde en 
jämförande undersökning om litteraturintresset så tror jag att fler än två av tio bibliotekarier är 
intresserade av böcker. Det är vanligt att ta hjälp utifrån vilket jag ser som ett bevis på att allt 
inte står rätt till. Visst kan man självklart fråga anhöriga om man undrar något i något enstaka 
fall, men att systematiskt ta hjälp av andra kan inte vara meningen. Biblioteken måste, enligt 
min uppfattning, själva kunna erbjuda den kunskap och kompetens som krävs för att sköta en 
musikavdelning. Kanske ska man inte ska lägga skulden på biblioteken och dess personal för 
att kompetensen i några fall kan vara bristfällig.  
 
Denna kompetensbrist  kan möjligtvis härledas till biblioteksutbildningen som ett par texter i 
litteraturöversikten tar upp. En försvagning av kunskap om litteratur och musik är kanske 
något som blir följden när utbildningen blivit alltmer akademisk skriver exempelvis 
Christiansen. Den statliga utredning Musik och folkbibliotek tar också upp att 
bibliotekshögskolan behöver förbättra sin utbildning. I Danmark finns, som nämnts, en skrift 
av Vind som i punktform satt upp hur en musikbibliotekarie ska arbeta. En sådan skulle säkert 
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vara nyttig även på de svenska biblioteken. Höglund och Klingberg skriver också något som 
är intressant beträffande kunskapsbrist. De menar att denna brist skulle kunna reduceras bara 
det finns en klar medieplan att följa. 
 
Jag ifrågasätter inte att majoriteten av dem som är ansvariga för biblioteken gör sitt bästa, och 
i de flesta fall lyckas göra låntagarna nöjda, men ser det, som sagt, ändå som lite synd att 
spetskompetens saknas. Bibliotek G är ett slående exempel på hur det går med 
musikavdelningen, när det inte finns någon som är ansvarig för avdelningen. Den stagnerar 
och det görs nästan inga nya inköp då kompetens och intresse saknas. Det skulle vara 
intressant att se vilket resultat det skulle bli i en undersökning som fokuserar enbart på de 
musikansvarigas bakgrund, utbildning och kunskap. Det är ämne för vidare forskning. 
 
Jag reflekterar också över att alla musikansvariga utom Frida hade kommit upp i 40-års åldern 
eller över. Jag gör ingen djupare analys av detta men man kan undra om det inte finns 
svårigheter att på ett naturligt sätt hänga med i vad ungdomar lyssnar på och vad som 
betecknas som ny alternativ musik om inte ett stort musikintresse finns. Varje generation 
ungdomar vill utveckla någon egen musikstil som de kan kalla sin egen och som gör revolt 
mot vuxenvärlden. Så har det varit ända sedan rocken slog igenom på 1950-talet. I dagens 
musikbransch svänger ju trender väldigt fort så det krävs att man är insatt för kunna hänga 
med. En annan sak som är intressant att notera är att könsfördelningen var precis jämn bland 
respondenterna. Fem bibliotek hade män som ansvariga och fem bibliotek hade kvinnor som 
ansvariga. Även på detta område vore det intressant att fördjupa sig i. Man kan ju fundera 
över att biblioteksvärlden är klart kvinnodominerad, både ute på biblioteken och på 
utbildningarna, men att vad det gäller musikansvariga så är könsfördelningen alltså precis 
jämn. 
 
6.4 Bibliotekens låntagare av musik 
 
Jag har inte gjort någon undersökning av låntagarna själva utan jag har försökt att få fram vad 
respondenterna vet om sina låntagare och vilka de vill ska låna musik. Eftersom majoriteten 
av biblioteken säger sig, som man kan se ovan, vilja erbjuda det låntagarna vill ha så är det 
här ett intressant avsnitt. 
 
Sammanfattning 
 
Av de tio undersökta biblioteken är det inget som gjort någon undersökning bland sina 
låntagare om musikavdelningen. Hur man ändå vet vad låntagarna vill låna finns det lite olika 
förklaringar till. Alla bibliotek tar förvisso emot inköpsförslag men det är endast bibliotek A, 
E, och J som tydligt skyltar med detta. Bibliotek A, E och J är också de enda som säger att de 
får in många förslag. Bibliotek F, H och I hävdar att de ger låntagarna vad de vill ha även om 
de inte gjort någon låntagarundersökning och inte får in så många inköpsförslag. Frida säger 
att hon gör en personlig bedömning över vad som är gångbart, Hanna känner att man 
motsvarar låntagarnas önskemål trots att man inte undersökt det närmare och Ingrid nämner 
att låntagarna ofta kommer tillbaka och att biblioteket får uppskattning för sitt utbud av 
musik.  
 
Av de tio biblioteken är det endast bibliotek D som anser att underhållning är viktigare att 
erbjuda än något annat, såsom utbildning. David säger att det har att göra med deras upplägg 
på musikavdelningen där man försökte locka ungdomar till biblioteket. Bibliotek D är också 
det enda som inriktade sig på en speciell målgrupp, nämligen tonåringar. Övriga bibliotek var 
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alla i stort ense om att musikavdelningen var till för alla och att syftet inte var det avgörande 
för vilken låntagare man helst ville ha. Det är inte bibliotekets uppgift menade de, i stort sett 
samfält, att bedöma vad låntagaren ska göra med det de lånar. Anders var den ende som i 
samband med denna fråga nämnde att han trodde att de som kom till bibliotek A hade större 
glädje av samlingen om de hade ett musikintresse och att han såg den låntagare som sökte 
något nytt som en viktig låntagare. De som lånade mest fonogram på biblioteken var 
medelålders och i flera fall påpekades det att män lånade mer än kvinnor. Bibliotek D och I 
var de enda som hade annorlunda svar angående vilka som lånade mest. Hos dem var det 
tonåringar och yngre män som var de som lånade mest. 
 
Taljas tre perspektiv 
 
Talja har i sin undersökning även utvunnit olika låntagare som skulle passa in i de respektive 
kategorierna. Taljas indelning av de tre perspektiven är väldigt snäv och eftersom de bibliotek 
jag undersökt inte har några större kunskaper om sina låntagare är det svårt att sätta in dem 
under några perspektiv. Detta är dock inget hinder för min undersökning utan det är minst lika 
intressant ändå. 
 
Enligt det folkbildande perspektivet så menar Talja att de låntagare som biblioteket ska vända 
sig till främst ska vara personer som studerar musik, i motsats till personer som lånar för nöjes 
skull. Av de bibliotek jag undersökt ser jag inget som skulle passa in i det perspektivet. Det är 
inget av biblioteken som uttrycker någon ambition åt detta håll. Vid den raka frågan till 
respondenterna om vilken låntagare som de tyckte var viktigast att erbjuda fonogram för, den 
som ville ha utbildning eller den som enbart önskade underhållning, såg ju biblioteken inte 
som sin uppgift att värdera detta. Man sade alltså inte att det var oviktigt att erbjuda 
musikstudenter musik men menade att de inte värderade vad låntagaren skulle göra med sina 
lån. Enklast uttryckt kan man säga att inget bibliotek i första hand vände sig till 
musikstudenter.  
 
Taljas undersökning visar att de låntagare som hamnar i det alternativa perspektivet är de som 
är specialiserade och aktiva lyssnare i stället för att passivt ta emot det som erbjuds via de 
kommersiella musikkanalerna. Av de tio biblioteken finns det ett som delvis uttrycker ett 
tankesätt som stämmer överens med det alternativa. Det är bibliotek A. Anders säger dock att 
musikavdelningen är till för alla men att den musikintresserade och nyfikne finner samlingen 
mer intressant än den passiva lyssnaren. 
 
Med det efterfrågeinriktade perspektivet menar Talja att låntagarna som önskas är de som 
verkligen lånar. Bibliotekens uppgift är att veta vilka det är som lånar mest och tillfredställa 
deras behov. Talja menar då att enskilda önskemål inte är nog utan att biblioteken behöver på 
ett djupare sätt undersöka vilka som lånar fonogram mest och vad de lånar. Detta kan göras 
med hjälp av utlåningsstatistik, användarenkäter och generella studier för att få reda på 
musiksmaker bland dem som besöker biblioteket. Talja menar att biblioteken ska få fram 
vilka det är som är användare av musik och vilken musik de helst vill ha. I de flesta fall är det 
populärmusik som önskas, enligt Talja, men det behöver inte vara det. Det viktigaste är att ta 
reda på vad den lokala befolkningen önskar. Av de tio bibliotek som jag undersökt är det 
alltså inget som gjort en låntagarundersökning. Flera av biblioteken menar ändå att de ger 
låntagarna vad de vill ha men enligt Talja så måste man undersöka djupare för att få en klar 
uppfattning. Potentiellt skulle bibliotek E, F, G, H, I och J alla hamna under detta perspektiv 
men jag är tveksam om de egentligen har den kunskapen om sina låntagare som krävs. 
Självklart får man en viss insyn i vilka det är som lånar genom att stå vid utlåningsdisken, 



 59 

eller prata med den som står där men man kan inte veta säkert. Det finns kanske en 
låntagargrupp som biblioteken inte känner till som skulle låna ännu mer fonogram om deras 
behov skulle uppfyllas. 
 
Det är alltså problematiskt att applicera Taljas tre perspektiv på min undersökning beträffande 
låntagare från de svar respondenterna givit. Här ser man en skillnad mellan min och Taljas 
undersökning. När man som jag intervjuar hur de musikansvariga ser på musikavdelningen så 
får man inte samma typ av svar som man får när Talja tittar intervjuar låntagare och studerar 
biblioteksdokument. 
 
Kommentarer 
 
Biblioteken säger sig gå på efterfrågan vid inköp men har man verkligen någon helhetsbild 
över hur efterfrågan och behoven ser ut?. Min undersökning visar att det finns brister inom 
detta område bland biblioteken. Om jag börjar med respondenterna så är det märkligt att inget 
bibliotek har gjort en låntagarundersökning och att det endast är några få som tydligt skyltar 
med att man tar emot inköpsförslag. Man kan fråga sig om det är arbetsinsatsen som är 
avskräckande eller om det finns andra orsaker att inte mer ingående undersöka vilka som är 
potentiella låntagare av musik. Resultatet skulle kunna bli ett bra hjälpmedel och en 
vägledning till vilken musik som önskas och inte önskas. Att säga att man har koll på vad 
låntagarna vill ha ändå och att man får mycket beröm för sin musiksamling behöver ju inte på 
något vis innebära att man har det utbud som önskas. Det är naturligtvis inte helt osannolikt 
att man har ungefär den samling som skulle önskas vid en större undersökning men det kan de 
inte veta. Då biblioteken endast kan köpa in en mycket liten del av alla de fonogram som ges 
ut så anser jag det av än större vikt att ha fakta att grunda sina inköp på och fakta om 
låntagarna måste vara av högsta prioritet.  
 
I litteraturöversikten kan man också se att både Vind, som skriver specifikt om 
musikverksamheten, och Höglund och Klingberg, som skriver mer generellt om medieinköp, 
betonar vikten av att ha kunskap om de lokala låntagarna. Vind skriver uttryckligen att en 
fungerande musikavdelning kräver en god kännedom om låntagarna och att biblioteken måste 
ta reda hur deras låntagarunderlag ser ut. 
 
6.5 Biblioteken och de tre perspektiven 
 
Inför den sista delen av intervjun förklarade jag för respondenterna, vad de tre perspektiven 
innebar och ställde sedan frågor specifikt kring dem. Jag hade alltså inte gjort detta tidigare då 
jag inte ville lägga svaren i munnen på respondenterna. De frågor jag hade ställt tidigare hade 
förstås också inriktning på de tre perspektiven men meningen var nu att respondenterna mer 
direkt skulle tänka i dessa tre perspektivs banor. Tanken var också att det skulle bli lättare att 
utvärdera hur bra Taljas teori håller när man undersöker vad de musikansvariga på biblioteken 
säger. Talja har ju tagit fram sina teorier efter att ha undersökt låntagare och 
biblioteksdokument. Jag ville alltså att de musikansvariga själva skulle placera sin 
musikavdelning i något av de tre perspektiven. Avsikten var sedan att ställa frågor kring 
avgörande skillnader mellan de tre perspektiven för att få reda på hur noggrant biblioteken 
följde de regler som Talja satt upp för varje perspektiv. På detta sätt skulle jag lätt få fram ett 
resultat som visade om de tre perspektiven var överförbara till hur de musikansvariga såg på 
sin verksamhet i jämförelse med vad Talja fått fram från låntagarna och 
biblioteksdokumenten.  
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Sammanfattning 
 
De flesta av respondenterna tyckte att det var förhållandevis lätt att kategorisera sig själva och 
placera sig under ett av de tre perspektiven. Det var endast två av biblioteket, bibliotek C och 
H som inte kunde säga i vilket perspektiv de passade in bäst. De hävdade att alla tre var lika 
viktiga och att man inte kunde skilja dem åt. Bibliotek A var det enda som klart hävdade att 
deras målsättning var att vara folkbildande. Bibliotek B hävdade också att det var en ambition 
att vara folkbildande men att även det alternativa perspektivet passade in bra på dem. 
Bibliotek E och G hävdade att de på de flesta punkter passade in i det efterfrågeinriktade 
perspektivet men att de också till viss del passade in under det alternativa perspektivet. Övriga 
bibliotek, D, F, I och J svarade att de enbart hamnade i det efterfrågeinriktade perspektivet. 
 
Av de bibliotek som svarade att man enbart hamnar i det efterfrågeinriktade perspektivet var 
det endast bibliotek F som hävdar att kvaliteten inte behöver gå förlorad även om man baserar 
sitt utbud på låntagarnas önskemål. Frida menar att hon som musikansvarig fungerar som en 
katalysator och på så vis kan se till att en viss kvalitet bibehålls. Bibliotek D, E, G, I och J 
uttrycker alla att de ser en viss risk att kvaliteten går förlorad när man bygger upp sitt bestånd 
utifrån efterfrågan. Erik säger att det som betecknas som kvalitet lätt blir stående på hyllan 
utan att någon bryr sig om det. Då gör han hellre avkall på kvaliteten och köper in sådant som 
lånas ut. Ingrid menar att kvalitetskraven har mildrats på biblioteken men säger också att det i 
deras fall kan vara kunskapsbrist som ligger bakom det faktum att man inte håller så hårt på 
kvaliteten. Bibliotek A och B hävdade båda att det är naturligt tänka på kvaliteten då man har 
den ambition med musikavdelningen som man har. Birgitta tror också att låntagarna förväntar 
och kräver en viss kvalitet av biblioteket. 
 
Det råder lite delade meningar bland biblioteken om mina frågor om elitism och en dömande 
attityd mot vissa musikstilar. Frågorna jag ställde var medvetet hårddragna och inget bibliotek 
säger att det har elitistiskt synsätt men det går ändå att utifrån svaren konstatera skillnader 
mellan biblioteken. De flesta bibliotek anser att det är fel om biblioteket får rollen som 
musikpolis. Några exempel på detta är följande. Jenny säger att hon inte ser det som en 
möjlighet för henne att välja ut vad folk ska lyssna på. Ingrid hävdar bestämt att biblioteket 
absolut inte ska ha en dömande roll mot vissa musikstilar. Hanna och Hilma menar att det är 
förlegat och förmyndartakter att välja ut vad folk ska lyssna på. Bibliotek H har ingen 
ambition att bilda underklassen i musik som de uttrycker det. Göran säger att det är 
främmande för dem att tänka i den folkbildande traditionen och både Claes och Frida ser en 
fara med att det slutar med tomma bibliotek om man blir alltför dömande och elitistisk i sitt 
sätt att sköta verksamheten. Claes påpekar samtidigt att biblioteket måste göra ett urval då de 
inte kan ha allt och att man på så sätt naturligt får en dömande roll. Detta är något som 
bibliotek A och B betonar ännu mer. Anders säger att det måste till ett urval och att det är 
bibliotekets uppgift att göra det. Biblioteket ska ha den kunskap som krävs för att göra detta, 
anser han. Biblioteket ska kunna vara dömande mot musikgenrer som dansband och artister 
som är extremt kommersiella, menar han. Birgitta är inne på en liknande linje. Hon menar att 
biblioteken bör ha kunskapen att välja ut vilken musik som man ska erbjuda. Birgitta tycker 
inte det är något översitteri med det. 
 
Frågan om biblioteken inte helt ska utgå från vad låntagarna vill ha hänger ihop med avsnittet 
ovan. De bibliotek som uppgav att de inte alls var inne på att vara dömande mot vissa 
musikstilar, och att det främst är bibliotekets uppgift att göra ett urval, tycker inte att man helt 
kan utgå från önskemål. Endast bibliotek D gör det fullt ut. David är dock principiellt emot 
det men just nu så jobbar de på det viset. Bibliotek E, F, G, I och J, som är de främsta  
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förespråkarna för att låntagarna är de som ska bestämma, menar att majoriteten av inköpen 
måste göras på efterfrågan men att det inte fullt ut går att följa detta. Det främst på grund av 
att risken för att några få personer skulle bestämma urvalet. Bibliotek C och H tycker heller 
inte att låntagarna kan ta alltför stor plats utan menar att de är en del vid inköpen men inte allt. 
Bibliotek A och B är de som fortfarande hävdar att de inte tror på idén att låta önskemålen 
styra. Båda påpekar att de gärna tar emot förslag men att det sedan är de som gör urvalet. 
 
Alla bibliotek, utom D, menade att biblioteket inte enbart skulle ha samma utbud som de 
kommersiella musikkanalerna. Det behöver dock betonas att det fanns olika tyngd bakom 
respondenternas uttalanden. Frida sa till exempel att man inte såg något fel i att ha samma 
utbud som övrig musikverksamhet då alla inte har råd att köpa fonogram och då ska ha 
möjlighet att låna på biblioteket. Frida stängde emellertid inte dörren helt mot lite mer 
alternativ musik. Bibliotek H tog också upp argumentet att alla inte har råd att köpa fonogram 
och ser det som en orsak att även köpa in det som är lättillgängligt på andra ställen. Hanna 
och Hilma trycker dock också på att det är bibliotekets uppgift att experimentera. Bibliotek J 
visar tydligt hur de prioriterar att köpa in det lite udda genom sitt sätt att svara på frågan. 
Jenny menar att man ska hålla dörren öppen för det alternativa men att det också är en 
ekonomisk fråga. Hon vill inte riskera att fonogrammen blir stående och att ingen vill låna 
dem. Bibliotek B, C, E, G och I är alla ganska överens om att bibliotek bör erbjuda musik som 
inte annars blir så exponerad. Återigen är det bibliotek A som starkast uttalar åsikter. Anders 
uttrycker att det är precis detta som är bibliotekets uppgift, det vill säga att ta risker. 
 
Respondenterna var eniga på en punkt. Det var beträffande vikten att ha historiskt viktiga 
fonogram i samlingen, fonogram som ingår i någon slags kanon och som fått 
klassikerstämpel. Alla biblioteken tyckte det var viktigt att erbjuda detta. David på bibliotek D 
tyckte också att detta var viktigt trots att de själva inte erbjöd något sådant i sin musiksamling. 
Respondenterna delade sig på hälften gällande deras tankar kring om vilket som var viktigast 
vid inköp, långsiktiga mål eller trender och efterfrågan. Bibliotek A, B, E och J menade att det 
var viktigare att se långsiktigt menas bibliotek D, F, G och I alla ansåg att efterfrågan och 
trender var viktigare. Bibliotek C och H såg inte någon motsättning mellan dem utan ansåg att 
bägge är relevanta.  
 
Inget av biblioteken uttalade att de hade en klar målsättning att vägleda och lära upp 
människor i musik. Anders och Claes svarade att deras ambition var att väcka en nyfikenhet 
hos den som bläddrade bland fonogrammen. De ville få folk att upptäcka något annat, så en 
viss typ av vägledning skulle jag vilja kalla det, även om de själva inte uttryckte det så. 
Birgitta såg inte sig bibliotek B som vägledare utan som stödjare till att hitta ny musik. 
Ungefär samma som bibliotek A och C alltså. Erik svarade att man ville vägleda men att man 
inte var inriktade på det. Vad han menade med det fick jag aldrig riktigt något svar på. Jenny 
svarade att hon inte ville vara någon sorts pekpinne över vad folk skulle lyssna på men tyckte 
samtidigt att det var kul att folk lånade sådant som hon tyckte var bra. Bibliotek D, F, G, H 
och I uttalade att det verkligen inte såg sig som några vägledare för musik. Frida såg till och 
med en fara i att ha ambitionen att försöka vägleda folk. Hon menar att det är mer utvecklande 
att låta folk lyssna på vad de vill. Hon understryker att biblioteket är till för låntagarna inte 
samhället. 
 
Taljas tre perspektiv 
 
För att kunna placera in biblioteken i respektive perspektiv, i detta avsnitt, så får man fokusera 
på helhetssynen. Respondenterna har ju själva fått välja vilket perspektiv som passar in bäst 
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på dem. Det jag kommer att göra nedan är att granska ifall deras egna åsikter stämmer in på 
Taljas teorier i några grundläggande frågor. Några av respondenterna menar att de hamnar i 
två av perspektiven så jag tar upp dem i båda. Två av biblioteken anser att alla tre 
perspektiven passar in på deras syn att sköta en musikavdelning så jag synar dem sist i detta 
avsnitt.  
 
För att vara folkbildande menar Talja att musikavdelningens främsta roll är att verka som en 
kulturell institution som lägger vikten vid kvalitet, historik, vägledning och långsiktighet. 
Detta perspektiv kritiserar bibliotek som bygger upp sitt bestånd på efterfrågan och 
koncentrerar sig på nyheter.  Bibliotek A och B är de enda som säger att de hör hemma i det 
folkbildande perspektivet. Tittar man närmare på vad bibliotek A svarar så ser man att det väl 
stämmer in på Taljas teori. Anders säger ju att musikhistorien är viktig att erbjuda, han ser 
långsiktigt och han menar att viss musik ej hör hemma i biblioteket. Anders säger inte rakt ut 
att han vill vägleda låntagarna utan använder formuleringen att få dem nyfikna vilket jag inte 
ser som så stor skillnad. Bibliotek B är inte riktigt lika lätt att placera in i det folkbildande 
perspektivet då Birgitta uttrycker sig lite vagare. Det är ändå lätt att fastslå att de i mångt och 
mycket uppfyller Taljas kriterier för att vara folkbildande.  
 
För att ett bibliotek ska passa in i det alternativa perspektivet menar Talja att 
musikavdelningens främsta syfte måste vara att erbjuda något annat än vad övriga 
musikkanaler, såsom radio och skivaffärer, gör. Det alternativa perspektivet kritiserar 
bibliotek som satsar på mainstream musik. Detta perspektiv vill heller inte instruera och 
vägleda låntagarna om vad som är god smak. Det är upp till låntagarna själva att bestämma 
vad som är bra och dåligt. Det är bibliotek B, E och G som alla säger att de till viss del är eller 
försöker vara så pass alternativa i sitt utbud att de passar in i detta perspektiv. När man tittar 
närmare vad dessa bibliotek svarat så kan man se att de till viss del passar in under det 
alternativa men att de inte gör det på ett konsekvent sätt. De passar främst in på så sätt att de 
tycker att det är viktigt att erbjuda sådant som annars inte är så lätt att få tag på och de anser 
att det som kan klassas som udda bör finnas på biblioteket. Bibliotek G uttrycker också en 
motvilja mot att undervisa låntagarna vad som är bra och vad som är dåligt vilket passar väl in 
på detta perspektiv. Samtidigt anser dessa tre bibliotek att det är viktigt med en historisk bas 
med klassiker i utbudet, vilket det alternativa perspektivet motsätter sig. Bibliotek E menar att 
de enbart är alternativa när det gäller inköp av världsmusik. Erik anser att hela den genren är 
´alternativ´ eftersom den västerländska musiken annars är så dominerande, vilket jag kan hålla 
med om. Dock tycker jag inte att man kan kalla musikavdelningen på bibliotek E som 
alternativ enbart utifrån detta. Jag måste dock framhålla ambitionen hos bibliotek E att söka 
upp en musikaffär som specialiserar sig på världsmusik. Detta vittnar, enligt mitt material, om 
ett engagemang som borde vara obligatoriskt hos alla bibliotek men som verkar vara sällsynt. 
Det som jag skulle vilja betona som det som gör mig mest tveksam om dessa tre bibliotek 
passar in i det alternativa perspektivet är de musikansvariga själva. Jag ställde ingen fråga om 
de musikansvariga under detta avsnitt men jag har gjort det tidigare. Då framkom att ingen av 
de tre musikansvariga på dessa bibliotek var mycket intresserade av eller insatta i musik. Det 
tror jag är en förutsättning för att lyckas vara ´alternativ´ i sitt utbud. En god kännedom om 
små musikgenrer och om skivbolag som inte verkar vid sidan om de stora kommersiella 
företagen, som nästan totalt dominerar skivmarknaden, är nödvändig men finns, enligt min 
mening, inte hos dessa tre bibliotek. Slutsatsen är att de försöker vara alternativa, och säkert 
tänker i sådana banor, men att de enligt Taljas teori inte kan sägas vara alternativa. 
 
Det efterfrågeinriktade perspektivet förespråkar, enligt Talja, att biblioteket ska fungera som 
en social serviceinstitution där det främst är låntagarna som bestämmer utformningen och vad 



 63 

som ska finnas. Detta perspektiv kritiserar bibliotek som starkt betonar det finkulturella och 
som säger sig kunna värdera vad som är någon slags abstrakt kvalitet. En majoritet av de 
musikansvariga svarade att de hamnade i detta perspektiv. Bibliotek D, E, F, G, I och J 
hävdade alla att de lät låntagarna ha en avgörande roll i vad som köptes in. Ser man enbart på 
svaren som dessa bibliotek gav på denna punkt är det lätt att säga att de mycket väl uppfyller 
de mest grundläggande dragen i det efterfrågeinriktade perspektivet. Exempel på detta är att 
dessa bibliotek absolut inte vill vara dömande mot vissa typer av låntagare, eller musikstilar, 
och att de inte köper in fonogram av anledningen att de sägs vara av en viss kvalitet utan de 
ser utlåningen som ett bevis på att skivan är omtyckt. Fyra av biblioteken, D, F, G och I, 
tycker att trender och efterfrågan är viktigare än långsiktiga mål och behov vilket väl passar in 
på det efterfrågeinriktade perspektivet. Bibliotek E och J håller dock långsiktighet som 
viktigare vilket rimmar dåligt med det efterfrågeinriktade perspektivet. Ytterligare ett stort 
frågetecken finns kring de sex bibliotekens anknytning med det efterfrågeinriktade 
perspektivet. Det är deras kunskap om låntagarna. Detta togs också upp under en tidigare 
punkt men blir aktuellt igen här. Talja menar att de som följer det efterfrågeinriktade 
perspektivet bör ha stor kännedom om låntagarna och potentiella låntagare. Biblioteket ska 
systematiskt ha kunskap om vad de som besöker biblioteket vill ha. Av de sex biblioteken är 
det inget som gjort någon låntagarundersökning eller på annat sätt tagit reda på vad folk 
egentligen vill ha. Biblioteken tar emot inköpsförslag men flera av dem säger sig inte få in så 
många. Jag vill med detta belysa att de inte så självklart kan placeras in under det 
efterfrågeinriktade perspektivet. Kännedom om låntagarna är så grundläggande i detta 
perspektiv att det måste betonas. Bara för att låntagarna som lånar musik är nöjda eller att 
fonogrammen är mycket utlånade behöver inte betyda att de erbjuder det folk helst vill ha 
enligt min uppfattning. Vid en stor låntagarundersökning kanske det skulle komma fram att 
det finns en grupp låntagare som inte gjort sig hörd men som är en potentiellt stor 
låntagargrupp. Det skulle naturligtvis också kunna vara så att biblioteket är rätt ute redan nu 
och erbjuder de låntagare som är musikintresserade de fonogram de vill ha. Säger bibliotek att 
de är till för låntagarna tycker jag att biblioteket ska veta vad de lokala låntagarna vill ha på 
ett mer djupgående plan och kontinuerligt följa upp med nya undersökningar. Slutsatsen är 
ändå att dessa sex bibliotek passar in i det efterfrågeinriktade perspektivet på nästan varje 
punkt men att de överskattar sin kunskap om låntagarna. 
 
Det var alltså två bibliotek, C och H, som inte ansåg sig tillhöra enbart något av de tre 
perspektiven utan att de tillhörde alla tre. Tittar man närmare på vad de svarat under enbart 
detta avsnitt är det faktiskt så att de inte går att placera. Deras svar tyder på att de inte ser 
några motsättningar mellan olika sätt att sköta sin musikavdelning. Claes uttrycker det tydligt 
när han säger att det ska vara en mix av personalen, recensioner och låntagarna som styr 
utbudet. Jag tolkar det så att personalen är den folkbildande, recensionerna för att hitta det 
alternativa och låntagarna för att se vilken efterfrågan som finns. Hanna och Hilma uttrycker 
sig på ett liknande sätt. Tittar man på svar de givit tidigare under intervjun kan man dock se 
vilka perspektiv som de betonar mest men det tar jag upp under avsnittet slutsatser. 
 
Kommentarer 
 
Jag diskuterar och reflekterar inte kring detta avsnitt, på ett djupare plan, som jag gjort i de 
övriga avsnitten. Detta då det delvis blir upprepningar av vad som tidigare framkommit och 
framförallt föregår vad som följer nedan i avsnittet, slutsatser. Detta avsnitt hade som avsikt 
att tydligt belysa likheter och skillnader mellan biblioteken vilket jag tycker det gör. Det hade 
också för avsikt att ge de enskilda biblioteken en chans att antingen förstärka eller försvaga de 
svar de lämnat tidigare under intervjun vilket jag också tycker att avsnittet gör. Jag går inte 



 64 

igenom de enskilda biblioteken här utan i nästa avsnitt, slutsatser, men det kan konstateras att 
vissa bibliotek är enkla att sätta i ett perspektiv då de svarat konsekvent genom hela intervjun 
medan andra är mycket mer svävande och faktiskt rent motsägelsefulla ibland i sina svar. 
Motsägelsefullheten kan i dessa fall inte skyllas på att Taljas teori inte går att applicera utan 
den visar snarare att några av biblioteken inte har någon klar idé hur man vill sköta sin 
musikavdelning. Jag tycker att de grundläggande delarna i Taljas teori som tas upp i detta 
avsnitt varit till stor hjälp att belysa bibliotekens sätt arbeta. 
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7. Slutsatser 
 
Jag vill inledningsvis i detta avsnitt påminna om min övergripande problemformulering. Den 
lyder så här: Vilka syften och ambitioner har Stadsdelsbiblioteken i Göteborg gällande sina 
musikavdelningars utbud? Jag kommer att besvara den med hjälp av mina frågeställningar. 
Förutom frågeställningarna vill jag med hjälp av de enskilda biblioteken ge en bild på hur 
verksamheten ser ut. Detta kan också ses som ett svar problemformuleringen. Därför redogör 
jag också lite kortfattat om varje bibliotek i förhållande till Taljas teoretiska ram. Jag går 
igenom varje biblioteks mest grundläggande drag och sätter in dem i det perspektiv där de 
främst hör hemma. I slutet av detta avsnitt så samlar jag några egna tankar i ett slutord. Allra 
först svarar jag på min frågeställning som berör hur Taljas teori fungerade på min 
undersökning.  
 
7.1 Utvärdering av den teoretiska ramen 
 
Är de tre perspektiven användbara som analysredskap för musikbiblioteksverksamhet 
på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
 
Sanna Taljas sätt att resonera kring bibliotekens musikavdelningar är inte revolutionerande 
men den är väldigt funktionell. Den skrift som Tine Vind tagit fram till biblioteken i 
Danmark, och även de magisteruppsatser som jag tar upp i litteraturöversikten, är gjorda 
tidigare än Taljas undersökning. Dessa texter visar att man kan urskilja de tre perspektiv som 
Talja tar upp även i andra musikbiblioteksrelaterade texter. Det Talja gör är att fördjupa 
resonemangen kring musikavdelningarna. Detta är något som behövs då det är ont om 
forskning kring bibliotekens musikavdelningar. I Sverige skedde alltså den senaste större 
undersökningen om musikverksamheten på folkbiblioteken 1984. Att det hänt mycket sedan 
dess, som förändrat både biblioteken och musikvärlden, vet alla. Taljas undersökning är 
publicerad 2001 vilket innebär att den är förankrad i nutiden. Detta anser jag vara viktigt, 
särskilt då man diskuterar musik som är ett område som ständigt förändras. Taljas 
undersökning har fördelen att den är användbar ur flera aspekter, vilket också var därför jag 
trodde att den skulle fungera. De tre steg, som jag nämnt tidigare, om att teorin skulle fungera 
som en övergripande ram, ett bollplank och som utvärderare, har fungerat utmärkt. Jag tycker 
också att den fungerat mycket väl att applicera på min uppsats om man ser till helheten. Den 
har synliggjort att det finns stora skillnader i hur biblioteken resonerar angående sin 
musikavdelning och därmed gjort det lättare att analysera all den information jag inhämtat. 
Går man in och tittar på detaljer så kan man se att Taljas teori inte alltid passar in på de 
undersökta biblioteken. Detta syns extra tydligt vid närstudien på låntagare. Som jag ser det är 
det dock inte fel på Taljas teori, den har varit ett värdefullt stöd också här. Det man i stället 
kan konstatera är att vi fått olika resultat därför att vi undersökt olika grupper i våra arbeten. 
Man kan konstatera att jag inte skulle kunnat göra en likadan undersökning som Talja då inga 
av de bibliotek jag intervjuade hade nerskrivna målformuleringar om sin musikverksamhet. 
Om detta beror på kulturella skillnader mellan Sverige och Finland eller något annat vet jag 
inte, men detta är ytterligare ett intressant ämne som man skulle kunna fördjupa sig i.  
 
Jag skriver i början av detta arbete att Talja lämnat öppningar för mer forskning inom detta 
område. Detta är något som jag tycker att min uppsats visar. Taljas teoriram har fungerat 
utmärkt men min studie är inget komplement till hennes arbete på så sätt att jag jämför mina 
resultat med hennes. I analysavsnittet blir det naturligt att på några ställen fördjupa sig i och 
diskutera skillnader eller likheter i min och Taljas undersökningar. Denna uppsatsen fokus 
ligger dock på att förmedla hur de undersökta biblioteken sköter sin musikverksamhet. Jag ser 
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detta arbete som ett viktigt inlägg i den lilla forskning som gjorts om musikavdelningarna på 
de svenska folkbiblioteken. 
 
7.2 De undersökta biblioteken insatta i den teoretiska ramen 
 
Före svaren på de övriga frågeställningarna går jag igenom respektive bibliotek och redovisar 
hur man kan kategorisera dem utifrån Taljas teori. 
 
Bibliotek A är det enda bibliotek som har en klar målsättning med sin musikavdelning, de vill 
vara folkbildande. Tittar man närmare på deras genomgående svar ser man också att de väl 
passar in i Taljas resonemang om det folkbildande med ett par undantag. Viktiga ståndpunkter 
som bibliotek A för fram är betoning av ett historiskt, långsiktigt tänkande vid inköp och att 
man tycker att vissa musikstilar inte hör hemma på biblioteket. Det som inte stämmer så väl 
med det folkbildande, är att man inte lägger tonvikten på klassisk musik och att man inte 
lägger någon värdering i vad den som lånar ska ha musiken till. Biblioteket uttrycker också 
ganska starkt en ambition att erbjuda det som är lite udda varför de också kan sägas hamna i 
det alternativa perspektivet. Den främsta anledningen till att bibliotek A kan hamna i det 
alternativa perspektivet, är kunskapen och kompetensen hos den musikansvarige. På bibliotek 
A finns en musikansvarig som brinner för musik och som aktivt tar del av vad som händer i 
musikbranschen, vilket är ett måste om man vill vara folkbildande eller alternativ i sitt utbud. 
Bibliotek A har en klar riktlinje som man utgår ifrån och som bäst stämmer in på Taljas 
folkbildande perspektiv och som delvis också stämmer in på det alternativa perspektivet. 
 
Bibliotek B har ganska många likheter med bibliotek A men den musikansvarige är inte lika 
övertygande i sitt resonemang. Det ska ändå sägas att bibliotek B uttrycker att man har en 
ambition med i sitt utbud och att man försöker att följa den. Ambitionen är att försöka 
förmedla musik som annars inte får så stor uppmärksamhet och även att till viss del vara 
folkbildande. Den musikansvarige på bibliotek B erkänner själv att det kan vara svårt att veta 
vad som är alternativt och att det krävs stor kunskap för avgöra det. Genom sådana uttalanden 
kan man ifrågasätta i fall kunskapen är tillräcklig på bibliotek B. Att hävda att man köper in 
musik som är av kvalitet eller som kan betecknas alternativ, trots att man inte är så insatt i 
musik och att man inte kontinuerligt läser recensioner går inte riktigt ihop med Taljas teori. 
Talja menar att de är den musikansvarige själv som ska ha de kunskaper som behövs. 
Bibliotek B gav svar som väl passade in både i det folkbildande och det alternativa 
perspektivet men alltså kan ifrågasättas lite. Detta då kunskapen kanske inte är tillräcklig för 
att kunna avgöra vilken musik som håller över en längre tid eller urskilja det som inte är 
lättåtkomligt att få tag på genom andra musikkanaler. Bibliotek B ska ha en eloge för att man 
har en ambition med musikavdelningen vilket också visat sig då man startat ett speciellt 
ungdomsrum med musikinriktning. Ambitionen att vara folkbildande kan nog uppfyllas hyfsat 
fast det saknas viss kompetens men jag ser det som svårare att köpa in det som är alternativt 
om musikansvarige inte verkligen är insatt i vad som händer inom olika musikstilar. Det är 
alltså svårt att klart kategorisera bibliotek B, utifrån Taljas perspektiv, men konstaterar ändå 
att de försöker följa riktlinjer som passar in på de folkbildande och alternativa perspektiven.  
 
Bibliotek C säger att de inte ser någon motsättning mellan de tre perspektiven och säger sig 
hamna i alla tre. Detta stämmer enbart till en viss del, enligt min uppfattning. Tittar man 
närmare på hur de svarar under hela intervjun kan man ganska tydligt utläsa att de lutar över 
åt det alternativa perspektivet. Bibliotek C betonar ett flertal gånger vikten av att biblioteket 
ska erbjuda det som inte man inte hittar så lätt på andra ställen och att gränsöverskridande 
musik ska ha prioritet. De säger bland annat att de vill att folk ska lyssna på musik de inte hört 
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förut, vilket är precis det som det alternativa perspektivet går ut på. Att ansvariga också 
uttrycker att de går efter låntagarnas önskemål, och även vill vara folkbildande, ser jag inget 
konstigt i då det alternativa perspektivet faktiskt har likheter med båda de andra perspektiven, 
enligt Talja. Det finns två exempel på som tydligt visar detta. Det första är att även om man 
vill vara alternativ så kan inte hela utbudet vara alternativt. Närmare hälften av det totala 
utbudet ska vara välkänt hos låntagaren annars hittar han eller hon aldrig till de udda 
fonogrammen. Alltså behöver man till viss del också se vad låntagarna vill ha för att de ska 
hitta till biblioteket. Det andra exemplet är att Bibliotek C också belyser vikten av att vara 
lyhörda mot låntagarna. Likheten mellan det folkbildande och det alternativa perspektivet är 
att man anser att vissa musikstilar inte hör hemma i biblioteket. De två perspektiven är inte 
helt ense om alla genrer, som inte bör finnas, men båda hävdar att topplistmusik och annan 
mainstreammusik inte hör hemma på biblioteket. Dessa två exempel visar tydligt att bibliotek 
C faller väl in under det alternativa perspektivet. Ytterligare ett exempel, och kanske det 
viktigaste, är att den musikansvarige är insatt i musikvärlden. Han har kunskapen som krävs 
för att kunna erbjuda ett alternativt utbud. 
 
Bibliotek D är intressant av flera anledningar. Först och främst på grund av att deras olika sätt 
att sköta musikavdelningen har misslycktas. Först hade de ett sortiment som sällan var utlånat 
och som den musikansvarige hävdade berodde på att äldre människor sällan lånade musik. 
Därför gjorde man ett försök att locka ungdomar till biblioteket genom att skaffa sig ett 
musiksortiment som var riktade speciellt till yngre människor. Satsningen misslyckades då 
alltför många fonogram stals och försvann. Delvis kan man tycka att detta är självförvållat då 
man ställde ut cd-askarna med fonogrammen kvar i asken. Antingen är det brist på 
engagemang eller också är det kompetens som saknas för att veta hur man förvara fonogram 
på biblioteket. Den musikansvarige svarade att man på biblioteket tyckte det var mycket extra 
jobb med fonogrammen. På grund av den misslyckade satsningen på ungdomar så har man i 
stort sett slutat köpa in fonogram. Detta tyder på att det behövs en viss kunskap både hos 
musikansvarig och om låntagarna för att få en fungerande musikavdelning. Vad det gäller de 
tre perspektiven så är eller rättare sagt var bibliotek D en förlängning av det 
efterfrågeinriktade perspektivet. Man riktade sig främst till ungdomar och man köpte in det 
som ungdomarna frågade efter och arbetade, om man ska använda Taljas termer, som en 
social serviceinstitution. 
 
Bibliotek E har ingen uttalad målsättning med sin musikavdelning. Vid en kontroll av 
intervjusvaren är det ibland svårt att hitta en röd tråd i resonemanget som passar in på Taljas 
tre perspektiv. På de flesta avgörande punkterna ger den musikansvarige dock svar som passar 
in på det efterfrågeinriktade perspektivet. Det är också där som han säger att man hamnar 
gällande deras populärmusik. Svar som att populariteten styr inköpen och att man inte vill att 
fonogram ska bli stående i hyllan vittnar om att efterfrågan är viktig. Vid mina frågor som 
berör de tre perspektiven svarar bibliotek E lite motsägelsefullt. Bland annat säger den 
musikansvarige att man ser de långsiktiga målen som viktigast och att det är bibliotekens 
uppgift att erbjuda sådant som annars är svårt att få tag på. Bibliotek E tycker på ett sätt och 
handlar på ett annat, i några grundläggande frågor, vilket den ansvarige också medger. Den 
musikansvarige säger några gånger att det skulle behövas mer tid och resurser för att vara 
folkbildande vilket jag inte fullt ut håller med om. Det kan vara så att ordet folkbildning 
tolkas på ett alltför snävt sätt av bibliotek E och några av de andra biblioteken. Det handlar 
om att ge folket bildning inte utbildning vilket jag ser en skillnad i. Det handlar inte om att 
tvinga på folk vad de ska lyssna på utan att ge folk bildning i musik. Jag vill med detta 
resonemang visa att det som krävs för att vara folkbildande inte är stora resurser utan det som 
krävs är främst kunskap om musikhistorien och den kanon som bildats genom åren. Bibliotek 
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E har inte utgett sig för att ha den kunskapen så det är ingen kritik riktad mot dem, utan mer 
ett svar på deras inlägg varför de inte försöker vara folkbildande i sitt musikurval. Bibliotek E 
är som nämnts lite svårt att klart sätta in i något perspektiv men har ändå så pass klara drag åt 
det efterfrågeinriktade perspektivet som gör att de hamnar där. 
 
Bibliotek F är ett av de bibliotek som är lättast att placera in Taljas perspektiv. Den 
musikansvarige återkommer gång på gång i sina svar att det är låntagarna som bestämmer vad 
som finns på musikavdelningen. Det som är gångbart köps in mest, alltså blir det en övervikt 
av pop/rock. Även hip-hop musik efterfrågas mycket och därför så försöker man köpa in 
fonogram av lite mindre kända artister inom den musikstilen. Bibliotek F ser det annars inte 
som bibliotekens uppgift att lansera ny musik och den musikansvarige mer eller mindre 
fördömer den folkbildande tanken. Tittar man på vad Talja framhåller som framträdande för 
det efterfrågeinriktade perspektivet så uppfyller bibliotek F allt, utom  kriterierna om en 
djupare kännedomen om sina låntagare. Denna brist kan ses som ganska allvarlig men 
bibliotek F kan ändå sägas väl passa in i det efterfrågeinriktade perspektivet. 
 
Bibliotek G är intressant både i hänseende till Taljas perspektiv och vad som händer på en 
musikavdelning då det inte finns någon klar musikansvarig. Bibliotek G har en dålig ekonomi 
och har varit tvingade att vara återhållsamma med inköp av alla medier. Det är då extra 
olyckligt att det inte finns någon som talar sig varm för musikavdelningen. Då det inte finns 
någon som har hand om den så glöms den lätt bort och det verkar den gjort på senaste tiden. 
Det är också något som den som är musikansvarig medger. Den mus ikansvarige har svårt att 
svara på en del av mina frågor då han menar att musikavdelningen just nu nästan ligger nere 
beträffande nya inköp. Det man kan konstatera är att det lilla man köper in nu styrs av 
efterfrågan. Då bibliotek G inte ens har någon låda där låntagarna kan lämna önskemål är det 
lite svårt att förstå hur de vet vad folk vill ha. Antagligen är det så att bibliotek G 
tillfredsställer enskilda låntagare som har önskemål och inte någon större grupp. Den 
musikansvarige säger också att man vill vara lite alternativ i sitt urval vilket verifierar mitt 
resonemang. Jag kan utveckla det ytterligare. Eftersom bibliotek G köper in så pass få 
fonogram för tillfället, och att de få fonogram man köper grundar sig på efterfrågan, är det 
inte hållbart att också vara alternativ i sitt urval. Det kan ju vara så att en enda person är 
intresserad av den skivan som önskas vilket inte kan vara målet när efterfrågan är det främsta 
inköpsmotivet. Vill man ha ett bibliotek med en alternativ inriktning behöver man följa det 
någorlunda konsekvent och jag anser det mycket svårt att följa detta perspektiv om man köper 
in riktigt få fonogram och samtidigt anser alla låntagare ska ha nöje av musikavdelningen. 
Man kan säga att den information jag fått in visar att bibliotek G för tillfället saknar någon 
klar strategi bakom sina inköp men att de främst företräder det efterfrågeinriktade 
perspektivet och inte både det efterfrågeinriktade och det alternativa perspektivet som de 
själva ville. 
 
Bibliotek H är det bibliotek som är svårast att föra över till någon av Taljas teorier. Man 
hamnar faktiskt i alla tre som de själva säger. De musikansvariga är lite diffusa och ombytliga 
i sina svar vilket gör det svårt att riktigt förstå. De säger bland annat först att de främst köper 
in sådant som håller en längre tid och som ska vara roligt att låna nästa år också. De kan dock 
inte avgöra om det är viktigare med långsiktighet än trender och efterfrågan då det är svårt att 
veta vad som blir långsiktigt. De säger också att den personliga musiksmaken spelar stor roll 
vid inköpen. De säger att de har svårt att köpa in sådant de själva inte gillar och påpekar att 
deras egen smak har stor inverkan på utbudet. Samtidigt säger de att de inte är särskilt 
musikintresserade och kunniga utan tar hjälp utifrån. Det är svårt att se hur det egentligen går 
till när bibliotek H köper in sina fonogram. För mig ser det ut som deras olika åsikter krockar. 
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Det är svårt att övervägande gå på efterfrågan om deras personliga smak spelar så stor roll 
som de säger. Den hjälp de tar utifrån av olika människor som är insatta i musik gör troligtvis 
att de får ett ganska alternativt utbud. De musikansvariga uttalar också en sådan önskan men 
att den inte får gå till överdrift. Det troliga är att bibliotek H har hittat en viss låntagargrupp 
som de gör väldigt nöjda, men att det antagligen finns andra låntagargrupper som har svårt att 
hitta något intressant i samlingen.  
 
Bibliotek I ger inga svar som sticker ut på något sätt. Genom deras svar kan man utläsa att 
musikavdelningen sköts seriöst och är populär men att det inte finns något brinnande 
engagemang bakom. Det kanske inte behövs heller då man tydligt svarar att man utgår från 
vad låntagarna vill ha och därmed klart hamnar i det efterfrågeinriktade perspektivet. 
Bibliotek I visar inga ambitioner alls att vara folkbildande eller alternativ i sitt utbud och 
urval. Den musikansvarige säger att både kompetens och tid saknas för att leta efter smalare 
musik. Det är svårt att ge någon längre sammanfattning av bibliotek I än så här då de faktiskt 
inte uttalar sig avvikande på något sätt. Musikavdelningen är populär och folk kommer 
tillbaka och lånar och det är något som bibliotek I är nöjda med. 
 
Bibliotek J är ett av de bibliotek som är lätt att sätta in i Taljas perspektiv. De uttrycker på ett 
konsekvent och trovärdigt sätt sina tankar kring musikavdelningen. Den musikansvarige 
erkänner att specialkompetens saknas ibland men att låntagarnas önskemål ligger som grund 
för utbudet gör att det går bra ändå. Hon läser dock recensioner och kollar vad som ligger på 
listorna för att skapa sig viss kunskap. Även om bibliotek J inte gjort någon 
låntagarundersökning, som man bör ha gjort, så är det just detta bibliotek som bäst och 
tydligast skyltar med att man tar emot inköpsförslag. Bib liotek J passar i stort sett perfekt in 
på det efterfrågeinriktade perspektivet. 
 
7.3 Svar på frågeställningarna 
 
Har Stadsdelsbiblioteken i Göteborg någon uttalad målsättning med sitt utbud av 
musik?  
 
Det man först kan konstatera är att det inte finns något samarbete mellan de olika 
stadsdelsbiblioteken gällande musikavdelningarna. Min undersökning visar att 
musikavdelningarna i stället sköts mycket olika på de olika stadsdelsbiblioteken. Av de tio 
biblioteken som medverkade i undersökningen var det bara ett som hade en klar och uttalad 
tanke bakom hur de byggde upp sin musikavdelning. Detta bibliotek ville vara folkbildande 
då de ansåg att bibliotekens uppgifter bland annat är att hålla musiktraditioner vid liv och att 
biblioteken bör hålla vissa kvalitetskrav. De övriga biblioteken hade till en början inget 
färdigt svar på vilken målsättning man hade med sin musikavdelning men efter mer frågor 
och analys av deras svar kan man tydligare se på hur deras musikavdelningar fungerade. Ett 
bibliotek hade satsat på att locka ungdomar till biblioteket med hjälp av musikavdelningen 
och därför enbart satsat på ett ungdomsbaserat utbud. Detta hade dock inte blivit lyckat så nu 
låg musikavdelningen mer eller mindre nere. Två bibliotek uttalade en önskan att erbjuda det 
som annars kan vara svårt att hitta. De såg biblioteket som ett ställe där det var viktigt att 
erbjuda det gränsöverskridande och alternativa. De övriga biblioteken hade väldigt svårt att 
precisera någon målsättning och hävdade att deras främsta mål vara att tillfredställa alla. De 
menade att folkbildning och bibliotek inte längre var något som hörde ihop och att det inte var 
någon mening med att ha fonogram som ingen eller väldigt få lånade. Deras målsättning var 
helt enkelt att de fonogram de köpte in skulle lånas ut mycket. 
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Vilka är kvalitetskraven på att ett fonogram ska hamna på Stadsdelsbiblioteken i 
Göteborgs musikavdelning? 
 
Man kan urskilja två sidor på denna fråga. Det ska dock sägas att de flesta nämnde att de 
självklart inte köpte in musik som var rasistisk. Detta tror jag med säkerhet att även de som 
inte nämnde det håller med om. I övrigt var det fyra av biblioteken som tyckte att viss musik 
inte passade på biblioteken på grund av att det inte var tillräcklig kvalitet. Två uttalade tydligt 
att biblioteken skulle vara väldigt restriktiva med att köpa in musik som är anpassad för att 
sälja, exempelvis samlingsalbum med de senaste hitsen och artister som Markoolio och A-
Teens. Förutom att dessa artister inte anses hålla måttet rent kvalitetsmässigt så hävdar de som 
inte köper in denna typ av musik, att den åldras väldigt fort och blir på så sätt snabbt 
ointressanta och stående i musikhyllan outlånade. Två av biblioteken sa att även dansband 
höll för låg kvalitet för att finnas på biblioteket. Dessa bibliotek menar mer eller mindre 
uttalat att biblioteket måste ta ansvaret och göra ett urval av all den musik som släpps. Övriga 
sex bibliotek hade inte några principiella ställningstagande angående kvalitet utan kunde 
tänka sig att köpa in vad som helst. De menade att det inte var bibliotekets uppgift att 
bestämma vad låntagarna ska lyssna på. Biblioteken måste vara ytterst sparsamma med att 
lägga in värderingar om vilken musik som är finare och bättre än annan, menar flera av 
biblioteken i undersökningen.  
 
Intressant att notera är att inget av biblioteken svarade att det kontinuerligt fördes någon 
diskussion om kvalitetsbegreppet i specifik anknytning till musikavdelning. Några bibliotek 
svarade att de hade övergripande samtal om hur man såg på kvalitet och ett par av biblioteken 
menade att kvalitet idag inte var något man aktivt diskuterade på biblioteken överhuvudtaget. 
De menade att kvalitetsbegreppet inte längre var avgörande för om biblioteket skulle köpa in 
något eller ej.  
 
Då jag inte teoretiskt gått djupare in på att diskutera kvalitetsbegreppet, inom ramen av denna 
uppsats, så blir svaret på denna fråga inte teoretiskt grundat. Jag tycker dock att man utifrån 
de svar jag fått kan skaffa sig en bra bild hur biblioteken resonerar kring begreppet kvalitet i 
förhållande till sin musikverksamhet.  
 
Vilken roll och frihet har den musikansvarige på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
 
Min undersökning visar att den som är musikansvarig i stort sätt ensam utformar 
musikavdelningen som han eller hon vill. De allra flesta av de musikansvariga säger att deras 
personliga smak speglar hur deras utbud ser ut. Jag har inte gjort något test på de 
musikansvarigas musikkunskaper men har av svaren klart kunnat konstatera att två av de tio 
musikansvariga är mycket intresserade av musik och följer aktivt med vad som händer i 
musikbranschen. De övriga säger att de är allmänt intresserade och följer med främst genom 
att läsa recensioner i dagstidningarna. Min uppsats visar vad som kan hända då det saknas 
kompetens eller då musikavdelningen är alltför hårt knuten till en enda person. På ett bibliotek 
har den musikansvarige varit mammaledig och ingen annan på biblioteket har fått ta över 
uppdraget då kompetens inom musikområdet saknats. Då det inte funnits några klara riktlinjer 
att följa har den övriga personalen inte klarat av att sköta musikavdelningen och mycket få 
inköp har gjorts. Några av de undersökta biblioteken tar hjälp utifrån, till exempel från barn 
och makar, när de känner att de inte har kunskapen. Det är väl i och för sig bra att man tar 
hjälp om man inte har kunskap men man kan också se det som ett slående bevis på att 
tillräcklig och önskvärd kunskap saknas bland ett flertal av de musikansvariga på 
Stadsdelsbiblioteken i Göteborg.  
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Hur stor påverkan har låntagarna över hur musikutbudet  på Stadsdelsbiblioteken i 
Göteborg ser ut? 
 
Det skulle vara enkelt att svara att låntagarna har ett stor inflytande på musikutbudet på 
majoriteten av de bibliotek jag undersökt. Sex av biblioteken uttrycker klart att det är 
låntagarnas efterfrågan som är det viktigaste när de köper in fonogram. Även de fyra övriga 
biblioteken säger att de i viss mån köper på efterfrågan. Min undersökning visar dock att det 
är mer problematiskt än så. Detta då inget av biblioteken har gjort någon 
låntagarundersökning som visar vad låntagarna vill ha och vilka olika potentiella 
låntagargrupper som finns. De flesta bibliotek tar emot inköpsförslag men bara några stycken 
skyltar med detta på ett tydligt sätt. Framförallt de bibliotek som säger att de grundar sitt 
utbud på efterfrågan bör, enligt min bedömning, göra någon större låntagarundersökning. 
Detta för att få utförlig bild av hur deras låntagarunderlag ser ut. Som det är nu så kan det vara 
att dessa bibliotek främst stödjer en låntagargrupp bara för att den är aktiv och känner till att 
biblioteket köper in musik på låntagarnas efterfrågan. Skulle hela den lokala befolkningen 
tillfrågas, och med hänsyn till hur ofta man utnyttjar biblioteket, skulle resultatet kanske bli 
något helt annat. Min undersökning visar tydligt att kunskaper som bör finnas om låntagarna 
inte finns. 
 
7.4 Slutord 
 
Min avsikt med denna uppsats har från början varit att generera kunskap om hur 
musikverksamheten ser ut och sköts på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg. Jag tycker att det har 
kommit fram många intressanta fakta i mitt arbete som är värda att reflektera över. Det som 
jag framförallt vill trycka på, och som jag anser vara uppsatsens intressantaste resultat, är att 
det saknas nerskrivna målformuleringar på alla de tio bib liotek jag undersökt. Detta betyder i 
sin tur att det är de musikansvariga som i stort sett enväldigt bestämmer hur man vill utforma 
musikavdelningen. De musikansvarigas kunskaper har enligt egen utsago i flera fall visat sig 
vara av allmän karaktär, vilket jag har svårt att se som tillräckligt. Utan ett större intresse är 
det svårt att både ha kunskap och ta till sig kunskap om ett område. Vill man ha en fungerande 
musikavdelning behövs också spetskompetens för det. Har man inte fullgod kompetens kan 
man möjligtvis kompensera det med att ha goda kunskaper om sina låntagare. Min 
undersökning visar klart att så inte är fallet. Det räcker inte med att säga att låntagarna verkar 
nöjda och att utlåningsstatistiken är bra, enligt min uppfattning. Det som behövs är mer 
engagemang att ta reda på vilka låntagarna är och vilka potentiella låntagare som möjligtvis 
finns. Jag vill ändå poängtera att jag tror att musikverksamheten fungerar bra på de flesta av 
de undersökta biblioteken vilken inriktning man än har, folkbildande, alternativ eller 
efterfrågeinriktad. Men jag tror också att det kan bli mycket bättre. 
 
Jag förespråkar inte på något sätt att alla folkbibliotek ska vara stöpta i samma form och 
erbjuda samma fonogram men jag anser att min undersökning visar att det skulle vara 
värdefullt om det fanns någon text av den typen som biblioteksstyrelsen i Danmark lagt fram 
för sina bibliotek. Detta för att svenska folkbibliotek ska få något att reflektera över och för att 
få riktlinjer att följa. Det är också intressant att konstatera att de resultat som lades fram i den 
utredning som gjordes i Sverige 1983 verkar vara ungefär samma fortfarande. Där framgår att 
det saknas en uppföljning av musikverksamheten, att det saknades klart formulerade 
målsättningar på biblioteken samt att det behövdes en bättre utbildning för 
musikbibliotekarier. En handbok av den typen som Tine Vind skrivit för danska biblioteks 
musikavdelningar skulle behövas och göra stor nytta även i Sverige. Förhoppningsvis är detta 
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något som någon gång kan verkställas och jag hoppas att mitt arbete kan vara en liten del i 
den fokusering som bör göras på musikverksamheten på folkbiblioteken. 
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8. Sammanfattning 
 
Syfte med denna uppsats har varit att ta reda på efter vilka riktlinjer och målsättningar 
Stadsdelsbiblioteken i Göteborg sköter sina musikavdelningar. Den övergripande 
problemformulering var: Vilka syften och ambitioner har Stadsdelsbiblioteken i Göteborg 
gällande sitt utbud? Utifrån fyra frågeställningar har jag försökt besvara denna 
problemformulering. De fyra frågeställningarna löd: 
• Har Stadsdelsbiblioteken i Göteborg någon uttalad målsättning med sitt utbud av musik?  
• Vilka är kvalitetskraven på att ett fonogram ska hamna på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg 

musikavdelningar? 
• Vilken roll och frihet har den musikansvarige på Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
• Hur stor påverkan har låntagarna över hur musikutbudet ser ut på Göteborgs 

 stadsdelsbibliotek? 
 
Uppsatsen innehåller även en frågeställning som berör hur Taljas teoretiska ram fungerat på 
min undersökning. Den löd: 
• Är de tre perspektiven användbara som analysredskap för musikbiblioteksverksamhet på 

Stadsdelsbiblioteken i Göteborg? 
 
Efter inledningen av uppsatsen följer en litteraturöversikt där några av de få texter som finns 
om musikverksamheten på svenska folkbiblioteken tas upp. Dessa texter kan relateras till 
uppsatsens syfte och i några fall används de till att belysa och belägga resultat i 
undersökningen. De har dock ingen avgörande betydelse för min empiriska undersökning.  
 
Den teoretiska ramen är hämtad från den finländska biblioteksforskaren Sanna Talja. Hon har 
kommit fram till att man kan dela in musikverksamheten i tre perspektiv. Efter översättningar 
kallas perspektiven för; det folkbildande perspektivet, det alternativa perspektivet och det 
efterfrågeinriktade perspektivet. Talja går igenom dessa tre perspektivs olika grundläggande 
drag noggrant. Den teoretiska ramen används i tre steg: Först sätts den information som 
utvunnits i undersökningen in i den teoretiska ramen, sedan blir teorin som ett bollplank där 
jag kan reflektera över de svar jag fått och till sist så fungerar teorin även som utvärderare av 
både helheten och de enskilda biblioteken jag undersökt. 
 
En avsikt med uppsatsen är att göra folkbibliotekens röst hörd. Därför har en kvalitativ metod 
valts och undersökningen omfattar tio intervjuade av stadsdelsbibliotek. Då det fanns 21 
stycken stadsdelsbibliotek vid intervjutillfället så kan man genom att intervjua ungefär hälften 
dra generella slutsatser. I uppsatsen redovisas alla tio respondenters svar utförligt i 
resultatavsnittet. 
 
I analys- och diskussionsavsnittet är undersökningen uppdelad i fem delar som var för sig 
fokuserar på någon del av musikverksamheten. Delarna är bibliotekens målsättning, 
bibliotekens urval och inköp, bibliotekens musikansvarige, bibliotekens låntagare av musik 
och till sist specifika frågor kring de tre perspektiven. I varje del görs en sammanfattning av 
bibliotekens svar kring den specifika delen. Därefter placeras biblioteken in i den teoretiska 
ramen och sist förs en diskussion kring det resultat som framkommit. 
 
I det sista avsnittet redovisas uppsatsens slutsatser. Uppsatsen visar att den teoretiska ram som 
använts fungerat utmärkt att applicera från Talja till detta arbete. Den har fungerat som ett bra 
hjälpmedel på flera plan och den har framförallt gjort det lättare att synliggöra de undersökta 
bibliotekens musikverksamhet. Undersökningen visar att det endast är ett fåtal 
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stadsdelbibliotek som har uttalade riktlinjer och målsättningar att följa gällande sin 
musikverksamhet. Inget av biblioteken har nerskrivna målformuleringar så nästan allt ansvar 
ligger hos de som är musikansvariga på biblioteken. Undersökning visar vidare att en klar 
majoritet av de musikansvariga inte har ett brinnande musikintresse utan att de endast är 
allmänt intresserade av musik. Man kan i flera fall se att detta inte är tillräckligt för att få en 
riktigt bra fungerande musikverksamhet. Två exempel är att ett biblioteks musikverksamhet 
har stagnerat då den musikansvarige är mammaledig och ett biblioteks musikavdelning ligger 
i vila sedan man gjort felsatsningar  
 
Kvalitetskraven på fonogram är inte speciellt stora visar undersökningen. Det är endast några 
av biblioteken som har reservationer mot viss musik då de anser att det inte har tillräcklig 
kvalitet för att finnas på biblioteket. De flesta biblioteken förespråkar en linje där inga 
låntagargrupper ska diskrimineras. Biblioteket ska erbjuda all sorts musik och det är inte 
bibliotekens uppgift att välja och värdera vilken musik låntagarna ska lyssna på, menar de. 
Undersökningen visar på ett tydligt sätt att Stadsdelsbiblioteken i Göteborg har bristfällig 
kunskap om sina låntagare, i alla fall på ett djupare plan. Trots att flera bibliotek säger att de 
erbjuder ett utbud som låntagarna vill ha är det inget bibliotek som gjort någon ordentlig 
låntagarundersökning. Det är också endast ett fåtal av biblioteken som tydligt skyltar med att 
de tar emot inköpsförslag. 
 
Till sist: Ser man till den teoretiska ram som använts, de tre perspektiven, så blir resultatet 
följande: 1 bibliotek hamnar i det folkbildande perspektivet, 1 bibliotek hamnar i det 
alternativa perspektivet och 6 bibliotek hamnar i det efterfrågeinriktade perspektivet. De två 
resterande biblioteken är svåra att sätta in enbart ett perspektiv. Ett av dem hamnar både i det 
folkbildande perspektivet och i det alternativa perspektivet och det andra kan man placera in i 
alla tre perspektiven.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Utbud och statistik 
• Hur stort är ert bestånd av fonogram? 
• Hur många procent utgör utlåningen av inspelad musik? 
 
2. Ekonomi  
• Hur många procent av ert mediaanslag är avsatt för inköp av musik? 
 
3. Den fysiska utformningen 
• Hur har ni löst den fysiska utformningen på ert bibliotek? 
• Hur handskas ni med stölder och slitage? 
 
4. Musikansvarig 
• Vem är ansvarig för musikavdelningen? Vad har den personen för bakgrund, utbildning 

och intresse? 
• Vilken kompetens anser du vara den viktigaste att ha när man är musikansvarig? 
• Hur håller du dig ajour med vad som händer i musikvärlden? 
• I vilken utsträckning kan din personliga smak styra valet av fonogram? 
• Hur viktiga är ni som musikansvariga för att er musikavdelning ska fungera? 
• Vilket är viktigast för en musikbibliotekarie. Att ha koll på vad som händer på topplistan 

eller det som händer vid sidan om den? 
 
5. Målsättning 
• Vad har ni för ambition eller målsättning med er musikavdelning? 
• Har ni någon skriven målformulering om hur er musikavdelning ska skötas? 
• Finns det någon statusskillnad mellan bibliotekets musikavdelning och övrig 

biblioteksverksamhet? 
• Har det förekommit någon diskussion om musikavdelningens vara eller icke vara? 
• Hur marknadsför ni er musikavdelning? Gör ni något för att aktivt locka fler låntagare? 
• En del hävdar att musikavdelningarna på biblioteken endast finns där för att få upp 

utlåningsstatistiken och att fungera som en lockvara. Vad säger ni om det? 
• Samarbetar ni med några andra institutioner eller någon annan för att nå er målsättning? 
• Stadsdelsbibliotekens musikavdelningar är relativt små. Ser ni något problem p.g.a. detta 

att tillfredställa alla? Skulle ni kunna tänka er eller gör ni det redan nu att specialisera er 
på någon särskild målgrupp? 

 
6. Urval 
• På vilka grunder gör ni ert urval? Vilka faktorer spelar in? 
• Finns det något ni inte köper in? 
• Har ert urval någon påverkan av ert geografiska läge? 
• Har ni på biblioteket någon uttalad kvalitetsdefinition? Finns det någon återkommande 

diskussion kring begreppet kvalitet på ert bibliotek? 
• Prioriteras någon speciell genre för att uppnå er policy och ambition? 
• Finns det någon musikgenre som ni anser är mer viktig än någon annan att erbjuda? 
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7. Inköp 
• Finns det några inköpsmässiga svårigheter som komplicerar att nå ert mål med 

musikavdelningen? 
• Var köper ni in era fonogram? 
• Om ni väljer mellan två fonogram att köpa in hur stor roll spelar då priset? Fullpris? 

Rabatterat? Begagnat? 
• Hur förhåller ni er till inköp av historiskt viktiga fonogram kontra nysläppta fonogram? 
• Går ni efter utlåningsstatisk när ni köper in nya fonogram. Alltså köper in samma sorts 

fonogram som ni ser lånas ut mycket och tvärtom slutar köpa in sådant som inte lånas ut 
så ofta? 

 
8. Låntagarna 
• Har ni gjort någon låntagarundersökning som underlag till ert musikutbud? Om ja, hur? 
• Ger ni låntagarna vad de vill ha? 
• Har ni någon låda där låntagarna får lämna förslag på fonogram de vill att ni skaffar? 
• Till vilken målgrupp vänder sig er musikavdelning främst till? 
• Har ni någon koll på åldersfördelningen på låntagarna? 
• Vilka låntagare är viktigast att bemöta. De som vill ha underhållning eller de som vill ha 

utbildning? 
 
9. De tre perspektiven 
• Vilket av de tre perspektiven passar bäst in på er musikavdelning? 
• Kan bibliotekets grundtanke med kvalitet som högsta motto gå förlorad om man endast 

baserar sitt utbud på efterfrågan? 
• Den folkbildande tanken kan ju om hårddrar det sägas vara något elitistisk. Är detta rätt 

väg  för en demokratisk institution som ett bibliotek? 
• Hur ser ni på debatten kvalitetsmusik kontra skräpmusik (kommersiell musik)? Finns det 

något som ni anser vara skräpmusik och som inte hör hemma på biblioteket? 
• Diskuterar ni utifrån dessa perspektiv när ni köper in fonogram till er musikavdelning? 
• Finns det något annat perspektiv som du tycker skulle kunna vara med på vilka grunder 

man bygger upp en musikavdelning 
• Är det viktigt att det finns en historisk bas i utbudet? 
• Vilket är viktigast vid inköp trender och efterfrågan eller långsiktiga mål och behov? 
• Ser ni biblioteket som en institution som vill lära ut och vägleda låntagarna när det gäller 

musik? 
• Ska biblioteken erbjuda samma utbud som skivaffärer och andra kanaler för musik? 
• Hur viktigt är det för att kunna erbjuda lite mer udda musik? Såsom t.ex. världsmusik och 

artister som ligger på mindre oberoende skivbolag? 
• Behöver man ha fonogram som bedöms som ”klassiker” i sortimentet på biblioteket? 
• Är det bibliotekets uppgift att ta risker och experimentera med sitt sortiment? 
• Borde inte musikutbudet helt utgå från vad låntagarna vill ha? 
• Är det bibliotekets uppgift att ha en dömande roll mot vissa musikstilar och i 

förlängningen de som lyssnar på den? 
• Kan man dela in musikbiblioteksverksamheten i dessa tre perspektiv? 
 
10. Övriga frågor 
• Är det något som ni vill tillägga? 
• Har du något bra tips och råd på litteratur inom detta område?  
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