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Abstract: The purpose of this paper is to examine different methods for
organisation and retrieval of pop and rock music recordings, and the
problems concerned with this organisation. The focus is the question
whether values towards pop and rock music influence the organisation of
music in major Swedish record collections. As a background for this
discussion, the study also discusses how music is organised in these
collections, and what kind of problems are associated with their
organisation. Also included in the paper is a minor investigation of how
problems with the organisation of pop and rock music are dealt with in
library and information science, and how values towards pop and rock
music are dealt with in society in general. The main focus of the study,
however, is an empirical study of how values towards pop and rock
music manifest themselves in the pop and rock organisation of six
Swedish institutions with major collections of music recordings. Here,
interviews with representatives from these institutions form the basis of
an analysis and a discussion on these matters. One example of such
values: classical music seems to be considered more important than pop
and rock music. Furthermore, the value of pop music seems to be lower
than that of rock music. These values are most explicit in the libraries in
the study, which all use the Swedish classification system,
Klassifikationssystem för svenska bibliotek .
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1. Inledning

1.1  Pop- och rockmusik på bibliotek

Pop- och rockmusik är ett ämne som ligger i tiden. Det är ett ämne som engagerar
många människor, och det är musik som en mycket stor del av den svenska
befolkningen lyssnar på. Organisation av denna typ av musik på bibliotek och arkiv
kommer att bli allt viktigare, eftersom det produceras stora mängder pop- och
rockmusik kontinuerligt, och biblioteken och arkiven köper in mycket av musiken. Pop-
och rockmusikens publik kommer sannolikt också fortsätta växa eftersom den andel av
befolkningen som växt upp med pop- och rockmusik blir allt större. De svenska
biblioteken innehar omfattande och växande samlingar av pop- och rockmusik. Med
tanke på att musiken engagerar många borde också organisationen av pop- och
rockmusik vid bibliotek och arkiv vara av intresse för befolkningen i stort. Enligt vår
erfarenhet är det i dagsläget svårt att navigera bland den pop- och rockmusik biblioteken
faktiskt har. Detta tror vi har flera orsaker, bland andra att musiken ofta är utlånad, men
även att den är ganska grovt genreindelad.

Att underlätta för användaren att hitta pop- och rockmusik på folkbibliotek samt
information om att detta faktiskt finns tror vi skulle locka fler användare till biblioteken.
Eftersom vi och folk vi känner anser att det är relativt svårt att hitta i pop- och
rockmusiksamlingar på folkbibliotek, bestämde vi oss för att göra en undersökning av
vilka möjligheter och problem som finns vid organiserandet av denna musik. Vi tror att
detta är ett ämne som förtjänar mera uppmärksamhet och som även kommer att få det i
framtiden.

1.2  Problemformulering

På de folkbibliotek vi besökt står inspelningar av pop- och rockmusik och annan
populärmusik oftast under den mycket breda rubriken ”Rock & Pop”, vilket innebär en
blandning av alla möjliga sorters musik, från hårdrock till svensktopp. Vad kan detta
bero på?

Populärmusikens yttringar ges en förhållandevis blygsam plats i Klassifikationssystem
för svenska bibliotek (1997)1. Den klassiska musiken, eller konstmusiken om man så
vill, går däremot att indela mycket exakt. Ett stort antal precisa klassifikationskoder
används till detta. När det gäller pop- och rockmusik finns det betydligt färre och
bredare koder. Det mesta av musiken hamnar under Yxne, 70-talets rock och framåt. I
många biblioteks datakataloger används en funktion som automatiskt genererar
ämnesord, vilket gör klassifikationskoden mycket viktig, eftersom det är den som styr
de ämnesord som kommer upp på skärmen. Detta försvårar sökandet efter specifika
genrer inom pop- och rockmusik på bibliotek som använder sig av SAB-systemet,
eftersom man använder sig av relativt breda genrer både för hylluppställning och i
katalogen. För små samlingar av fonogram utgör detta naturligtvis inte något större
problem, men vissa bibliotek har ju ganska omfattande samlingar av pop- och

                                                
1 Hädanefter kallat SAB-systemet.
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rockmusik. Man får då ett stort antal skivor inom varje avdelning, vilket gör det svårt
för användarna att hitta det de vill ha. En del bibliotek förvarar dessutom hela eller delar
av sina samlingar i slutna arkiv, vilket gör katalogen till det enda medlet att finna vad
man söker, och också det enda medlet för att organisera samlingen.

1.3  Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra olika metoder för organiserandet av pop- och
rockmusikinspelningar i Sverige för att identifiera problem inom området. Vi menar att
man kan anta att värderingar i hög grad påverkar hur pop- och rockmusik organiseras
och vår huvudfråga är:

• På vilket sätt påverkar värderingar organiserandet av pop- och rockmusik vid olika
samlingar av fonogram2 i Sverige?

För att få reda på hur värderingar påverkar organiserandet av pop- och rockmusiken,
samt vilka problem som finns inom området, ställer vi också följande frågor:

• Hur organiseras pop- och rockmusik vid några av Sveriges stora
fonogramsamlingar?

• Vilka problem finns i arbetet med organisation av musik vid dessa
fonogramsamlingar?

Den metod vi kommer att använda oss av för att besvara frågeställningarna och uppnå
vårt syfte presenteras nedan. Efter det går vi igenom vilka tankar biblioteks- och
informationsvetare har om organiserandet av musiksamlingar i en kunskapsöversikt,
samt hur begreppen pop och rock behandlas av musikteoretiker och vilka riktlinjer den
svenska kulturpolitiken ger för fonogrambestånden på bibliotek.

1.4  Övergripande metod

Vår studie kommer att koncentrera sig på fonogram, alltså musikinspelningar. Vi
kommer inte att behandla populärmusik i dess vida betydelse, utan koncentrera oss på
pop- och rockmusik. Vår definition av populärmusik i denna uppsats innefattar inte:
folkmusik, visor, jazz m.fl. genrer som ibland räknas in i begreppet pop- och rock. Vi
koncentrerar oss på den ”klassiska” pop- och rockmusiken, såsom representerad av
Beatles, Rolling Stones, Oasis, men även rap, hiphop, soul och r’n’b, nutidens
popmusik, som ligger högt på topplistorna och finns i snart sagt var mans hem, som
Britney Spears, Jennifer Lopez och Eminem.

I och med att forskningen, som vi kommer att presentera i kapitel 1.5, inom området är
så lite utvecklad har vi inga liknade studier att falla tillbaka på för konstruerandet av vår
metod för denna uppsats. Vi kommer att göra en genomgång av den litteratur som finns,

                                                
2 I enlighet med bl.a. Kulturdepartementet (se t.ex. SOU 1995:85, s.175) används här termen ”fonogram”
som samlingsnamn för grammofonskivor, inspelade ljudkassetter och CD.
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men då ingen teori om organiserandet av pop- och rockmusiksamlingar för bibliotek
finns, kommer vår metod till stor del bestå av empiriska iakttagelser.

Den huvudsakliga teoretiska bakgrunden kommer att utgöras av en genomgång av
ämnet pop- och rockmusik och genreindelning av denna. Det faktum att man värderar
musik på olika sätt spelar sannolikt en roll för såväl musiksamlingarnas som SAB-
systemets uppbyggnad, varför en studie av detta ämne ingår som bakgrund till
undersökningen.

Även en kort genomgång av den svenska kulturpolitiken utförs för att få en
bakgrundsbild till varför musiksamlingarna på biblioteken ser ut som de gör, med den
tonvikt på konstmusik vi har iakttagit. Vi menar att de kulturpolitiska målen har
betydelse för hur biblioteken byggt upp sina samlingar. Här kan man iaktta hur
värderingar till viss del styr bibliotekens inköpspolitik och samlingarnas uppbyggnad.
Vi kommer att se om samma kulturpolitiska värderingar har påverkat SAB-systemets
utformning. Allt detta kommer att utgöra bakgrunden till de empiriska studierna.

För att utröna vilka metoder som används i Sverige för att organisera pop- och
rockmusik kommer vi att besöka några institutioner med stora samlingar av
musikinspelningar. Undersökningen syftar dock inte till att uttömma alla möjliga
förekommande metoder för organiserandet av musiksamlingar i Sverige. Vi kommer att
koncentrera oss på de metoder som är mest spridda när det gäller organiserandet av
stora samlingar av fonogram i Sverige, nämligen klassifikation enligt SAB-systemet och
den kommersiella skivhandelns indelning. Vi kommer också att undersöka hur Sveriges
Radios grammofonarkiv organiserar sin samling. Vi kommer således inte att beröra hur
man organiserar musik enligt UDK (Universella decimalklassifikationen), DDC
(Deweys decimalklassifikationssystem), eller LSCH (Library of Congress Subject
Headings). Dessa system för organiserande är visserligen mycket utbredda i andra
länder, men används i mycket liten utsträckning här i Sverige, varför vi anser att de inte
har någon större relevans för denna undersöknings syfte.

Studien kommer främst bestå av samtal (intervjuer) med nyckelpersoner
(klassifikatörer, indexerare eller andra personer med stor inblick i institutionens
organisation av musik) vid berörda institutioner om hur de organiserar musik och
fördelar och nackdelar med deras metoder. (För närmare beskrivning av
intervjumetoden se vidare under 3.2 Metod för intervjuer.) Materialet från intervjuerna
kommer tillsammans med den teoretiska litteraturen ligga till grund för en diskussion
om hur pop- och rockmusik värderas vid institutionerna i fråga. Det kommer också,
tillsammans med den teoretiska litteraturen, ligga till grund för en diskussion om
organiserande av pop- och rockmusik och problem knutna till ämnet.

Vi är medvetna om det problem subjektiviteten utgör vid analyserandet av intervjuerna
och har sinsemellan diskuterat hur vi skall förhålla oss. Vår utgångspunkt är att alla
forskare till viss del är subjektiva, men att det finns användbara redskap för att
subjektiviteten inte skall ta överhand. Vid diskuterandet av intervjuerna har vi tagit fasta
på Pål Repstads ord i Närhet och distans (1992): ”Data talar inte för sig själva de måste
tolkas.”(s.86) Vi menar i likhet med Repstad att en rent journalistisk beskrivning av
materialet inte är eftersträvansvärt, och att man måste förankra det i de
problemställningar som ställts upp och ställa det emot de teorier man använder sig av i
undersökningen (ibid.). Teorierna om organisation av pop- och rockmusik är ju dock
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inte så väl utbyggda, men vi skall ta fasta på det som framkommer i kunskapsöversikten
samt det som teoretikerna har att säga om musiken. Tolkningen ställs sedan i
förhållande till dessa och problemställningen. Men fördenskull kommer man inte ifrån
att tolkning av intervjuer till viss del är subjektiva och att det inte finns någon
förutsättningslös tolkning (s. 88). Vi, liksom alla samhällsmedlemmar, bär som personer
naturligtvis med oss en massa sympatier och antipatier. Ett metvetandegörande om
subjektiviteten vid analyserandet ser vi dock som ett bra redskap för att inte låta de egna
värderingarna styra i allt för hög grad.

1.5  Kunskapsöversikt

Det finns förvånansvärt lite skrivet om hur musikinspelningar skall organiseras på
bibliotek, i synnerhet gäller detta för teorier om hur musiken skall klassificeras och
indexeras. Man kanske skulle kunna vänta sig att organiserandet av musikinspelningar
hade givits mer uppmärksamhet i och med att väldigt många bibliotek innehar samlingar
av fonogram. Detta är alltså inte fallet. Viss litteratur finns som behandlar konstmusik,
men när det gäller pop- och rockmusik, som vi inriktar oss på i denna uppsats, är man
hänvisad till ett fåtal artiklar, där klassificering och ämnesordsindexering oftast nämns i
förbigående. Man tycks dock vara enig om att klassifikation och indexering av pop- och
rockmusik är problematisk. Gerald Gibson (1975) menar att det i alla fall på 70-talet
rådde ett ”classification chaos” (s. 90) när det gäller klassificering av musik. Är det en
definition som fortfarande gäller?

Jane A. Myers (1995) ställer frågan om det är möjligt att med ord beskriva musik och
menar att ämnesordsindexering fungerar bäst när ett verbalt språk används (s.270).
Elaine Svenonius (1994) går till och med så långt som till att dryfta att det finns en
motsättning i att med ord indexera ett icke-verbalt språk som musik (s. 600). Myers
(1995) påpekar dock att många musiker skulle hävda att musikaliska teman kan
behandlas som ämnen och bör indexeras som sådana. Hon menar också att genrer inom
jazz och populärmusik är väldigt viktiga för användarna, men att genretermer ändras
ofta. Detta innebär ett problem så till vida att det är svårt att bestämma när en genre är
etablerad (s. 270). För att öka tillgängligheten till musiken för användarna tycker Myers
att en bra musiktesaur är nödvändig, samt att det är nödvändigt att personalen på
biblioteken har en god kännedom om både ämnet och användarna för att göra
återvinningen av musik så effektiv som möjligt (s. 273). Också The MLA Music
Thesaurus Project Working Group (1989) vidhåller nödvändigheten av en väl utbyggd
musiktesaur och anser att ett kontrollerat vokabulär för musik är viktigt för att det under
långa tider varit en springande punkt inom indexeringskretsar att öka återvinningen för
musik. I och med datoriseringen av bibliotekskataloger ges en möjlighet till detta, inte
bara genom ökad användning av kontrollerat vokabulär, utan också genom att
möjligheten finns att använda okontrollerade ämnesord (s. 714). De menar också att för
återvinning av rockmusik, rhythm and blues och annan populärmusik är genrer de
viktigaste ingångarna (s. 718).

Harriette Hemmasi diskuterar i ”The music Thesaurus: function and foundations”
(1994, s. 875-882), fördelarna med en tesaur jämfört med en alfabetiskt ordnad
ämnesordslista vid ämnessökning. Hennes argument är att då användaren söker efter en
term i tesauren, får han/hon se bredare, smalare och närliggande termer, vilket medför



9

att användaren har möjlighet att upptäcka termer som kanske passar bättre för den
sökning som skall genomföras, än de termer hon/han själv kommit på. Vid sökning i en
alfabetiskt ordnad ämnesordslista visas inga närliggande termer för användaren, som
därmed går miste om en möjlighet att förbättra sin sökning (s. 875). Den musiktesaur
författarinnan höll på att utveckla när artikeln skrevs är facetterad, vilket verkar mycket
användbart. Man tillåts i ett sådant system att skapa en klassifikationskod som beskriver
musikens genre, geografiska utbredning, besättning, om den är kyrklig/profan m.m.
Detta i en och samma kod (s. 878). Tesauren skall kompletteras med en ”lead-in
vocabulary”, som fungerar som en uppslagsdel, där t.ex. mera vardagliga namn på
koncepten i musiktesauren finns listade, för att underlätta för den användare som inte är
bekant med de mera fackmässiga uttrycken i tesauren kan hitta ingångar (s. 880).

Terry Simpkins (2001) anser även han att beskrivningen och återvinningen av musik
kan, och bör, ökas genom ökad användning av ämnesord. Den väg han föreskriver är
genom 500-fältet i MARC-posten, alltså fältet för anmärkningar. Här kan man sätta in
okontrollerade ämnesord för genrer, vilka kan hjälpa användare som söker efter
speciella musikstilar (s. 8f). Han påvisar också ett alternativ till att använda
anmärkningar om genre, nämligen genom fält 653, okontrollerade indexeringstermer,
där man i den lokala katalogen kan använda dessa. Gör man det på ett konsekvent sätt
bör man underlätta återvinningen för användarna, menar Simpkins (s. 9f).

Om de svenska förhållandena – SAB-systemet och klassifikation av musik, samt de till
SAB-systemet tillhörande ämnesorden – finns det bara två magisteruppsatser som kan
relateras till ämnet, den ena skriven vid högskolan i Borås och den andra vid Lunds
universitet.

Karin Axelsson tar i sin uppsats Att beskriva musik  (2001) upp problem med
beskrivningen av ett ordlöst uttryckssätt som musik och hur dessa problem diskuteras av
biblioteks- och informationsvetare. Tyngdpunkten i hennes studie ligger på
katalogisering av musik och hon har också därvidlag gjort en empirisk studie där
katalogisatörer intervjuats. De institutioner som hon tittat på i sin uppsats är Artisten
(musikhögskolans bibliotek) i Göteborg, Kungliga musikhögskolans bibliotek i
Stockholm, Statens musikbibliotek, Arkivet för ljud och bild och Sveriges Radios
Grammofonarkiv. (Institutionerna sammanfaller delvis med de som skall undersökas i
denna uppsats och uppsatsen har varit till hjälp för oss på så sätt att vi genom den får en
inblick i dessa institutioner.) Axelsson menar i sin studie att musikklassifikationen, som
den ser ut idag i SAB-systemet, är bristfällig på så sätt att den är allt för generell och
därför försvårar för användarna att finna rätt musikstycken. Det framkommer också i
hennes studie att genreindelningen av musik är särskilt viktig för jazz och
populärmusik, samt att SAB-systemet, och även ämnesordslistan till
klassifikationssystemet, är bristfälligt i detta avseende i och med att det är för lite
utbyggt.

Magisteruppsatsen från Lund, Tesaurus över populärmusik (1997) är författad av
Charlotte Strandberg och Elin Thomé. De har konstruerat en tesaur utifrån artiklar och
recensioner av musik ur tidningen Pop. I uppsatsen behandlar de bland annat
synpunkter på hur ämnesord fungerar, och musiktesaurer och deras uppbyggnad.

En annan artikel som visade sig intressant för vår undersökning är ”Subject Access to
Jazz and Popular Music Materials on Library of Congress Catalog Records” (Harry
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Price (1985), s. 42-53). Artikeln redovisar resultaten av en enkät som gjorts för att
undersöka om de amerikanska biblioteken är nöjda med Library of Congress (L.C.)
ämnesbeskrivning av musik. L.C:s klassifikation innefattades inte i studien, eftersom
den inte används av så många bibliotek (s. 44). De flesta bibliotek som använder LCSH.
(Library of Congress Subject Headings) ämnesord anser, enligt enkäten, att dessa inte är
tillräckligt finindelade för stora samlingar (s. 44f). De som svarade på enkäten ansåg
även att det tar för lång tid för nya genrer att dyka upp i LCSH (ibid.). Vidare anser en
del av biblioteken att det krävs en finare genreindelning under rock, medan de mindre
tycker att den som finns ibland kan vara för finindelad (s. 46). Vi skall se om detta är
något som återspeglas i vår undersökning. I artikeln redovisas LCSH för rockmusik
såsom bestående i princip av ämnesorden (för genre) ”Punk rock music” och ”Rock
music” (vilka kan indelas geografiskt) (s. 50). Om musiken kan tillhöra två genrer
(gränsfall) använder man två ämnesord (s. 47). Library of Congress anger flera skäl till
att man inte har så uppdaterad uppdelning av pop- och rockmusiken:

• LC får inte relevant material att katalogisera
• Det relevanta material LC får, väljs bort för katalogisering
• Dokumentation om genrer dyker inte upp i böcker förrän efter det att genren är

passé, och tillgången på populärmusiktidningar är dålig för katalogisatörerna
• Katalogisatörerna vill inte läsa ovan nämnda tidningar (s. 47).
• Katalogisatörerna på Library of Congress är dessutom för få, och har för små

ekonomiska resurser (ibid.). Library of Congress katalogisatörer har också en
förkärlek till västerländsk konstmusik (s. 43).

Finn musikken (1990) är en liten bok från Statens bibliotektilsyn, som behandlar musik
på folkbibliotek i Norge. I denna bok tas problematiken med klassifikation av
populärmusik inte upp i någon större utsträckning. Man nämner att varje bibliotek i
Norge skall använda den senaste revisionen av Deweys decimalklassifikation, och att
man vid små bibliotek bör inordna fonogram efter kompositören istället för
instrumentbesättningen (s. 79f). Ett problem med organisation av musik som tas upp i
denna skrift är att det kan vara svårt för bibliotekarier att följa den snabba utvecklingen i
musikbranschen. Vidare skriver man att rockmusiken är den musiktyp som är mest
efterfrågad. Detta är kanske motivationen till att man för att hjälpa bibliotekarierna i
detta avseende gav ut en handbok i rockmusik för bibliotekarier (s. 96).

I boken Tonvikt på musik ges ett förslag till indelning av musik med hjälp av SAB-
systemet för en liten samling (mindre än 2000 fonogram). Man föreslår i denna skrift att
biblioteken skall ta efter skivhandeln vad gäller exponering av skivor, att fresta
låntagarna. De tio kategorier som föreslås påminner också om dem i en skivbutik, i
fråga om innehåll. Avdelningen rock (Yxn) har inga underavdelningar, enligt deras
indelning, utan ordnas alfabetiskt efter gruppens eller artistens namn (Borg 1986, s. 89).
Så kan man tänka sig att det ser ut på en del mindre bibliotek än idag. ”Hur finfördelad
uppställningen skall vara får bli beroende av samlingens storlek”, skriver Barbro Borg
(s. 89).

Organising Music in Libraries (Brian Redfern 1978) behandlar främst noter och
västerländsk konstmusik. Boken innehåller dock ett kapitel om ljudinspelningar, där
man fastställer att populärmusik arrangeras bäst efter genre i första hand, och därefter
efter grupp/artist i bokstavsordning. Redfern rekommenderar, liksom man gör i Tonvikt
på musik ovan, att man använder sig av en ganska generell indelning av populärmusik, i
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så hög grad som möjligt på samma sätt som det ser ut i skivbutikerna, eftersom det är
denna uppställning användarna är vana vid. Detta bryter ner barriärer mellan
användaren och samlingen. En alltför utvecklad uppdelning av musiken har motsatt
effekt, anser Redfern. Vidare anser han att man vid klassifikation av ”popular forms of
music” skall skapa kategorier ”into forms of music”. Hans rubriker för är bland andra:
Folk
Country and Western
Jazz
Rock
Progressive pop
(Redfern, s. 94f).

Mary Wallace Davidson skriver i ”American Music Libraries and librarianship:
challenges for the nineties” (1993, s.13-22) om vikten av att göra musik sökbart via
ämne. Hon anser att ett system för automatisk indexering med hjälp av sofistikerade
tesaurer kan användas istället för t.ex. sökning på ord i titlar. Hon skriver också att en
musiktesaur har sammanställts, på basis av Library of Congress och Deweys
decimalklassifikation. Denna musiktesaur kan användas som en grund för utveckling av
L.C (s. 16f). Davidson beskriver inte närmare hur denna automatiska indexering med
hjälp av en tesaur skall gå till, vilket hade varit intressant.

Det är ont om skrifter på svenska inom området, men ett bra exempel är Musik på
bibliotek. En handbok för det dagliga arbetet (Per Halberg, red., 1970). Denna skrift
innehåller all nödvändig praktisk kunskap på området, men är något föråldrad. Boken
tar upp problematiken med klassifikation av ”annan musik än klassisk” (Halberg 1970,
”Klassifikation av grammofonskivor”, s. 83), och har vissa poänger trots att den är över
30 år gammal. Här diskuteras t.ex. problemet med artister som byter musikstil mellan
albumen och huruvida man då skall placera skivorna på olika avdelningar. Författaren
ger rådet att placera skivorna tillsammans, där det är troligast att låntagaren förväntar
sig att hitta dem (s. 83f). I boken finns en intressant definition av popmusik (Yxn stod
vid denna tid för pop):

1. Rock´n roll [sic], representerad av namn som Bill Haley, Elvis Presley (i början av sin karriär), Jerry
Lee Lewis, Buddy Holly, Little Richard och Rock-Ragge.

2. Rhythm & Blues … även räkna samtida företrädare för den svarta bluestraditionen hit. …
3. Country & Western. Här handlar det om hästar och kärlek …
4. Schlagerpop. Med detta menas ingen speciell popstil. … lägre tempo, mildare sång och en

orkestrering som ligger mycket nära den traditionella schlagern. Hit räknas Tom Jones och Engelbert
Humperdinck. /…/

5. Soul. En blandning av blues, gospel och jazz. Kända exempel är James Brown och Aretha Franklin.
6. Folkmusikalisk pop. Hit räknas Bob Dylan, Joan Baez, Simon et [sic] Garfunkel, …
7. Experiment pop, progressiv pop. Idag, augusti 1970, företräds den progressiva popen av Made in

Sweden, November, King Crimson, Captain Beefheart, Frank Zappa med Mothers of Invention, Jimi
Hendrix, Chicago, Steppenwolf, Greatful Dead, Laura Nyro och många andra.

Yxn blir som synes ganska brokig och omfångsrik. Får man behov av att särskilja genom ledkort kan man
tänka sig att plocka ut alla svenska artister (s. 86-88).

I boken ratas en eventuell indelning med hjälp av texternas innehåll, eftersom en grupp
kan skriva låtar om många olika ämnen, vilket gör en sådan indelning ogenomförbar (s.
88). Författaren föreslår även en ”förenklad indelning” för bibliotek som inte har så
mycket skivor. I denna ingår 14 kategorier, varav endast en första, klassisk musik,
underindelas (i 13 underavdelningar). Yxn står alltså för alla de ovan nämnda genrerna.
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Detta kanske säger något om vilken musik som prioriterades när man skulle starta en
musiksamling vid denna tid! (s. 89f).

Som en sammanfattning av vår kunskapsöversikt ovan kan man säga att författarna
antingen identifierar problem med organisation av musik eller kommer med råd om hur
den bör utföras. De identifierade problem och råden som ges är av två arter: dels tar
författarna upp organisation av musik med fokus lagd på hylluppställning, dels tar de
upp problem och möjligheter med systematiken gällande klassifikation, ämnesord och
tesaurer. De författare som skriver om klassifikation, ämnesord eller tesaurer
förespråkar följande för en ökad återvinning av musik:
• De identifierar en ökad användning av genreindelning av musik som ett bra sätt för

ökad återvinning. Flertalet av dem menar att genrer är en mycket viktig ingång vid
sökning efter populärmusik. Samtidigt är man också medveten om problemen med
genrer, som att nya genrer ständigt tillkommer och att det är svårt att veta när
termerna är etablerade.

• Man menar att en ökad användning av ämnesord är bra för ökad återvinning. Vissa
av författarna tycker att man bör ha en väl utbyggd musiktesaur, med kontrollerade
ämnesord, medan andra menar att man bör öka användningen av okontrollerade
ämnesord, t.ex. i bibliotekens lokala kataloger så att man kan öka återvinning där
man tycker att det finns behov av det.

• Författarna som är mer inriktade på hylluppställning menar att man bör arrangera
samlingarna efter genre i första hand.

• De menar också att biblioteken bör ta efter skivbutikernas hylluppställning för att
användarna är vana vid den.

• Indelning efter texternas ämne ratas, eftersom en grupp oftast inte håller sig till
samma ämne i sina texter, det skulle därför bli svårt att hålla samman avdelningarna.

• Samlingens storlek får avgöra hur finindelad systematiken blir.

Ett intressant problem med organisation av musik som kommit upp i
kunskapsöversikten är att det är svårt för bibliotekarierna att följa den snabba
utvecklingen på musikområdet, och att de inte alltid har tillgång till material om, eller
intresse för populärmusik, vilket är ett hinder vid organisering av denna musiktyp.
Senare i vår undersökning får vi se vilka idéer svenska institutioner har om det som
framkommit här.
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2. Teoretisk ram

Vi kommer här att göra en genomgång av pop och rock och vad som menas med dessa
begrepp, för att ha något att spegla våra resultat emot och diskutera utifrån. Vi kommer
också att fördjupa oss i frågan om värdering av musik. Anses olika typer av musik vara
”konst” i olika grad? Denna genomgång av värderingar motiveras av att biblioteken och
institutionerna i undersökningen utifrån olika förutsättningar valt vilken musik som
skall finnas i deras samling (utom SLBA, som tar in allt som produceras på deras
område). Biblioteken ställer onekligen krav på kvalitet på det material som skall finnas
tillgängligt. Vilka värderingar ligger bakom urvalet av musik? Vi kommer att börja med
att undersöka värderingarna konstmusik kontra populärmusik, för att sedan mer
ingående undersöka pop- och rockmusikens utmärkande drag, populärmusikindustrin
och de värderingar denna ger upphov till.

2.1 Konstmusik – Populärmusik: föråldrade värderingar?

Lars Lilliestam beskriver grunden till uppdelningen av musik i olika grader av ”finhet”
eller ”kvalitet” som något som funnits länge (”Om musikaliska termer och värderingar”,
1996, s. 24-31). Konstmusiken står redan på 1800-talet för någonting högre, obefläckat
av kommersialismens negativa verkningar, medan populärmusiken har lägre kvalitet
och betraktas som ytlig (s. 26). Betydelsen av det latinska ordet popularis är folklig, av
populus, folk (Wessén 1997, s. 338). Populärmusiken är alltså på det semantiska planet
folklig musik. Lilliestam påpekar också att distinktionen mellan kommersiellt påverkad
och opåverkad musik är omöjlig att göra i vår tid, där i princip alla konstnärliga
yttringar berörs av ekonomiska faktorer (Lilliestam 1996, s. 28).

Det sätt att värdera musik som skiljer mellan konstmusik, folkmusik och populärmusik
är över 200 år gammalt (s. 25). Det började med dokumenterandet av folkmusik i
Tyskland i slutet av 1700-talet. Vad man då utforskade var ”folkets musik”, alltså
böndernas musik. Begreppet folkmusik har fått en annan innebörd sedan dess, då det
knappast kan sägas innefatta varken den musik majoriteten av befolkningen eller den
del av befolkningen som sysslar med jordbruk lyssnar på eller utövar. Numera lägger
man kanske snarare in något i stil med ”musik från det gamla bondesamhället och ny
musik i samma stil” i begreppet (ibid.). Snarare är nutidens ”folk”musik
populärmusiken, det ”folk” lyssnar på.

I början av 1800-talet började man att skilja mellan konstmusik och populärmusik.
Uppdelningen kommer ur ”den bildade klassen”, som känner sig föranledd att åtskilja
musik som blivit ”kommersialiserad”, och därmed också av sämre kvalitet.
Konstmusiken sågs som mera värd, rikare på innehåll, ”personlig, nyskapande, äkta,
förfinad, djup”, som Lilliestam skriver (s. 26) (jämför detta med skillnaden mellan pop
och rock längre fram, då rocken på liknande sätt anses nyskapande och mera ”genuin”
än den kommersiella och mera lättsmälta popen). Distinktionen fanns alltså mycket
tidigt, även om en del av de musikstilar man då kallade populärmusik numera anses
vara ”klassisk musik”, d.v.s. konstmusik, t.ex. pianostycken för hemmabruk och
operetter (ibid.). Sedan det tidiga 1800-talet har innebörden av begreppet konstmusik
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inte förändrats, det innebär fortfarande någon sorts högre kvalitets musik (ibid.).
Däremot passar flera musikstilar in under det än tidigare. Populärmusikbegreppet har å
andra sidan kommit att innehålla musikstilar man aldrig kunnat föreställa sig på 1800-
talet, mycket tack vare den tekniska utvecklingen.

2.1.1 Lyssnande
Lilliestam beskriver även en skillnad i sättet man lyssnar till musiken. Konstmusiken
skall enligt konventionen avnjutas i lugn och ro och koncentrerat, gärna i ett konserthus.
Populärmusiken betraktas i högre grad som ”bruksmusik”, som står på i bakgrunden när
man gör andra saker. Av detta synsätt följer värderingarna att de som lyssnar på
konstmusik har mera ”konstnärliga” preferenser, och förstår att uppskatta konst.3 Som
Lilliestam påpekar stämmer denna uppfattning emellertid föga med verkligheten.
Människor använder alla typer av musik på olika sätt, det finns ingenting i själva
musiken som gör att man lyssnar på ett visst sätt på den. Den tekniska utvecklingen
inom musiken har självklart med denna förändring att göra, eftersom man med hjälp av
t.ex. freestyle kan njuta av musik oavsett genre i alla situationer, så att musiklyssnandet
inte begränsas till ett visst rum, t.ex. ett konserthus (s. 30). I och med detta finns det inte
längre några begränsningar för var och i vilket sammanhang man lyssnar på olika
sorters musik. Detta löser upp de fastlagda värderingarna att man lyssnar på viss musik
på ett visst sätt. Konstmusik kan t.ex. användas som bakgrundsmusik i lika hög grad
som populärmusik.

Lilliestam anger två förklaringar till att uppfattningen om skillnader i lyssnande finns
kvar. Den första har att göra med att skapa sig en identitet i samhället och markera
denna gentemot ”de andra”, de som inte har samma (förfinade) smak som man själv.
Den andra förklaringen är lite mindre självklar, den grundar sig på en längtan efter det
ursprungliga, den av kommersiella intressen oförstörda musik som fanns i det äldre
samhället, denna musik kan utgöras av såväl konst- som folkmusik (s. 27f). Dessa båda
förklaringar grundar sig på betraktandet av musik som olika ”fin”, olika värdefull.

2.1.2 Musikalisk kanon
Vilken musik som anses ha högt värde bestäms av kanon, som skapas av dem som
skriver om musik t.ex. i böcker och tidskrifter om musik. De nya skribenter som
kommer till blir skolade enligt kanon, och bibehåller och sprider den sedan genom sitt
arbete. På så sätt skyddas värderingarna från tidens tand. Denna kanon innehåller enligt
Lilliestam till största delen stilbildare inom musiken, och inte de mest populära (som
säljer bra) musikskaparna (s. 28). Vi kan vid betraktande av bibliotekens (traditionella)
urval av musik finna en viss tendens till att följa detta sätt att värdera musik, t.ex. kan
det vara svårt för bibliotek att köpa in samtida musik, som inte ännu har värderats enligt
kanon, eftersom det då kan vara svårt att veta om verken har en bestående kvalitet.
Lilliestam anser att populärmusiken (majoritetens musik) får mindre uppmärksamhet
även i nutiden, inspelningar såväl som uppföranden av dansbandsmusik får t.ex. inte

                                                
3 Det verkar som om biblioteken traditionellt anammat detta. Om detta vittnar bland annat bibliotekarien
på Läsesalongen, samt Halberg (1970, se kunskapöversikten). Bibliotekens klassiska krav på tystnad och
koncentration överensstämmer med uppfattningen om konstmusik som något man lyssnar koncentrerat
på. Den passar in i bilden av biblioteken som den finare konstens boning, en oas skild från
populärkulturen. Detta synsätt håller enligt vår erfarenhet långsamt på att ge vika, och populärmusiken får
mera plats i bibliotekens samlingar.
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lika mycket uppmärksamhet i dagspressen som konstmusik och mera alternativ musik
(s. 28f).

Det statliga stödet till musiklivet speglar också i viss mån samhällets värderingar. Före
70-talet gick enligt Lilliestam den största delen av detta stöd till utövare av konstmusik
(s. 29). Numera är det mera jämnt fördelat, och även musiker som spelar pop- och
rockmusik får numera pengar från Statens kulturråd för sin skivutgivning (Digitala
drömmar, 1993, s. 50f). Hur förändringen av värderingarna i samhället återspeglas i
bibliotekens samlingar och i SAB-systemet återkommer vi till. Detta har troligen att
göra med att sättet att värdera musik håller på att förändras.

2.1.3 Musik som industri
Om rocken står för det äkta uttrycket (vilket vi återkommer till), vad står då popen för?
Popen ses ofta som fabricerad musik, skapad för att tjäna pengar. Enligt denna
definition är popmusiken en vara, en fritidsprodukt bland många andra. På vilket sätt
skiljer den sig från rocken genom denna definition? Frith har kanske rätt i sitt påstående
att rocken är död ur denna synvinkel, eftersom numera även rockmusiken (som
traditionellt står för det genuina, okommersialiserade uttrycket) produceras av stora
bolag, med ekonomiska vinster i sikte. Sättet att uppleva musik har förändrats mycket
under 1900-talet, från att vara en ”live-upplevelse”, då musiken existerar endast i det
ögonblick man hör eller spelar den, till att vara en fysisk produkt, som man kan hålla i
handen, upprepa när man vill, och där den som spelar och den som lyssnar på musiken
är skilda åt såväl i rummet som i tiden. De är snarare begrepp för varandra än verkliga
människor. ”The contrast between music-as-expression and music-as-commodity
defines twentieth-century pop experience” (Frith 1988, ”The Industrialisation of Music”
s. [11]). Musikvärlden har övergått från skapande av musik till produktion och
konsumtion, från aktivitet till passivitet (ibid.). Frith liknar popmusiken vid Coca-Cola;
den tar sig in i alla hushåll, till och med i tredje världen, och fyller där människors
fabricerade behov, medan de verkliga behoven lämnas otillfredsställda (s. 12).

Att se populärmusik som en produkt innebär att inse att all musik som ges ut för att
tjäna pengar är produkter, och liksom sådana framtagna under inflytande av
kommersiella intressen och ekonomiska faktorer. Numera gäller detta på intet sätt bara
popmusiken, utan absolut även rockmusik, och till och med konstmusik (som faktiskt
består till en icke obetydlig del av beställningsarbeten, och på så sätt även den är skapad
under ekonomisk påverkan, samt inflytande från sin tids mode). Nyutgivningar och –
inspelningar av klassiska verk skulle aldrig ges ut på marknaden om det inte innebar en
möjlighet för skivbolagen att tjäna pengar. Dessa skivor styrs av marknaden precis som
alla andra varor. De livnär sig på myten om det genuina, äkta uttrycket. Detsamma
gäller folkmusiken, som till viss del skapades genom konventioner om vad folk ville
höra (även om det från början inte var i samma skala som dagens musikproduktion, då
det inte var tal om en fysisk produkt, snarare en upplevelse, så måste ju spelmannen
göra sig populär för att få pengar för att spela).

Ingen musik är således opåverkad av kommersiella intressen, och all musik är ägnad att
behaga sin publik.
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2.1.4 Nya värderingar?
Hur skall vi då värdera musiken? Man kan nästan inte tala om populärmusik utan att
tala om pengar. Gränserna mellan ”äkta” och ”fabricerad” musik har kommit att luckras
upp, så att ingen form av nutida konst med säkerhet kan sägas vara mera värd än någon
annan. Vad vet vi om konstnärens intentioner? Om han hade för avsikt att tjäna pengar
eller att skapa ett konstverk? I denna tid existerar många olika musikstilar, som tidigare
värderades olika, på nästan samma villkor. Säljer det inte, så ges det inte ut. Detta gäller
det mesta av såväl konst- som populärmusik. Hur kan vi bedöma musikens värde idag?

Burnett anser att populärmusikens värde definieras av dess förmåga att vara populär,
alltså att sälja bra. Därmed kan dess värde mätas i pengar (Burnett 1990, s. 53f).
”[S]ufficient purchases by the youth audience, the main consumers, define what
constitute popular music at any given time” (Burnett 1990, s. 54).

Andy Warhol ansåg att all konst är lika bra, skillnaden är att dess värde definieras av
olika socialgrupper. Det som avgör konstens bestående värde är inte någon inneboende
egenskap, utan att den marknadsförs på rätt sätt. Den rätta marknadsföringen attraherar
köpare från överklassen. Dessa köpare skapar och bibehåller den konstnärliga kanon,
för att den konst de investerat i inte skall sjunka i värde (Andy Warhol och Pat Hackett
1980, s. 21). Att den härskande klassen bestämmer vad som är verklig konst anser Frith
& Horne betyder att kommersiell och ”riktig” konst är lika mycket värda, dess värde
definieras bara av en annan socialgrupp. Den populära konsten är också mera
demokratisk i det att den representerar majoritetens smak, inte den lilla elitens (Frith &
Horne 1987, s. 109). Warhol skriver ”making money is art and working is art and good
business is the best art” (Warhol 1975, s. 92). Vidare ansåg han att den bästa konsten
var den populäraste, och att framgång på marknaden är det enda pålitliga sättet att göra
en estetisk värdering (enligt Frith & Horne 1987, s. 109f). Ingen form av konst är helt
oförstörd och äkta. Vad konstnären vill ha sagt kommer att förvanskas av det medium
det förs ut genom. Det skulle därför vara mera ärligt att skapa konst enligt
massproduktionens princip redan från början (Warhol enligt Frith & Horne 1987, s.
109f).

En intressant fråga är härvidlag om musikindustrin styr folkets smak, eller om folkets
smak styr vilken musik som produceras. Björkegren skriver att skivbolagen fungerar så
att om ett koncept säljer kommer de att skapa mera musik som liknar det (Björkegren
1992, s. 59). På så sätt styr den kommersiella framgången vilken musik som tas fram.
Burnett konstaterar att en stor del av den musik som riktar sig till massmarknaden aldrig
når fram till den, varför musikindustrin tillbringar mer tid med att tillfredsställa
marknadens behov, och mindre med att skapa dessa behov (1990, s. 44). Om detta är
sant, bör Warhols mått vara det enda objektiva och tillförlitliga måttet på konstens värde
i ett demokratiskt samhälle. Det är ett ganska kontroversiellt sätt att se på konst. Men
det behandlar dock ett problem som är grundläggande: vem har rätten att bestämma vad
som är ”god” kultur eller inte?

2.2 Skillnaden på pop och rock

Det tycks aldrig ha funnits helt klara definitioner av vad som är pop och rock. Lars
Lilliestam beskriver 60-talets definitioner så att rocken var mera experimentell,
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nyskapande, rebellisk, ifrågasättande samt mindre beroende av försäljningssiffror. Dess
format var hela album, medan popens var singlar, det var inom popen viktigt att ”sälja”.
Popen ansågs också vara mjukare, hade en yngre och mindre intellektuell publik, och
verkade snarare samhällsbevarande än något annat (Lilliestam 1998, s. 23). En enkel
musikalisk definition är att rocken är hårdare, med överstyrda ”distade” gitarrer4, medan
popen är lättare och mera melodisk, mindre seriös, och med lägre konstnärliga anspråk
– dock inte nödvändigtvis med lägre kvalitet (s. 24). En viss skillnad ifråga om de
ämnen som behandlas beskrivs av John Street: ”For pop, the only community is that of
two people in love; the only history is that of romance. For rock, the only community is
the audience; the only common history, adolescence.” (enl. Lilliestam 1998, s. 23).
Enligt Bloom har rockens 5 texter tre teman: sex, hat och inställsam, hycklande
broderskärlek (t.ex. i låtar som ”We are the world”). Bloom finner ingenting sublimt
eller smakfullt i rockkulturen, utan bara det omedelbara, enkla, intensiva (Bloom 1987,
s. 74).

Det finns alltså olika grunder för att skilja de två åt. Dels har vi den musikaliska
skillnaden, där rocken betraktas som hårdare och råare än popen, som är mera
tillrättalagd. Dels har vi en skillnad i värdering av musiken som uttrycksform, ett mera
känslomässigt kriterium enligt vilket rocken är mera äkta och popen mera fabricerad,
både gällande texter och musik. Detta kommer att utvecklas nedan.

2.2.1 Rock- några definitioner
Till att börja med kommer vi att presentera några olika definitioner av rock. I och med
att rocken ständigt tar upp element av andra musikstilar, står den under ständig
förändring och begreppet utvidgas hela tiden (Lilliestam 1998, s. 25f). Den slutliga
definition Lilliestam använder i sin bok är ett mycket vitt begrepp. Rocken definieras
utifrån sina musikaliska kvaliteter bland annat så här:

*Musiken är gehörsbaserad
*Musiken är oftast baserad på gitarr och klaviatur
*Trummor och bas utgör den rytmiska grunden i musiken
*Den går ofta i 4/4 takt
*Musiken utgår från ”varianter av vers och refräng, ibland kombinerade med stick.”
(s. 28)
*”Musiken framförs vanligen med elektriska instrument och/eller akustiska instrument
som förstärks med ett PA-system” (ibid.)
(Hämtat från Lilliestam 1998, s. 27f).

Vi väljer även en definition från Myggans nöjeslexikon (1992, band 12, s.222f) för att få
en beskrivning av de begrepp som ingår i rocken:
*Rhythm & blues. Elektrifierad och urbaniserad version av bluesen, utvecklades under
40-talet och låg till grund för Rock
*Rockabilly, en blandning av svart blues och vit country, som bara existerade under en
kort period.
*Rock’n’roll, en nordamerikansk variant av rockabilly, främst representerad av Elvis
Presley
*Teenybop, mera ”listanpassad” musik, som tog över efter rocken runt 1958-60
                                                
4 Med överstyrda ”distade” gitarrer menas den distorsion av ljudet som kan skapas när ljudsignalen från
en elektrisk gitarr förvrängs då den passerar en transmissionslänk, i det här fallet en gitarrförstärkare.
5 I USA innefattar begreppet ”rock” både pop och rock, enl. informanten på Grammofonarkivet.
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*Folk- och Countryrock, mera folkmusikbetonad rock. I USA representerad av t.ex.
Bob Dylan, i Sverige bl. a. av proggen i slutet av 60-talet.
*Psykedelisk rock. Mera fantasifull, okontrollerad musik, som uppstod bland hippies i
Kalifornien i slutet av 60-talet.
*Punkrock. Hårdare, snabbare, mera aggressiv musik, som uppstod i England. Hade sin
storhetstid i slutet av 70-talet.
(Allt enligt Myggans nöjeslexikon, 1992, band 12, s. 222f)

2.2.2 Rock- äkta mainstream?
Rocken anses traditionellt vara ungdomens musik, vilket är en sanning med
modifikation när såväl de gamla rockhjältarna som deras publik kommit upp i
medelåldern (t.ex. Rolling Stones, Aerosmith). Lilliestam påpekar dock att rocken
fortfarande är den populäraste musiken bland ungdomar, och att den mest rebelliska och
nyskapande rocken fortfarande skapas av unga (1998, s. 25). Dessutom kan en rocklåt,
använd t.ex. i en reklamsnutt, framkalla känslan av ungdom och rebelliskhet trots att
låten kanske är 30 år gammal (Frith 2002, s. 97). Hur går detta ihop?

Keir Keightleys artikel ”Reconsidering Rock” i samma bok (The Cambridge
Companion to Pop and Rock, 2002, s. [109]-142) behandlar rockens påstådda status
som mera äkta än annan musik. Man började enligt denna artikel att värdera musik efter
äkthet/kommersiell påverkan redan på 30-talet, då striden stod mellan swing- och
sweetmusik (s. 111). Man börjar i slutet av detta årtionde också att urskilja att olika
åldersgrupper av musikälskare tycker om olika musikstilar. Det var dock inte förrän på
50-talet som ungdomen fick sin egen musikstil – rock’n’roll (s. 112). Man fick också
uppdelningen att 45 rpm (singlar) var ungdomens musikmedium, medan den dyrare 33
1/3 rpm (LP-skivan) reserverades för vuxna köpare, och därför användes främst för
mera seriös musik. Även radiostationerna började i samma veva att göra olika program
som riktade sig till de respektive grupperna. Rocken kom under denna tid att ta in
influenser från andra musikstilar, och låtarna blev mera olika under senare delen av 50-
talet (s. 113). 60-talet innebar för rocken under de första åren experimenterande främst i
studio, utan några stora rockband, och senare ett rikt utbyte mellan den engelska och
den amerikanska musiktraditionen i och med ”The British Invasion”. 1969 sålde de
skivor som riktade sig till ungdomar för första gången bättre än ”vuxenskivorna”. Detta
hade att göra med att ungdomspubliken fick mera pengar samt att man började
producera även ungdomsmusik på LP. Detta ledde till att rocken fick ökad status, då LP
sågs som formatet för allvarligt menad musik. Rockens kommersiella framgångar går
alltså jämsides höjandet av dess status, vilket Keightley konstaterar (s. 116-119).

Rocken gick från ’teen’- till ’youth’- kultur i mitten av 60-talet, och det var vid denna
tid som man började dyrka ungdomen istället för vuxenheten. I början var gruppen av
vuxna skivköpare ekonomiskt starkare, men efter krigsslutet kom
musikkonsumentgruppen under 25 år att bli såväl större som ekonomiskt starkare. Trots
detta bibehöll denna grupp känslan av exklusivitet, att stå i opposition mot
vuxenvärlden (s.122-125).

Allan Bloom har en mycket bestämd åsikt om rockmusikens fördärvliga verkan på det
amerikanska samhällets ungdom (The Closing of the American Mind, 1987). Enligt
honom finns det någonting i själva rockmusiken som gör den starkt sexuellt laddad,
”rock music has one appeal only, a barbaric appeal, to sexual desire-not love, not eros,
but sexual desire undeveloped and untutored” (Bloom,1987, s. 73). Det är på grund av
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detta rockens underliggande budskap, som den är så uppskattad av ungdomar. Den står,
enligt Bloom, för den sexuella upplevelse föräldrarna anser sina barn för unga för, något
förbjudet och spännande. Rocken legitimerar och uppmuntrar barnens begynnande
sexuella känslor i förtid, enligt Bloom. ”Young people know that rock has the beat of
sexual intercourse” (ibid.). Detta medför en motsättning mellan barnen och föräldrarna
som försöker förtrycka barnens känslor (s. 74).

Rocken skapades genom blandningen av många musikstilar, vilka var för sig inte
betraktades som rock, bland andra skiffle, ’teenpop’(d.v.s. listpop), surf- och
garageband, tradjazz, folk- och bluesmusik. Rocken tog då del av respektive musikstils
ideologi eller världsbild, däribland synen på musiken i förhållande till marknaden och
publiken (Keightley 2002, s. 119).

Folkmusikkulturen kom på 60-talet att påverka rocken, både ideologiskt och
musikaliskt. I denna kultur fanns en misstänksamhet mot masskulturen, och en önskan
att stå emot och utanför denna. Detta tog sig delvis formmässigt uttryck genom
folkrocken, som främst baserade sig på trubadurmusik, oproducerad och enkel i sitt
utförande, till skillnad från t.ex. listmusiken, som var skriven av proffs och begagnade
sig i högre grad av elektroniska hjälpmedel. Inom folkrocken var det ofta artisten själv
som hade skrivit musiken, vilket bidrog till dess status som ”äkta uttryck”. Detta synsätt
togs sedan över av rocken, som trots sin mer elektroniska, hårdare stil, och sin
kommersiella framgång kom att göra samma äkthetsanspråk som folkrocken (se
Keightley 2002, s. 120-122). Från början rörde det sig alltså främst om kritik av ”mass-
samhället”, men i och med att rockens publik åldrades och ställde krav på musikens
allvar, så omformades detta till kritik av massproduktion av musik, d.v.s.
massproducerad listanpassad pop (s.130).

Ett sätt att förklara hur rocken kunnat behålla dessa anspråk på frihet från
kommersialism trots sin uppenbara kommersiella natur, är att man inte fokuserar på
konsumtionsformen, utan på produktionsprocessen (s. 129).

Vad är det då för en äkta kvalitet rocken äger? Keightley kallar det ’authenticity’, vilket
betyder trovärdighet, äkthet (Modern engelsk-svensk ordbok 1974, s. 13). ”’Authentic’
designates those music, musicians, and musical experiences seem to be direct and
honest, uncorrupted by commerce, trendiness, derivativeness, a lack of inspiration and
so on … music which offers sincere expressions of genuine feeling, original creativity,
or an organic sense of community.” (Keightley 2002, s. 131). Viktigt är här ordet
’seem’, som indikerar att det handlar om en värdering av förhållandet mellan
publik/lyssnare och musiken och socioekonomisk praxis. Det är alltså ingenting man
kan höra i musiken i sig. Vad som är rock i denna bemärkelse kan därför variera över
tid, beroende på synsätt (s. 131).

Etymologiskt har ’authenticity’ att göra med att skapa själv, vilket är viktigt inom
rocken. Strävan efter denna enkla, direkta, hemmagjorda musik har frambringat
fenomen som Unplugged och Lo-Fi, vilka ger musiken ett så enkelt naturnära uttryck
som möjligt. Detta är dock närmast symboliskt eftersom man ändå använder sig av
elektroniska hjälpmedel vid skapandet av denna musik (s. 134f).

Ideologiskt har rockens äkthetsdyrkan sina rötter i konstskolorna och romantikens och
modernismens diktarideal (s.135ff), som skrev utifrån gudomlig inspiration, utan någon
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beräkning, som motsats till populärmusiktraditionen, där musikskapandet närmast kan
betecknas som ett hantverk.

2.2.3 Rockens död- vad är äkta?
Frith är av den uppfattningen att rocken dog i och med att punken tog över 1976.
Rocken hade då spelat ut sin roll som bevarare av det gamla sättet att skapa musik:
”performer as artist, performance as ’community’” (Music for Pleasure, 1988, s. [1]). I
detta ligger mycket av rockens ideologi, känslan av äkthet, att musiken är ett pågående
konstverk, som kommer direkt från konstnärens/artistens själ till publiken, oberoende av
samhälleliga eller ekonomiska intressen. Frith anser att denna form av musik som konst
har gjorts överflödig av teknologi och pengar. Den rock som ändå existerar efter 1976 är
inte längre äkta, eller så kanske rocken aldrig var den råa naturkraft som den utgav sig
för att vara. Han anser det vara ”something essentially tedious these days about that 4/4
beat and the hoarse (mostly male) cries for freedom” (ibid.).

Rockens status som oförstörd naturkraft härstammar från 60-talet, då den ansågs
kraftfull och konstnärlig, till skillnad från den kommersiella, lättare popmusiken. Dessa
värderingar blev enligt Frith omvända i och med rockens död. Han påpekar också att
rytm, sångstil osv. alltid är en produkt av konventioner, lika mycket inom rocken som
inom all annan musik (Frith 1988, s. 4). Därför är värderingar inom musiken om vad
som är mera äkta, friare och opåverkat av utommusikaliska intressen av ringa intresse.
Vem är det då som värderar? Enligt Frith & Horne är det den härskande klassen i varje
tidsålder som avgör vad som anses vara kvalitet i den tiden (1987, s. 109).

2.2.4 Popmusik - eviga värden
Popmusikbegreppet verkar om möjligt ännu svårare att definiera än rockbegreppet.
Myggans nöjeslexikon beskriver pop som ett begrepp som genom tiderna innefattat
musik med många olika drag, bland annat (paradoxalt nog) för rock’n’roll. Artikeln för
pop avslutas med ett citat från 1964, som känns träffande: ”Pop är ett behändigt ord för
en enorm business. Det kommer närmast från populär, men popmusik är underligt nog
inte detsamma som populärmusik och det är långtifrån detsamma som jazz.” (Håkan
Sandblad enl. Myggans nöjeslexikon, 1992, band 12, s. 130).

Engelska lagstiftare stötte 1990 på problem när de försökte definiera begreppet blev det
”all kinds of music characterised by a strong rhythmic element and a reliance on
electronic amplification for their performance” (enl. Frith 2002a, s. 94). Det behöver
knappast kommenteras. Så svårt är det alltså att definiera pop. Men det finns ändå de
som har försökt.

Simon Frith undersöker i sin artikel ”Pop Music” vad som utmärker popmusiken. Bland
de drag han tar upp märks bl.a. att popmusiken skapas för att tjäna pengar, och att den
därför är mera ett hantverk än en konstform, den kommer ”uppifrån” (skivbolagsnivå)
och skapas inte av samhällets undre lager. Om rocken är ägnad att uppröra eller peka på
orättvisor i världen, skall popen släta över (s. 96). Vad är då specifikt för denna musik?
Enligt Frith är popen det som blir kvar när man skalat bort alla specifika musikstilars
särdrag. Popen har ingen speciell kultur, förutom den som riktar sig till yngre tonåringar
(t.ex. Spice Girls, Backstreet Boys). För övrigt är musiken anpassad för att alla skall
tycka om den (s. 94f). Den tar liksom rocken intryck av andra stilar, så att nya grenar
skapas, men det finns ändå alltid någonting som är bekant över popen (s. 97).
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En intressant skillnad mellan pop och rock finns enligt Frith i sättet att konsumera. Inom
popmusiken anses konsumtion som någonting fult och töntigt, medan det inom rocken
anses vara ett tecken på hängivenhet. Jämför skillnaden mellan t. ex. alla prylar med
Backstreet Boys som småflickor köper, med rockfansens konsumtion av outgivet
material, olika pressningar av skivor, och turnétröjor (Frith, ”The Popular Music
Industry”, 2002b, s. 38). Man säljer ofta inom popindustrin dessutom samma produkt
genom flera medier, förutom (film)musiken och prylarna, kan man även se filmen och
kanske läsa boken som baseras på filmen eller tvärtom. Ett och samma bolag
kontrollerar alla medieformerna (s. 43). Detta bidrar naturligtvis till att popmusiken
anses vara kommersiell.

”What the audience applauded was not John´s actual feeling of grief (his business
alone) but his ability to provide a performance of grief in which we, as listeners, could
take part” (Frith 2002a, s. 94). Detta citat kommenterar Elton John´s uppförande av
”Candle in the Wind” vid Prinsessan Dianas begravning, och representerar Simon Friths
uppfattning av vad som är typiskt för popmusik. ”Elton John is a pop not a rockstar
because his authenticity – the authenticity of his expressed emotions – is not an issue.
’Candle in the Wind’ is not a song of self-exposure; it was not written to mark off
John’s difference, his unique artistic sensibility. It was, rather, a pop song, designed for
public use.” (s. 94).

I popmusik kan man se att låtskrivare, producenter och sångare är viktiga (s. 96), men
att dessa i stort sett aldrig är en och samma person, utan snarare specialister på sina
respektive specialområden. Skapandet av pop är mer än något annat ett hantverk. Den
framkallar nostalgi genom att använda sig av allmängiltiga känslor som kärlek, hat och
svartsjuka, som alla kan känna igen. Det är därför viktigt att sångaren förmår lägga in
sin personlighet i låtarna, så att vi känner oss personligt engagerade. På så vis rör popen
i all sin banalitet ändå vid våra hjärtan (s. 96). En förutsättning för detta var
uppfinnandet av mikrofonen, som tillåter sångaren att sjunga mycket nära örat på den
som lyssnar till musiken, och därmed låter subtila nyanser i sången bli hörbara på ett
helt annat sätt än vad som var möjligt tidigare. I och med detta blev sångaren mycket
viktig i popmusiken, och det är också tack vare detta vi har fenomenet tonårsflickor som
är kära i sina idoler (s. 97f). Ett intressant fenomen i samband med detta är att de
grupper tonårsflickor dyrkar oftast snarare består av en grupp sångare än musiker. De
olika sångarna t.ex. i Backstreet Boys har olika sångstilar som speglar deras olika
personligheter. Detta hade varit omöjligt utan den intima sångstil mikrofonen möjliggör.
Frith anser att popsångaren/ -sångerskan fortfarande har samma stil som de hade på 50-
talet, ”Pretty but knowable – like the ideal boy next door” (Frith 2002a, s. 99).

Frith anser att poplåtar alltid är sentimentala, till och med fotbollslåtar, där det handlar
om sentimentalitet i grupp (s. 102f). Sentimentaliteten kommer också av att de är så
känsloladdade, att de låter oss t.ex. minnas en viss tid i livet.

2.2.5 Den postmoderna populärmusiken
Enligt Björkegren (1992) utmärks postmodernismen av flera olika faktorer. Bland dessa
finns bland annat fragmentarisering och differentiering i samhället; att ingen speciell,
enhetlig kultur härskar på alla områden. Istället består samhället nu av många
kulturströmningar som existerar sida vid sida, så att kulturen är som ett lapptäcke av
olika stilar. Man plockar lite här och lite där och sätter ihop det till sin egen personliga
stil. Även en återförening av samhällsklasserna, särskilt inom den estetiska sfären
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utmärker denna postmoderna tid. Postmodernismen innebär också uppfattningen att det
inte finns några djupa sanningar, bara yta. Sökandet efter någonting äkta inom konsten
är därmed ett fåfängt sökande. Genom massproduktion har konstens värde som fin
kultur sjunkit, och den har blivit en del av vardagslivet (s. 19ff). Detta återspeglas delvis
i musikproduktionen de senaste 40 åren. Konstmusiken, som betraktas som ”finare”
konst, har i högra grad blivit var mans egendom i och med den tekniska utveckling som
skett under 1900-talet. Vem som lyssnar på vad är inte längre i så hög grad en fråga om
samhällsklass.

Som vi har sett i presentationerna av pop- och rockmusiken, har dessa båda musikstilar
lånat friskt från andra under årens gång. Resultatet har blivit att det numera är svårt att
definiera vad som är vad.

Vi har nu, anser Frith, ett postmodernt samhälle, där all musik är lika accepterad, och
kritikernas ställning är hotad (1988, s. 5). Detta var i och för sig 1988, men det finns
indikatorer på att detta fortfarande gäller. Ett exempel är musiktidningen Q (2001, nr
185), som läses av många musikintresserade människor, i vilken man kan se att artister
från många olika läger ges utrymme. Här tycks det inte existera någon egentlig skillnad
mellan listklättrande popmusik och mera alternativa artisters musik. På omslaget till
decembernumret 2001 kan man utläsa att numrets tema är ”Top 100 women who rock
your world”. De som nämns på omslaget är PJ Harvey, Britney Spears, Kate Bush,
Courtney Love och Madonna. Dessa kvinnor kommer från helt skilda områden inom
populärmusiken, från den extremt kommersiella, välproducerade Britney till PJ Harvey
och Courtney Love, som står för alternativ rock. Detta kan ses som en indikator på att
den av Frith omskrivna postmoderniteten i musiken fortfarande gäller.

2.3  Fonogram på folkbibliotek

Även om huvudbestånden i svenska folkbibliotek består av böcker utgör ändå
fonogrammen en viktig beståndsdel av samlingarna. Fonogrammen är också en del av
beståndet som har högre utlåningsfrekvens än vad böckerna har (Musik och
folkbibliotek, 1984 (s.70)6. Allt sedan 1960-talet, då fonogram blev allmänna på
folkbiblioteken, har musiksamlingarna på bibliotek vuxit. Införskaffandet av fonogram
var en del i folkbibliotekens strävan på 1960-talet att bredda verksamheten
(Folkbibliotek i Sverige, SOU 1984:23, s.59). Men precis som för de övriga samlingarna
har man haft övergripande mål för vilken typ av fonogram som skall införskaffas.

I de kulturpolitiska målen från 1974 menar man att man skall ”motverka
kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” (Folkbibliotek i Sverige,
SOU 1984:23, s.37). Det är dock svårt att precisera exakt vad de negativa verkningarna
direkt innebär för musiken, förutom att vissa konstarter kanske framhävs framför andra.
Man framkastade också i utredningen Folkbibliotek i Sverige att biblioteken ”är en stor
icke-kommersiell sektor som kan lyfta fram det som har konstnärlig kvalitet och bjuda
motstånd mot skräpprodukter” (Folkbibliotek i Sverige, SOU 1984:23, s.37). Värdeord
                                                
6 Undersökningen man refererar till i Musik och folkbibliotek  gjordes i början på 1980-talet och visade att
fonogrammen på vissa bibliotek utlånas dubbelt så mycket som böckerna. Troligtvis har inte denna siffra
minskat sedan dess, utan kanske snarare ökat i och med CD-skivans genomslag under slutet på 80-talet.
CD-skivan är ju med sitt format smidigare att ta med sig hem än de stora vinylskivorna.
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används genomgående, vars innehåll är svårt att definiera. Vad är egentligen
”konstnärlig kvalitet”, och för vem? Hur definieras ”skräpprodukter”, och för vem är det
skräp? Troligtvis är det detta synsätt som låg till grund för att man på folkbiblioteken till
en början mest koncentrerade sig på den västerländska konstmusiken och på folkmusik,
när man började bygga upp sina samlingar.

Synen på ”kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet” har dock
förändrats något sedan 70-talet, till stor del p.g.a. att synen på marknadskrafterna
förändrats. Man har kommit att inse att marknadsstyrda kommersiella intressen också
kan frambringa ett kulturellt utbud av hög kvalitet (Tjugo års kulturpolitik 1974-1994,
SOU 1995:85, s.66). Dock är det så att de kulturpolitiska målen från 1974 fortfarande är
gällande (Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, SOU 1995:85, s.62). Några nya
kulturpolitiska mål än de från 1974 har inte uppställts.

Tittar man i kataloger till folkbibliotek idag inser man snabbt att populärmusiken utgör
en betydande del av de flesta samlingar av musikinspelningar. Detta följer väl den
delvis förändrade synen på kommersialismens krafter och populärkulturens yttringar.
Det är dock inte frågan om en helt ny syn på populärkulturen som ligger bakom
införskaffandet av fonogram med populärmusik. Man värnar fortfarande om det icke-
kommersiella och man vill också framhäva de lokala musikinspelningarna i sina
samlingar, vilket är en del av de gällande kulturpolitiska målen (Folkbibliotek i Sverige,
SOU 1984:23, s.38). Att man köper in mycket populärmusik kan inte ses som helt
förvånande med tanke på hur musikintresset ser ut i Sverige. I en undersökning från den
tidigare delen av 90-talet framkom det att pop- och rockmusik är den musik som i högst
grad intresserar människor, jämfört med t.ex. konstmusik eller folkmusik (Tjugo års
kulturpolitik 1974-1994, SOU 1995:85, s.156).

Inköp av pop- och rockmusik behöver heller inte strida mot målet att inte stödja de
kommersiella krafterna, då det faktiskt ges ut en hel del fonogram av små, av de stora
bolagen oberoende, skivbolag och förlag. Enligt vår egen erfarenhet har också många
folkbibliotek en hel del fonogram som kan räknas in i kategorin icke-kommersiell pop-
och rockmusik (se t.ex. på Göteborgs stadsbibliotek fonogramsamling).

Tittar man på hur musiken på biblioteken är organiserad (när det gäller klassifikation
och ämnesord) ser man dock snabbt att de kulturpolitiska målen tycks ha avspeglat sig i
SAB-systemets avdelning Y, musikinspelningar. Populärmusikens yttringar ges en
förhållandevis blygsam plats i systemet, medan konstmusiken är relativt väl utbyggd.
Frågan är hur mycket de kulturpolitiska målen avspeglar sig på olika bibliotekstyper?
När det gäller folkbiblioteken har de enligt vår erfarenhet ganska stora samlingar av
konstmusik och folkmusik. Men det verkar som om pop- och rockmusiksamlingarna
stadigt ökat i storlek under det senaste decenniet. Tittar man på forskningsbibliotek så
får man snabbt den uppfattningen att de kulturpolitiska målen efterlevs till högre grad
än i folkbiblioteken. Den klassiska musiken, samt folkmusiken tycks vara helt
dominant. Kanske beror det på den inriktning forskningsinstitutionerna inom
universiteten och högskolorna har. Musikhögskolornas utbildningar är mest inriktade på
konstmusiken vilket troligtvis avspeglar sig i deras fonogramsamlingar.
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3. Undersökningsobjekt och intervjumetod

3.1  Undersökningsobjekt

Vi vill skapa en mångsidig bild av organisation av musik i denna undersökning, varför
vi alltså (som vi nämnt tidigare) inte bara kommer att studera biblioteksinstitutioner,
utan också ämnar studera organisation av musik i andra miljöer. De institutioner som är
aktuella för undersökningen är:

Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)
SLBA är det arkiv i Sverige som får in och arkiverar alla ljudinspelningar som ges ut i
Sverige eller har svensk anknytning. De får in dessa genom lagen om pliktleverans på
samma sätt som Kungliga biblioteket har hand om allt tryckt material. Pliktleveranserna
gäller allt som har ljud eller rörliga bilder, och ges ut i mer än femtio exemplar. Man tar
även emot multimedier och film, som innehåller ljud. SLBA hette fram till 2001 Arkivet
för Ljud och Bild (ALB). Vi valde att ta med SLBA i undersökningen för att de har en
mycket stor samling, och därmed bör ha upptäckt en del problem när det gäller
musikklassifikation. Dessutom vet vi att de har utvecklat en del egna ämnesord, vilket
intresserar oss. Några av dem som arbetar med SLBA:s katalog har även varit med och
utvecklat den senaste reviderade upplagan av X- och Y-avdelningen i SAB-systemet. På
SLBA bör de vara mycket väl insatta i det område som vi vill undersöka.

Sveriges Radios grammofonarkiv i Stockholm
Vi valde att låta Grammofonarkivet ingå i vår undersökning av flera skäl. De har en
enormt stor samling, så det är rimligt att anta att de problem som kan finnas vad gäller
genreindelning, klassifikation och organisation av pop och rock har diskuterats här.
Denna samling skiljer sig från Statens Ljud- och Bildarkiv på så sätt att
Grammofonarkivet inte begränsar sig till svensk musik, utan samlar inspelningar från
hela världen. Man använder inte SAB-systemet, och tillhör inte biblioteksvärlden. Detta
innebär en annan infallsvinkel på problemen.

Musikaffären Skivhugget i Göteborg
Att välja en skivbutik kan inte ses som ett självklart val för en undersökning som denna.
Men vi tycker att vi för att få en så bred bild av organisation av musik som möjligt
också bör välja en kommersiell institution med en stor samling musik. Skivhugget är en
av Sveriges största skivaffärer, och har förutom sin butik även en internetbutik, med en
katalog som innefattar många fler titlar än vad de har i butiken. Vi utgår från att en
kommersiell skivaffär, med syftet att sälja så mycket musik som möjligt, bör ha en
mycket pragmatisk inställning till organisationen av sin samling. Det är naturligtvis
viktigt att kunderna ska hitta fram till det de söker efter, och kanske även till sådant de
inte direkt letar efter. Vi tror att skivaffärens kundanpassade organisation av musik kan
erbjuda lösningar på organisatoriska problem som är något annorlunda än bibliotekens
och arkivens.

Göteborgs stadsbibliotek
Göteborgs Stadsbibliotek valdes eftersom det är ett av de folkbibliotek i Sverige som
har störst samlingar. Det kommer att utgöra det ena folkbiblioteksexemplet i
undersökningen, som skall representera folkbibliotekens syn på organisation av pop-
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och rockmusik. Folkbiblioteken har naturligtvis mycket färre ljudinspelningar än t.ex.
Grammofonarkivet eller SLBA, så man kan tänka sig att de ser på eventuella problem
med organisation av musik på ett annat sätt. Vi utgår ifrån att de flesta små folkbibliotek
med små musiksamlingar inte anser sig ha några större problem med organisationen av
samlingarna, varför vi valde ett större folkbibliotek, med större samling, för att problem
med organisation av musik sannolikt blir mer aktuella ju större samlingarna är.

Läsesalongen vid Kulturhuset i Stockholm.
Detta bibliotek utgör det andra folkbiblioteksexemplet. Det har en mycket större
skivsamling än de flesta folkbibliotek. Av samlingen utgörs den största delen av
referensskivor, vilket gör att deras situation skiljer sig lite från Göteborgs stadsbibliotek.
De har ungefär lika många skivor till utlån som Göteborgs Stadsbibliotek. Kulturhuset
är ju lite speciellt, eftersom man här har teater och utställningar i samma hus som
biblioteket. Dessutom finns här ett forum för ungdomar, Lava, på första våningen, där
man har konserter och happenings, det fungerar lite som en fritidsgård. Denna miljö,
samt den stora referenssamlingen motiverar att vi valt att innefatta även detta bibliotek i
undersökningen. Detta är inte Stockholms stadsbibliotek, vilket ligger i en annan del av
staden, utan snarare en sparsamt möblerad oas där man kan lyssna på musik med en
magnifik utsikt över Sergels torg.

Artistens bibliotek vid Musikhögskolan i Göteborg.
Artisten är samlingsnamnet för musikhögskolan och teater/operahögskolan i Göteborg,
och det är en del av Göteborgs Universitet. Även musikvetenskapen har tillgång till
biblioteket. Användarna är alltså mycket kunniga i ämnet. Biblioteket där tillhandahåller
litteratur, noter och ljudupptagningar för skolans elever. Hur söks pop- och rockmusik i
denna miljö? Användarna här har andra behov än de på folkbiblioteken, och personalen
kanske har utarbetat andra lösningar? Detta är en institution som vi misstänker har en
viss inriktning mot konstmusik, men de har även pop- och rockmusik. Får denna musik
en undanskymd plats, eller är det tvärtom? Hur förhåller man sig till pop- och
rockmusik och vilka problem har man stött på? Vi har hört att man vid denna institution
har skapat en del egna ämnesord, detta ville vi undersöka.

De ovanstående institutionerna har olika typer av användare, olika samlingar av olika
storlek, och olika krav på sig, varför vi tycker att de alla bör kunna tillföra olika
aspekter till undersökningen.

Förutom intervjuer med personer på ovanstående institutioner kommer exempel på
klassifikation av specifika skivor att tas upp. Dessa exempel kommer att hämtas ur
intervjuerna, och testas i respektive system, för att belysa de problem informanten
påtalar. Exemplen kommer att ges fortlöpande i texten.

Dessa empiriska undersökningar kommer troligtvis att skapa en mångsidig bild av de
olika problem och möjligheter som finns vid genreindelning av pop- och rockmusik.
Vår förhoppning är att vi genom detta kan få fram en övergripande bild av organisation
av pop- och rock såväl vid svenska bibliotek som andra institutioner med stora
musiksamlingar. Vi hoppas utifrån detta kunna dra slutsatser om hur tillgången till dessa
musiktyper kan förbättras. Den empiriska studien, tillsammans med den teoretiska
ramenn och kunskapsöversikten, kommer också att ligga till grund för en diskussion om
värderingar och problem med organisation av pop- och rock musiksamlingar.
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3.2  Metod för intervjuerna

Eftersom det inte fanns så mycket kunskap att inhämta från litteratur i ämnet
organisation av musik, har vi inte haft möjligheten att konstruera en uppsättning fasta
intervjufrågor. En annan bidragande orsak till detta är att institutionerna i
undersökningen är så olika. Efter att ha gjort kunskapsöversikten, samt läst en del
teoretisk litteratur om musik, skapades dock en stomme med frågor, som legat till grund
för samtliga intervjuer (frågorna presenteras i en intervjuguide i samband med
genomgången av intervjuerna i kapitel 4). Alla frågor var inte relevanta på alla
institutioner, och vi har lagt till frågor under intervjuernas gång.

Vi har utgått ifrån en intervjumetod där intervjuerna antagit skepnaden av samtal. Detta
i enlighet med den metod som förespråkas av Steinar Kvale i Den kvalitativa
forskningsintervjun (1997), där han menar att samtalet inte bara är ”en specifik empirisk
metod utan också ett grundläggande sätt att vinna kunskap och utgör dessutom den
generella formen för mänsklig interaktion i världen” (s.40). Kvale förespråkar alltså
samtalet som intervjumetod, men menar för den skull inte att intervjun bör efterlikna
vardagslivets samtal, som kan vara ganska ostrukturerat. Han förespråkar i stället en
metod för intervjun som han kallar halvstrukturerad, som han förklarar enligt följande:

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga
varken ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs
enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta
förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör jämte
bandinspelningen materialet för den följande tolkningen av meningen. (s.32)

Vi har eftersträvat denna halvstrukturerade intervjuform och inte slaviskt följt vår
intervjuguide, utan haft den som underlag för vilka ämnen som skall diskuteras. Det
innebär att vi låtit intervjusituationen bestämma i vilken mån intervjuguiden skall följas.
Intervjuerna utvecklades olika beroende på den information som framkom på de besökta
institutionerna. Om det kommit upp andra intressanta ämnen än de på förhand givna
under samtalets gång, har dessa ämnen diskuterats utan förbehåll för den ram vi utgått
från. Vår förståelse för ämnet har helt naturligt ökat under arbetets gång. Detta är något
vi räknat med från början och vi har försökt vara öppna för att förändra våra frågor och
vår metod efterhand, för att kunna få en större inblick i organiserandet av pop- och
rockmusik.

Detta har medfört vissa problem, till exempel blir det omöjligt att ställa upp
intervjuresultaten efter intervjuguiden, då denna inte alltid följdes. Vi har valt att låta
presentationen av det material som framkommer i intervjuerna ta en ganska fri form, för
att det viktiga är vad som framkommer, och vi vill inte tvinga in det i en fast ram bara
för att det skall se likadant ut i redovisningsdelen.

Intervjuernas organiska form medförde som sagt att de fick en ganska fri karaktär av
samtal snarare än regelrätta intervjuer. Ett exempel på var intervjun blev väldigt fri, är
på Statens Ljud- och bildarkiv, där informanterna var medlemmar av den grupp som var
med och skapade den senaste revisionen av Klassifikationssystem för svenska bibliotek.
Där diskuterades dels SLBA:s egna premisser utifrån intervjuguiden nedan, men även
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hur revisionen av ovan nämnda system gick till, hur man tänkte vid skapandet av de
olika avdelningarna och så vidare. Detta kommer att redovisas till viss del i ett eget
delkapitel.

En annan metodologiskt lite speciell sak är att vi ibland har intervjuat mer än en person
på varje institution. På tre ställen var det mer än en informant som intervjuades
samtidigt. På en institution var en av informanterna inte bibliotekarie, utan
biblioteksassistent. Det visade sig att hon hade mycket bra synpunkter på organisation
av musik och de problem som finns på området. Vi upplevde det inte som något
problem att intervjua fler än en person samtidigt. Personerna som intervjuades samtidigt
verkade avslappnade med varandra, några märkbara spänningar, vilka skulle kunnat
hämma intervjuerna, märktes alltså inte. De hade också olika roller vid institutionerna
ifråga. Vi tycker att vi genom att få med dessa olika personers roller, med olika
perspektiv på organisationen av musik, snarare fått en bredare bild av ämnet än om vi
bara hade intervjuat en av dem.

På SLBA gjordes två intervjuer efter varandra, först med chefen, sedan med en av de
anställda på katalogavdelningen, där en arbetskamrat till honom inflikade vissa
uppgifter. I och med intervjuernas fria konstruktion och avsaknaden av en på förhand
fastställd, helt given metod för insamlandet av information, anser vi oss kunna tillåta
detta. Det har inneburit många fördelar för uppsatsen. En av dessa är att då flera
informanter intervjuats samtidigt har det hänt att de har olika uppfattning om saker, och
har börjat diskutera med varandra. På Göteborgs Stadsbibliotek intervjuade vi en
bibliotekarie från katalogavdelningen och en som arbetar mera direkt med samlingen
ute i biblioteket. Detta gjorde att vi fick båda sidor av saken, och någonting hade
sannolikt gått förlorat om vi inte hade gjort på detta sätt.

För att förenkla för användaren kommer vi att referera till informanterna som just
”informanter”, istället för att skriva ut deras namn, vilket vi tror endast kommer att ge
läsaren huvudbry då hon/han tvingas hålla reda på vem som är vem. Det är oviktigt för
studien vem som sagt vad, det viktiga är den information som kommer fram då
informanterna representerar den institution de arbetar på. Då det är två eller tre
informanter som intervjuats redovisar vi dem inte separat, eftersom det inte äger någon
relevans för undersökningen vem som sagt vad. Vid ett tillfälle gjordes två intervjuer
efter varandra på samma institution. I detta fall refereras till intervjuerna med ”Intervju
1” och ”Intervju 2”.

Intervjuerna spelades in på Mini Disc (MD) och på en digital portabel fyrakanalsstudio.
Materialet spelades sedan också över till kassettband. Ljudkvalitén blev överlag mycket
bra varför vi inte har haft några problem med störande ljud eller brus. Inför redovisning
och diskussion av intervjuerna har vi skrivit ut dem. Utskrifterna har sedan tillsammans
med de inspelade intervjuerna legat till grund för redovisning och analys av dem. Vi
tycker att de har kompletterat varandra på så sätt att vi uppnått en mer hanterbar
överblick över intervjuerna genom utskrifterna, samtidigt som vi lyssnat mycket på det
inspelade materialet för att få en känsla för hur bl.a. tonfall och tveksamhetsmarkörer
påverkat det sagda.
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4. Redovisning av intervjuer

I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna på de olika institutionerna. Vi tar
upp hur de organiserar och systematiserar sina samlingar, hur deras samlingar ser ut och
vilka användare de olika institutionerna har, samt vilka problem man stött på i samband
med organisation av musiksamlingar. Institutionerna presenteras först var och en för sig.
Vi presenterar deras samling, användare, organisation, och slutligen de problem
informanterna tagit upp under intervjuerna. Om inget annat sägs i texten kommer alla
uppgifter från intervjuerna med respektive institution. Efter dessa presentationer
redovisar vi mer övergripande för institutionerna gemensamma problem i samband med
organisation av musik som framkommit i våra intervjuer. Men först en presentation av
de frågor vi utgick från, men inte använde slaviskt, då institutionerna är ganska olika
och intervjusituationerna utvecklades lite olika beroende på institution och informanter.

Intervjuguide
Hur mycket pop och rock har de?
Vad lägger de in i begreppen pop och rock?
Populärmusik – ej detsamma?
Vilket system används för uppställning av pop och rock / musik i biblioteket?
Hur är systemet uppbyggt? (alfabetiskt, enligt SAB, enligt bredare SAB-indelning
(om SAB – används alla notationer?), enligt annan genreindelning?)
Vilka ställningstaganden gjorde ni när ni utvecklade systemet?

Vilka är bibliotekets användare?
Till vilket ändamål söker de – rekreation, utbildning, arbete, fritid…?
Vilka sökingångar finns i bibliotekets system – fritext, ämnesord,
klassifikationskod…?
Vilka sökingångar används av användarna? (browsing?)
Vilka sökingångar används av bibliotekarierna?
Upplever användarna problem med att hitta det de söker? Frågar de ofta om hjälp?

Har man upptäckt problem med bibliotekets system?
(både för användarna och för bibliotekarien – vid sökning respektive klassning)

Om man använder ämnesord – varifrån hämtas de? Varför därifrån?
Fungerar de bra eller saknar man någonting?
Varifrån skulle man kunna hämta dem?
Skulle en tesaurliknande struktur för sökning vara användarna till hjälp?

Upplever bibliotekarien resp. användaren problem med genreindelningen?

Hur fint fördelad är pop- och rockavdelningen jämfört med konstmusikavdelningen?
Hur stor del av samlingen är pop och rock?

Vad är bra indelningskriterier för musik?
Vad går ni efter när ni ställer en skiva i ett visst fack? (Vad tror ni att användarna vill
hitta där?
Hålls genreöverskridande artister samman?
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Under intervjuerna har informanterna tagit upp vissa problem med genreindelning av
musik vid de olika institutionerna. Problemen rör sig kring vissa genrer, som är svåra att
skilja mellan. Informanterna har även nämnt vissa artister eller musikstilar, som är
problematiska. Vi vill i detta kapitel, för att förtydliga och åskådliggöra dessa problem,
ta upp en del exempel hämtade ur intervjuerna. Dessa exempel ligger insprängda i
texten i textrutor. Innehållet i dessa är våra kommentarer och inte informanternas, om så
inte anges. Med tanke på hur olika de institutioner vi undersökt är, har det varit omöjligt
att genomföra en undersökning där några få dokument testas i alla de undersökta
systemen. Samlingarna är ju mycket olika till sin sammansättning, så det är helt enkelt
svårt att hitta dokument som finns i alla systemen. Vi tror inte heller att detta skulle vara
så intressant. Vi kan inte få samma resultat från alla system, eftersom de är uppbyggda
på olika sätt, en del använder t.ex. inte ämnesord, medan ett annat inte använder
klassifikationskoder. Vi kommer därför helt enkelt att ta upp exempel, och använda de
system där det är relevant för att påvisa problemet. För att få en annan infallsvinkel
kommer vi här att jämföra med All Music Guide (http://www.allmusic.com). AMG är
en respekterad källa till information om musik, och den används av en del av
bibliotekarierna i undersökningen då de är osäkra eller inte känner till en skiva (bland
annat på Göteborgs Stadsbibliotek). I några fall kommer även bibliotek.se att användas.
Detta är en söktjänst som söker i BURK (Bibliotekstjänsts Universella Register för
Katalogdata, BURK [2003-05-02]) och LIBRIS samtidigt.

4.1  Sveriges Radios Grammofonarkiv

4.1.1 Användare och samling
Grammofonarkivet har en samling på över en miljon ljudbärande källor. I denna ingår
allt från vanliga CD-skivor till fonografcylindrar och rullar till självspelande pianon,
samt musik från jordens alla hörn. Arkivets användare är producenter av radio- och TV-
program, som behöver musik för sina produktioner. För detta ändamål har alla distrikt
och lokalradiokanaler, bland annat i Göteborg, egna arkiv varifrån de hämtar det mesta
av den musik de använder. Alla har även tillgång till Grammofonarkivets datakatalog
Gamba, och lånekort så att de kan beställa den musik de inte själva har. I genomsnitt är
ungefär 1000 skivor på väg till eller från Grammofonarkivet med post, varje vecka. Man
har även möjligheten att spela in och skicka ljudfiler via dator, något man tror kommer
att öka i framtiden. Grammofonarkivets samling är organiserad för snabb återvinning av
musik, eftersom det ofta är bråttom när någon behöver en skiva. Grammofonarkivets
namn är något missvisande på så sätt att det är en samling som i högsta grad används,
inte bara lagras, som ordet ”arkiv” antyder.

4.1.2 Organisation och sökmöjligheter
På hyllorna är musiksamlingen organiserad i accessionsordning, varje medium för sig,
så att det nya som kommer in alltid hamnar ytterst. Något annat vore otänkbart, då det
skulle bli alltför mycket arbete att flytta om samlingen när det blir fullt på en hylla. Vid
grammofonarkiven ute i landet organiseras samlingarna på samma sätt. Skivorna förses
där med det accessionsordningsnummer som Grammofonarkivet satt på skivan, och
ställs upp i hyllan i samma ordning. Dessa mindre arkiv kommer naturligtvis att ha
luckor i nummerordningen, eftersom man inte köper in alla skivor som
Grammofonarkivet gör. Detta system för uppställning gör att man är mycket beroende
av att katalogen fungerar väl.
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Grammofonarkivets kataloger ligger också till grund för deras rapportering till STIM7

och IFPI8, varför det är mycket viktigt att deras uppgifter är riktiga. Detta är också en av
orsakerna till att katalogposterna är mycket uttömmande. De består av 73 fält, varav kan
nämnas titel, upphov, exekutör, skivmärke, samlingstitel, utgivningsår, inspelningsår
och inspelningsland med mera. Dessa uppgifter kommer till användning t.ex. när man
behöver musik till ett program som utspelar sig i England på 20-talet. Då är det bra att
kunna söka på en engelsk kompositör, och verk som är komponerade mellan 1920 och
1929. Detta är ett drag som är specifikt för Grammofonarkivet, vars användare har
speciella behov av möjligheter att specificera vissa detaljer. Detta beror inte bara på att
återvinningen skall ske snabbt, utan även för att det skall gå att hitta mycket speciell
musik, som i exemplet ovan. På denna institution finns behov av att kunna återvinna
mycket specifik musik ur denna enorma samling utan att veta upphovsmannens namn.

Posterna är uppdelade så att skivorna har delposter för de olika låtarna. Något som är
specifikt för Grammofonarkivet är de många fälten för inspelningarnas längd. Man har
till exempel fält för totaltiden för varje spår på skivan, men även ”A-tid”, vilket är ”t.ex.
en symfoni, som kanske är tre satser, som ligger på tre band, vi gör det till en delpost så
att säga”. Dessa specifika uppgifter är viktiga när man skall ha musik till TV och radio,
där man ju har en specifik programtid att ta hänsyn till. Katalogen tillåter mycket
precisa sökningar, till exempel på instrument, där man tar med alla instrument som är
med på skivan, eller på ursprungsorter för t.ex. folkmusik från en liten japansk by.

Det finns även ett genrefält, som vi ska se längre fram. I systemet kan man välja att söka
i fritext, det vill säga att allting i posten är sökbart på en gång, eller precisera vilket fält
man vill söka i. Sökbilden utgörs inte av fält att skiva sökorden i, utan man skriver in ett
kommando före sökodet för att ange vilket fält man vill söka i. Man kan också börja
med en ganska allmän sökning, för att sedan göra mera precisa sökningar inom den
sökmängd man fått som resultat av den första sökningen, och på så sätt reducera antalet
träffar. Detta ger naturligtvis otroligt stora möjligheter.

4.1.3 Systematik
Den övergripande uppdelningen av musiken på Grammofonarkivet är i ”seriös musik”
och ”lätt musik”. Dessa beteckningar är inte avsedda att vara värderande, utan används
av arkivets personal eftersom det skiljer mycket i katalogisering mellan de två. Med
detta menar man i princip konstmusik (såväl äldre som nyare) respektive populärmusik.
Det är viss skillnad i katalogisering. En del fält används bara för seriös musik, t.ex.
upphovsmannanationalitet, vilket ju inte är så viktigt när det gäller populärmusik. Där
ligger nationaliteten istället på exekutörerna.

Man använder sig av en systematik för genrebestämning av musiken. Denna ligger i en
särkatalog, en separat databas (Automatisk Nyckelords Förteckning, ANOF), där man
kan gå in och titta efter vilken kod man skall ange för att finna en viss genre. Detta att
den ligger i en separat databas, samt att den är lite krånglig att förstå, är en anledning till
att den inte används så mycket. Den fungerar bra när man väl kan den. Denna
systematik bygger i grunden på SAB-systemets Y-avdelning, men likheterna verkar
                                                
7 Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, ”en upphovsrättslig intresseorganisation för de svenska
musikupphovsmännen och musikförlagen” Stim [2003-05-02].
8 International Federation of the Phonographic Industry, en organisation som arbetar för kompositörers
rättigheter, arbetar bl.a. med copyrightfrågor. IFPI [2003-05-02].
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mest bestå i att koderna börjar på Y, man har gjort många egna modifieringar. Till
exempel anges lätt respektive seriös musik i koderna genom enkelt (för seriös musik)
eller dubbelt Y (för lätt musik). Vi väljer här att inte ta fasta på vilken bokstavskod varje
avdelning har, eftersom det inte är det väsentliga. Men de övergripande kategorier man
har för pop- och rockmusikgenrer är: YXR ”Underhållnings- och dansmusik, olika
stilarter från och med cirka 1950”. Denna kod delas in i huvudgrupper, som:
• Disco: disco, disco-house, disco- drum´n´base, disco-techno
• Pop, som inte har några underkategorier
• Rock: hårdrock, (med dess underavd.), 50-talsstil, experimentell rock, folkrock,

hardcore, hårdrock, oi, punk, rockabilly, syntrock
• Soul (med icke namngivna undergrupper)
Man klassificerar till exempel rock genom att skriva YXR, lägger sedan till musikstilens
namn i klartext (ROCK), och dessutom exekutörens eller exekutörernas land och
inspelningsår.

Förutom dessa huvudgrupper, av vilka man alltid väljer en, har man möjligheten att
dubbelklassificera med hur många smalare begrepp man vill. Man tar då en av
huvudgruppernas bokstavskoder, och lägger sedan till det ”smalare” begreppet i
klartext. Ett exempel är Bikutsirock, en speciell stil från Kamerun.

Söktermen Bikutsirock skrivs sedan in i ANOF, vilket medför att denna systematik
kommer att bli extremt finindelad med tiden. På Grammofonarkivet har man således två
indelningar av musik, kan man säga. En grovt indelad, statisk del, och en finindelad,
som tillåts innehålla även mera okända, kanske tillfälliga musikstilar (E-post [2003-04-
22]).

Som synes är man mycket försiktig med att hitta på nya genrer (till huvudgrupperna,
den grövre delen av systematiken). Man anser att företeelser inom musiken inte alltid är
så nya som man först tror, och att det är bra att vänta några år och se om
genrebeteckningen fortfarande känns relevant. Notera att pop- beteckningen saknar
underavdelningar. ”Pop, det låter likadant vad det än är” (Intervju, Grammofonarkivet
[2003-03-07].) Ett exempel som tas upp är grunge, som verkade vara en ny musikstil
när den kom, men som man nu kan se är den vändning den amerikanska rocken tog i
början av 90-talet. Denna genrebeteckning platsar inte bland huvudgrupperna. Det är
bättre att då kunna precisera ”rock” med USA och början av 90-talet.

I och med den försiktiga policy man har vid Grammofonarkivet när det gäller att skapa
nya genrer, skulle man troligen få många träffar om man sökte på de grövre genrer som
finns i systematiken. Detta problem avhjälps genom att man har möjlighet att bygga på
sin sökning efter hand, och att katalogen med sina 73 sökbara fält ger så goda
möjligheter att göra detta på alla upptänkliga sätt. Dubbelklassificeringen (som kan
innebära mera än två koder) med en bred och flera smalare genrer på samma

”Syst: YXD.2-KAMERUN 1998  YXR-BIKUTSI ROCK: KAMERUN 1998
Här dubbelklassificerad med YXD.2- vilket betyder ”världsmusik”. Här har man alltså valt att inte
ha någon annan YXR kod är en ”tillägget” som bikutsi utgör. Den ”riktiga” katalogiseringskoden är
alltså här YXD.2. ” (Exempel från GAMBA med kommentarer från informanten, e-post från
Grammofonarkivet [2003-04-22])



32

ljudinspelning, bör också ge mycket goda möjligheter att dels söka smalt, om man
känner till ämnet, och dels söka brett, för att se till att man inte missar något.

4.1.4 Ämnesord
Man har även ett fält i posten för ämnesord. Dessa används inte på samma sätt som i
SAB-systemet, där de uttrycker musikens musikaliska ämne (i princip dess form, eller
hur det låter). På Grammofonarkivet används ämnesorden för att uttrycka låtarnas ämne,
om detta inte uttrycks i deras titlar. Exempel på sådana ämnesord kan vara
Fotboll:VM:1986, för en låt som behandlar detta ämne, men där detta inte nämns i
titeln. Ämnesorden är sökbara i listor, så att man till exempel kan få upp alla ämnesord
som har med sport att göra. Detta måste vara mycket användbart då man gör radio- eller
TV-program på olika teman.

4.1.5 Problem med organisation av musik på Grammofonarkivet
De problem som togs upp i denna intervju var:
• Systematiken är bra när man väl lärt sig att använda den, men svår att sätta sig in i.

Detta leder till att den används mindre än den skulle kunna användas. Detta trots att
den är systematiskt uppställd, så att man får upp närliggande genrer när man söker.

• Systematiken blir lätt för finfördelad. Det blir då svårt att hitta musik som tillhör en
smal genre, som kanske bara finns under en viss tid (exempelvis grunge) eller som
man måste vara insatt i för att känna till (t.ex. väst-/ östkusthiphop). Man behöver
vara kännare för att hitta den smala genren, och kännare hittar musiken ändå,
eftersom de vet vilka artister som finns i den. De som inte känner till genrens
beteckning hittar inte den musik som ligger där, och kan inte göra något åt det.

• Det är svårt att skapa nya genrer, eftersom de ofta i efterhand framstår som mindre
speciella, och förlorar sin betydelse. Man måste vänta länge innan man kan se om en
ny genre kommer att bestå.

• Många genrer inom populärmusiken är svåra att skilja åt formmässigt idag, t.ex.
dansband och schlager. “Vad är schlager? … på ett sätt är det nästan borta… de har
ju närmat sig varandra väldigt mycket … i formen… jag menar en dansbandslåt, …
en låt med Barbados, det kan ju lika gärna vara pop och det kan vara schlager och
det kan vara lite allt möjligt idag.” (Intervju Grammofonarkivet [2003-03-07]).

• Nya genrer som uppstår får ibland samma namn som redan existerande genrer, trots
att det alltså inte rör sig om samma musikstil. Ett exempel informanten tar upp är
Rhythm & Blues som har mycket lite gemensamt med den nu så populära r´n´b-
musiken. Detta markeras på Grammofonarkivet genom att genrerna ligger på olika
ställen i systematiken, under olika avdelningar.

”Exempel på dansband/pop/
BYE BYE  EUROVISIONSSCHLAGERN 2003: SVERIGE: UTTAGNINGEN  /10:E
           PLATS/
          AHLIN, LOTTA (C,A) LJUNGGREN, BOBBY (C) LYDELL, TOMMY (C)
          HOLMGREN, MATHIAS (SÅNG) BARBADOS (SIGR)
           Syst: YXR-POP : SVERIGE 2003  YLE-SVERIGE 2003
Här är koderna POP och YLE som betyder ”liten dansorkester” eller dansband helt enkelt!” (E-
post, med kommentarer av informanten [2003-04-22]). Här har man dubbelklassificerat med två
huvudgrupper, YXR och YLE.
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• Vem kan avgöra vad som är vad? Klassificering av musik är alltid subjektiv. Om
man vet att det är Bikutsirock från Kamerun, men tycker att det låter som pop, så
kan man dubbelklassa. Även om etiketten pop inte egentligen är den korrekta, så har
den ett större värde, eftersom vi här i Sverige kanske skulle leta efter musik som
låter så som Bikutsirock under pop. Den blir då lättare att hitta på detta sätt än om
man skulle sätta den enbart på Bikutsirock (då bara de som känner till musikstilen
kan hitta den).

• Problemet med att genrebestämma musik finns förstås även här. På
Grammofonarkivet har man en del hjälpmedel för att göra detta. Bland annat kan
man rådfråga sina arbetskamrater, men man har också en ”indexskiva”, där man har
spelat in musik som är typisk för vissa genrer. Denna kan personalen lyssna på när
de känner sig tveksamma inför hur en genre typiskt låter. Även ett sådant
hjälpmedel blir förstås relativt subjektivt, men det ser till att åtminstone
Grammofonarkivets personal har en riktlinje vid genrebestämning av populärmusik.

• Problemet med att risken för subjektivitet ökar ju smalare genrer man har, togs
också upp. Det är bättre att söka på land och årtal (vilket ju är odiskutabla, objektiva
och konstanta uppgifter) eftersom man slipper ”sitta och tänka och försöka komma
på vilka genrer fanns det 87” (Intervju Grammofonarkivet [2003-03-07]), man kan
söka direkt istället. Detta gör att relativt kortlivade genrers musik inte blir osökbara
när genren som begrepp dör ut.

4.2 Göteborgs Stadsbibliotek

4.2.1 Användare och samling
Göteborgs Stadsbibliotek har ca 8000 CD-skivor, varav man uppskattar att mellan 1000
och 1500 kan klassas som pop- och rockmusik. Då intervjun gjordes fanns endast ett
mindre urval av dessa skivor ute i biblioteket, resterande exemplar (förutom
huvuddelen, som var utlånad) förvarades uppe på katalogavdelningen, på grund av att
man haft så mycket stölder. Man stod just i begrepp att ändra på detta genom att skapa
en stöldskyddad avdelning för skivorna. Vid uppsatsens framläggande kommer detta att
vara genomfört. Man kan ändå tala om uppställning eftersom skivorna har
uppställningskoder som finns kvar sedan de stod ute i biblioteket, och man har fortsatt
att sätta på dessa koder i avvaktan på den nya avdelningen. Dessa uppställningkoder
kommer att behandlas nedan.

Samlingens användare är alla möjliga, tror man. Det är lite svårt att avgöra, eftersom
pop- och rockskivorna söks till största delen via datakatalogen, då de inte står framme.
Användarna söker själva efter de skivor de vill ha, och dessa plockas fram av
bibliotekarierna två gånger i veckan. Det är av samma skäl svårt att veta hur användarna
söker efter pop- och rockmusiken, vilka sökingångar de använder. Eftersom man har
användare från så många olika grupper, försöker man ha ett brett utbud, där så många
olika sorters musik som möjligt representeras. All övrig musik t.ex. folkmusik och
konstmusik, finns tillgänglig direkt i biblioteket, så användaren ges där möjlighet att
bläddra i skivorna.

4.2.2 Organisation och sökmöjligheter
Musikinspelningarna söks i Göteborgs Stadsbiblioteks katalog (GOTLIB) genom
samma sökingångar som böckerna, t.ex. titel, författare, utgivningsår, ämnesord och



34

klassifikationskoder. Man kan även söka i fritext, och på så sätt få träff på t.ex. låttitlar
eller ord i låttitlar. På hyllan kommer skivorna att sorteras i följande genrer:
Rock & Pop
Soul & Funk
Hip-Hop
Techno & electronica
Reggae
Denna genreindelning har biblioteket själva bestämt. På varje skiva sätts en lapp med
denna genrebeteckning i klartext, som används för att det ska gå fortare när man sorterar
in skivorna i sina fack.

4.2.3 Systematik
Den systematiska ordningen mellan genrer i katalogen utgörs av SAB-systemets
avdelning Y. Katalogposterna hämtas oftast från BURK (Bibliotekstjänsts Universella
Register för Katalogdata, BURK [2003-05-02]), men bibliotekarierna skapar även själva
poster för det lokala systemet, om det inte finns att tillgå. Detta innebär att man i
sökingången för klassifikation kan använda sig av SAB-systemets koder, om man kan
dem. Ett problem i detta sammanhang är att Klassifikationssystem för svenska bibliotek
inte finns tillgängligt vid datorerna, det verkar därför problematiskt att använda denna
sökingång, om man inte själv vet vilken klassifikationskod den genre man söker har. En
möjlighet härvidlag är att söka upp en skiva i den aktuella genren, kolla vad den har för
klassifikationskod, och sedan använda denna vid vidare sökning. Systemet medger att
man klickar vidare på klassifikationskoden, och kan få upp alla katalogposter som
innehåller denna klassifikationskod. I vilken utsträckning detta sker, är omöjligt att veta,
då sökningarna ofta sker via Internet i användarnas hem, utan överinseende av
bibliotekarierna.

4.2.4 Ämnesord
De ämnesord som används för musik kommer likaledes från BURK, och genereras
automatiskt av klassifikationskoden. Biblioteket lägger själva till ämnesord som
representerar den genre man använder för uppställning. Dessa ämnesord är endast
sökbara i den lokala katalogen Gotlib. En sökning på ämnesordet techno gav t.ex. 13
träffar i Gotlib, varav flera var musikinspelningar. Motsvarande sökning i bibliotek.se
gav inga träffar på musikinspelningar, bara på litteratur om technomusik. Detta tyder på
att klassifikationskoden Yxnei inte automatiskt genererar ämnesordet ”techno” utan att
detta lagts till av Göteborgs Stadsbiblioteks personal (bibliotek.se; Gotlib [2003-04-
21]).

4.2.5 Problem med organisation av musik på biblioteket
• Man anger klassifikationskoden Yxfe som problematisk, eftersom den innefattar

både blues9, soul, funk, hiphop och rap. Klassifikationskoden säger då mycket litet
om vad det är för musik på skivan. (Den som söker efter en hiphopskiva blir troligen
besviken om han får en bluesskiva). Samtidigt gör detta att det inte går att söka på
enbart hiphopskivor, utan att få upp alla soul- och bluesskivor samtidigt. Därför blir
genresökningen i princip oanvändbar.

                                                
9 Blues kommer upp som ämnesord eftersom Yxfe ingår i den överordnade avdelningen Yxf, blues.
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• Man saknar en avdelning för technomusik i klassifikationssystemet. Techno hamnar
under Yxnei, elektronisk rock, och får därmed hyllsignum Yxn. Biblioteket
kompenserar för denna brist genom att ställa upp techno på en egen avdelning i
facken ute i biblioteket. Man har alltså skapat en avdelning för en genre som inte har
någon egen avdelning i SAB-systemet.

• Det är svårt att klassificera nyare musik, sånt man inte känner till. Till sin hjälp tar
bibliotekarierna All Music Guide, samt recensioner i dagspressen och de tidskrifter
biblioteket prenumererar på, t.ex. de engelska musiktidskrifterna MOJO och Q. De
efterlyser en utbildning i de nya musikstilarna, för att underlätta sitt arbete.

• På frågan vilka underavdelningar man saknar inom rockavdelningen anges punk och
folkrock, eftersom dessa genrer anses vara ganska speciella. Dessa underavdelningar
finns redan i SAB-systemet, och när vi diskuterar detta framkommer en intressant
sak. Det visar sig att en stor del av skivorna tilldelas hyllsignum Yxn, vilket enligt
SAB-systemet betyder rätt och slätt rock. Under detta signum samsas nu musik
(förutom rock) som salsa och reggae (Detta beror på att under klassifikationskoden
Yxnv, ”Icke-västerländsk populärmusik av rocktyp”, ryms Yxnvb- calypso, Yxnvd-
reggae, och Yxnve- salsa. När skivornas hyllsignum bestäms tar man tydligen helt
enkelt de tre första bokstäverna i klassifikationskoden – i detta fall Yxn, som står för
rock. För bibliotekarierna framstår detta som märkligt, eftersom dessa tre
musikstilar har mycket lite gemensamt med den gängse uppfattningen om hur rock

Ett exempel som vi skall återkomma till är Michael Jackson, vars skiva Greatest Hits: HIStory.
Vol. 1  har fått klassifikationskoden Yxfe i Gotlib. De automatiskt genererade ämnesorden är:
“Blues
Funk
Hip-hop
Musikinspelningar
Rap
Soul”
(Gotlib [2003-04-07])
Vad säger dessa ämnesord om skivans musikaliska innehåll?
Vi konsulterar All Music Guide, för att få en bedömning av vad Michael Jackson spelar för musik.
Hos AMG får samma skiva följande ”ämnesord”:
“Genre: Rock
Styles: Dance-Pop, Funk, Pop/Rock, Club/Dance, New Jack Swing” (AMG [2003-04-09])
Det är viss skillnad på vad skivan bedöms vara trots den stora omfattningen på Yxfe.

Som vi såg ovan läggs ”techno” till som ämnesord i Gotlib. En av de träffar vi får upp vi en
sökning på ämnesordet techno har följande ämnesord:
”1970-talet
1980-talet
1990-talet
Elektronisk rock
Musikinspelningar
Rock
Techno”
(Gotlib [2003-04-21])
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låter). Det är ur denna grupp man gör den genreindelning som ovan nämnts.
Informanterna säger dock att de aldrig har diskuterat att dela upp rock ytterligare,
utan man nöjer sig med att plocka ut de avdelningar som skiljer sig mycket från
rocken, som techno och reggae.

• En finare genreindelning i SAB-systemet är inte önskvärd, eftersom det kommer så
mycket nya genrer, så det är svårt att få med alla.

• Det skulle också bli väldigt svårt för bibliotekarierna att avgöra vilken genre det rör
sig om, om det var för smala grupper.

• Något man tycker är bra med de breda grupperna är att folk har möjligheten att
bläddra i skivorna, att upptäcka ny musik, som man kanske inte visste om att den
fanns.

• De breda grupperna underlättar även klassificeringen av artister som bytt genre
under sin karriär, eller varit aktiva under flera årtionden, genom att deras skivor
hålls samman.

4.3 Läsesalongen, Kulturhuset, Stockholm

4.3.1 Användare och samling
Tvärtemot vad man kunde förvänta sig, råder här brist på ungdomar bland bibliotekets
användare. Vad detta beror på vet man inte. Kanske känner ungdomarna inte till
bibliotekets möjligheter, kanske har de så trevligt på Lava, ungdomscentret i våningen
under biblioteket, att de inte känner behov av att gå en trappa upp till biblioteket. Om
man undantar ungdomarna, har biblioteket alla sorters användare. Särskilt
uppmärksammas ”Svenska För Invandrare- grupper”, som kommer och lyssnar på sitt
ursprungslands musik, och uppskattar detta mycket. Man har 3500 skivor till utlån,
varav mellan 1500 och 2000 hör till avdelningen pop och rock (telefonsamtal [2003-03-
25]). Referenssamlingen består av ungefär 16000 skivor varav 3900 är pop- och
rockmusik, 1600 på CD och 2300 på vinyl.

4.3.2 Organisation och sökmöjligheter
Referenssamlingen förvaras i ett rum bakom disken, och är sökbar via ett antal pärmar,
där skivorna står listade, i kortfattade poster. Dessa pärmar är grovt genreindelade, i
klassiskt, pop & rock, och dessutom dessa kategorier för populärmusik:
Punk
Soul
Reggae
Hiphop
Techno
Samlingsskivor (alla musikstilar)
Referenssamlingen ligger för tillfället i en egen databas, och är inte tillgänglig via
bibliotekets katalog, Bookit (telefonsamtal [2003-03-25]).

I referenssamlingens databas har man för pop- och rockmusik möjlighet att söka i
många olika fält i posterna, som inspelningsstudio, låttitlar, producent m.m.. Den
klassiska delen av referenssamlingen har inte blivit katalogiserad på samma nivå i
databasen ännu, men man hoppas kunna erbjuda dessa möjligheter i framtiden.
Referenssamlingen finns inte tillgänglig för sökning i bibliotekets vanliga katalog.
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Ute i biblioteket står utlåningsskivorna (CD-skivor) uppställda så att man kan bläddra i
dem. Skivornas häften finns även avfotograferade i pärmar, så att även de användare
som inte är så skickliga på att söka via dator kan se de skivor biblioteket har, men som
är utlånade. Såväl i pärmarna som i facken finns en genreindelning, som biblioteket
själva har gjort:
Pop och rock
Underhållning (här ingår bl.a.: underhållning, visor, filmmusik, musikalmusik, men
även ljudeffekter)
Klassisk
Jazz
Folk/världsmusik (indelad efter länder)
Inom varje genre är skivorna ordnade alfabetiskt efter upphovsman för konstmusik, och
artist för populärmusik.

Indelningen är skapad med avsikt att göra det så lätt som möjligt för användarna att
använda samlingen, och samtidigt lätt för bibliotekarierna att sköta, för att minska
problemen med osäkerhet vid genreindelning av skivor (telefonsamtal [2003-03-25]).
Allt är sökbart via datasystemet Bookit, i poster som importeras från Bibliotekstjänst. I
dessa poster är det möjligt att söka på ämnesord, klassifikationskod m.m. Fritextsökning
är också möjlig, för att kunna få träff på t.ex. låttitlar som ligger i katalogposten. Detta
är något som efterfrågas ganska ofta, både på noter och skivor, varför denna
sökfunktion är bra. Låttitlar har dock inget eget fält, utan man får upp dem vid
fritextsökning.

Klassifikationssystem för svenska bibliotek finns inte heller här tillgängligt i fysisk form
för användarna, varför de i princip inte kan söka på klassifikationskoder i katalogen.
Enligt informanten har det aldrig funnits. Orsaken till detta är att Stockholms
Stadsbibliotek tidigare hade en egen ämneskatalog som var mera finfördelad än SAB-
systemet. Denna katalog var alfabetiskt uppställd, men ämnena var utbrutna, så att man
kunde se de ämnesord som gällde för varje ämne. Denna katalog gjorde användandet av
SAB-systemet överflödigt. Stockholms Stadsbibliotek klassificerar dock inte fonogram.
SAB-koderna framstår för informanterna vara av ringa intresse för användarna, ”nån
kille från gatan kommer och ska låna en skiva och då säger alltså Yxn, det säger inte
honom någonting” (Intervju Läsesalongen [2003-03-06]). Man anser att det ”är mera
tydligt om det står det här är ’rock- och popskivor’” (Intervju Läsesalongen [2003-03-
06]). Däremot anser en av informanterna att eftersom SAB-systemet är så pass
finfördelat, skulle det vara användaren till nytta att kunna använda sig av dem vid
sökning, bland annat eftersom man bara behöver skriva in koden, istället för de många
ord som kanske behövs för en sökning. Detta skulle enligt informanterna underlättas om
man hade systemet framme. Inte heller i bibliotekets datakatalog, Bookit, finns någon
hjälp för sökning på klassifikationskoder. Om man söker på klassifikationskoder, får
man upp en lista på de koder som finns att välja på, men ingen systematisk bild eller
någon förklaring till vad koderna står för (Bookit [2003-04-02]).

Genreöverskridande material hålls samman med hjälp av hänvisningar, som ”se även
pop och rock”. Detta är en bra metod t.ex. när en artist har gjort en julskiva, och man
vill ställa upp julskivor för sig, men ändå kunna hitta alla artistens skivor vid en
sökning.
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När en ny skiva köps in tar det ofta ett tag innan posten kommer från Btj. Skivan läggs
då in i en tillfällig samkatalog, och får en genrebeteckning (vilket innebär en prick i
någon färg samt en plats i fack och pärm) av någon på Läsesalongen i avvaktan på Btj:s
post. Ibland stämmer inte den klassifikation Btj har gjort med vad man anser på
Läsesalongen, i vilka fall man kan välja att lägga in Btj:s post som den är (så att skivan
får Btj:s klassifikationskod i posten), och låta skivan behålla den färgprick och plats i
pärm man bestämt.

4.3.3 Systematik & ämnesord
I katalogen för utlåningsskivor används SAB-systemets klassifikationskoder, och de
ämnesord de genererar, eftersom posterna importeras från Bibliotekstjänst (intervju).
Skivans hyllplacering anges i katalogen genom färgen på dess prick (röd för pop och
rock), samt ett löpnummer. Man skulle kunna ta mera precisa ämnesord ifrån All Music
Guide, enligt en av informanterna, medan en annan anser att genrerna på denna sajt är
”såna där genrer inom popen och rocken som jag aldrig har hört talas om, som låter som
typ nån har hittat på själv bara för att det lät okej” (Intervju Läsesalongen [03-03-06]).
Läsesalongen har ett exemplar av musikämnesordslistan från Solna Stadsbibliotek, och
en av informanterna är av den uppfattningen att detta är ”en nomenklatur … för vad
man ska använda för ämnesord och begrepp” (Intervju Läsesalongen [03-03-06]) vid
indexering av musik (mera om denna lista längre fram). Den används dock inte för detta
ändamål vid Läsesalongen.

4.3.4 Problem med organisation av musik på Läsesalongen
• De ämnesord man får från Btj är ofta för generella, till exempel ”icke-västerländsk

musik”. Dessutom kan man hitta vitt skilda ämnesord i samma post, t.ex. ”pop”,
”rock”, ”jazz”, ”vokal”. I sådana fall säger de mycket lite om vad skivan innehåller
för musik, och detta är en orsak till att informanten inte använder
klassifikationskoderna som sökingångar. Problemet är här att en klassifikationskod
genererar alltför många och alltför olika ämnesord. Här talar informanterna om ett
behov av färre ämnesord per klassifikationskod för att göra det tydligare vad det rör
sig om.

Vi fortsätter här undersökningen av Michael Jacksons skiva Greatest Hits: HIStory. Vol. 1  (2001),
som har fått en del olika genrebeteckningar. På Skivhugget har den fått beteckningen ”Pop/Rock”,
vilket överensstämmer med AMG:s uppfattning, då man där givit skivan den övergripande genren
”Rock”.  En titt i Göteborgs Stadsbiblioteks och Läsesalongens respektive kataloger visar att de
ämnesord som genereras av klassifikationskoden Yxfe är: Blues, Funk, Hiphop,
Musikinspelningar, Rap och Soul (2003-04-07). Dessa ämnesord anses på Läsesalongen vara för
många och för vitt skilda i sin innebörd. Det går inte att utifrån ämnesorden ana vad det är för
musik, och en del av ämnesorden stämmer inte med vad personalen anser att skivan innehåller,
vilket uttrycks i (ironiska) kommentarer som ”Ja, hiphop- Michael Jackson, ja men det tycker jag,
du förstår, därför kan man ju inte lita på dem, de skriver ju konstigt ibland” (Intervju [2003-03-
22]). Detta exempel illustrerar två problem: att för många genrer förs till samma avdelning i
klassifikationssystemet, så att koderna genererar för olika ämnesord vilket förvirrar användaren,
och en skiva innehållande musik i en av genrerna, får ämnesord som inte alls har med innehållet
att göra. Visst kommer alla musikstilar inom Yxfe från den afroamerikanska delen av USA: s
befolkning, men det är ändå stilar som är relativt lätta att skilja från varandra, och som inte
nödvändigtvis har samma lyssnare. Problemet just i det här fallet är att vid en jämförelse tycks
biblioteken göra en bedömning som skiljer sig från den andra institutioner, som Skivhugget och
AMG, gör av musiken. En användare som är van att leta musik på Skivhugget, kommer inte att
hitta Michael Jackson där han förväntar sig att hitta skivan: under Rock/pop. Med tanke på att
användaren kanske kommer att leta efter intressant musik genom att bläddra igenom skivorna,
beror det naturligtvis helt på uppställningen av skivan. Om den trots sitt hyllsignum Yxf ställs upp
tillsammans med Pop- och rockmusik på biblioteket, utgör detta naturligtvis inget problem.
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• Det skulle vara svårt för användarna att söka på genrer i systemet om man hade för
snäva genrer. Det blir då svårt för användarna att komma på de smala genrernas
namn. De får inte träff på en skiva som har ett smalare ämnesord, om de söker på en
för bred genre, anser en informant.

• Samtidigt anser man att ju bredare genrer man har, desto lättare är det att
klassificera musiken, ”annars går det ju åt en massa tid till att lyssna igenom och
definiera vad är vad” (Intervju Läsesalongen [2003-03-06]).

• Ett annat problem är vad man skall göra med artister som går över genregränserna,
t.ex. Bob Dylan. En bred genreindelning är av godo, eftersom man då kan hålla
samman genreöverskridande artister inom en bred grupp.

• Nyare genrer, t.ex. house, är omöjliga att söka på. Detta avhjälps genom att vara
mera precis i sökningen, att kanske söka på specifika artister hellre än genrer.

• Klassificering är subjektivt, eftersom det är ”den som just då för på genren som
väljer själv hur det blir” (Intervju Läsesalongen [2003-03-06]). Detta avhjälps på ett
sätt av att Läsesalongens egna poster bara existerar fram till dess att posterna från
Btj kommer.

• Ett exempel som kommer fram på Läsesalongen på en svårklassificerad skiva är
Gorillaz självbetitlade debutalbum. Låtarna på detta album hör till olika genrer, så
skivan passar in under flera kategorier. Just för sådana fall är det bra att ha breda
genrer, så att hela skivan eventuellt ryms inom samma avdelning.

4.4 Artistens bibliotek

4.4.1 Användare och samling
Artistens bibliotek har inte hela samlingen katalogiserad i den datoriserade katalogen,
varför det kan vara svårt att bedöma exakt hur mycket man har av olika musik- och
medietyper. I den datoriserade katalogen har man dock 4377 CD-skivor, varav 238 har
ämnesordet ”rock”, vilket man använder för pop- och rockmusik. Man har även ca

Bob Dylan är ett exempel som ofta kommer upp, eftersom han har gjort musik inom genrerna
amerikansk folkmusik såväl som rock. För att se hur Bob Dylans skivor fördelar sig över SAB-
systemets avdelningar gjordes en sökning på hans skivor i Gotlib och Bookit. I Gotlib fick vi 79
träffar, i Bookit 59. I båda fallen var den kod som kom upp i träfflistan Yxn, vilket innebär att
Dylans verk i princip hålls samman. Vid närmare betraktande visar det sig att skivorna har olika
klassifikationskoder, t.ex. Subterranean Homesick Blues, som klassificeras som Yxndb
(Amerikansk rock från 60-talet) (Gotlib [2003-04-21]), resp. Down in the groove, som
klassificeras med Yxne (70-talets rock och framåt) (Bookit [2003-04-21]).

En sökning i Göteborgs Stadsbiblioteks katalog ger ämnesorden som genereras av
klassifikationskoden Yxnei: Rock, 1970-talet, 1980-talet, 1990-talet, Elektronisk rock,
Musikinspelningar, Rock (Gotlib [2003-04-21]) (det sista är troligen deras eget ämnesord, se
ovan). All Music Guide ger däremot skivan det övergripande genreordet ”Rap”, även om de
underordnade ämnesorden även innehåller ”rock” ([2003-04-09]). På Skivhugget, som har en
mycket pragmatisk inställning till var skivor placeras, återfinns Gorillaz i kategorin ”Pop/Rock”
(2003-04-08). Att skivan placeras på så olika avdelningar på de olika institutionerna tyder på att
det inte finns någon entydig lösning på problemet.
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10 000 LP-skivor, som inte finns i datasystemet. Av dessa antas en större del vara pop-
och rockmusik. Samlingen består egentligen av tre samlingar: Musikvetenskapliga
institutionens samling, Musikhögskolans samling och Teater/Operahögskolans. Man har
alltså användare från dessa tre institutioner. Dessa användare vet oftast exakt vilka
skivor de är ute efter, och söker inte ofta på genre.

4.4.2 Organisation och sökmöjligheter
Samlingarna är organiserade i accessionsordning, och de tre samlingarna står
inkorporerade med varandra på hyllorna. Detta innebär att i början står det tre skivor
med samma nummer bredvid varandra. Man markerar vilken samling de tillhör genom
att skriva ut koder: Musikvetenskapliga institutionens skivor är märkta MVCD 1, 2,
3…, Musikhögskolans MHCD 1, 2, 3… osv. Man måste alltså söka efter skivorna först
i databasen eller i kortkatalogen, för att få ett nummer, och sedan gå till samlingen och
hämta skivan. I datakatalogen har man möjlighet att söka på titel, författare och
ämnesord. Andra fält är sökbara genom fritextsökning. Man kan avgränsa vilka
materialtyper man vill söka bland genom att använda en rullgardinsmeny. För
ämnesordssökning har man ämnesordslistan till SAB-systemet stående framme i
biblioteket, så att användarna inte tvingas gissa sig till vilka ämnesord som finns. Det
finns även ett ämnesordsindex, som man kan gå in i direkt i databasen och se vilka
ämnesord som skall användas vid sökning. Informanten är dock osäker på hur mycket
detta används. I den del av samlingen som finns på katalogkort är ingen sökning på
musikgenrer möjlig.

4.4.3 Systematik
Artistens bibliotek använder sig av SAB-systemet för att klassificera musik. När man
kan, hämtar man poster från Btj.

4.4.4 Ämnesord
De ämnesord man använder hämtas från ämnesordslistan hos LIBRIS på Internet. Man
försökte ett tag att skapa egna ämnesord till systemet, men insåg att ju mer man hittar på
desto mer börjar systemet att vackla. Man anser att det är bättre att hålla sig till det som
finns. Man lägger till ”rock” på all rock- eller popmusik, och sedan ett mera specifikt
ämnesord, men för övrigt håller man sig till de vedertagna ämnesorden. Artistens egna
ämnesord används i större utsträckning till litteraturen om musik.

4.4.5 Problem med organisation av musik på Artisten
• Det finns nackdelar med att ställa upp musik i accessionsordning. Om användarna

går direkt till samlingen, har de troligen svårt att orientera sig. Utan katalogen är det
omöjligt att söka i samlingen. Informanten anser att det hade varit bra att ha
samlingen genreindelad, men att det i nuläget skulle vara alldeles för mycket jobb
att ändra på uppställningen. Däremot underlättar det för användarna att se vilka
skivor som är nyast.

Michael Jacksons ovan nämnda skiva får i Artistens katalog två klassifikationskoder, Yxne och Yxfe.
Artistens bibliotek har således valt en medelväg mellan de övriga bibliotekens Yxfe, och Skivhugget
och AMG, som valt att klassificera den som rock.  Förklaringen till dubbelklassifikationen är troligen
att Artisten importerar alla poster de kan från Btj, och därmed fått koden Yxfe. Specifikt för Artisten
är att man lägger till ämnesordet ”rock” på all populärmusik. Därmed har skivan fått båda koderna. I
katalogposten finns fältet ”Ämne”, där genretermerna ”Rock” och ”Soul” står. Dessa är troligen
Artistens egna ämnesord (Artistens katalog [2003-04-11]).
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• Det är svårt att hålla ordning på ämnesord man hittar på själv. Om man inte har fasta
regler från början, blir det snabbt ohanterligt då termerna ökar i antal.

• Det största problemet vi kan se med denna samling (från vårt perspektiv) är att den
del av samlingen som innehåller mestadels pop och rockmusik inte är klassificerad,
och således inte sökbar genrevis. Detta i kombination med accessionsordning i
uppställningen, vilket förhindrar browsing genrevis, gör det omöjligt att hitta denna
musik utifrån genrebeteckningar. Informanten berättar att bibliotekets användare
oftast söker ett specifikt verk, av en artist eller grupp, och att detta därför inte utgör
ett så stort problem.

• Man kan se vissa problem med att ställa upp musiken efter genrer, ”sen finns det ju
så många genrer så att det skulle ju vara så svårt att överblicka rent fysiskt”, ”Det
skulle nog bli ganska grovindelat” (Intervju [2003-03-02]).

• Informanten föredrar själv att söka på klassifikationskoder framför ämnesord,
eftersom klassifikationskoden alltid finns där, medan ämnesorden är frivilligt att
lägga in i systemet och därför inte lika tillförlitliga att söka på.

• Det är svårt att klassificera skivor där det är t.ex. typiska jazzmusiker som spelar
någon helt annan musik.

• En populärmusiktesaur skulle kunna vara till god hjälp för användarna, i den mån de
söker på ämnesord. Det finns dock inget direkt behov av en sådan i biblioteket i
nuläget.

4.5 Skivhugget

4.5.1 Användare och samling
Skivhugget har inte bara privatpersoner bland sina kunder utan också en del
institutioner, däribland bibliotek från alla delar av Sverige. Kunderna är i alla olika
åldrar och kategorier av människor. Som nämnts har de möjlighet att handla antingen i
butiken eller genom katalogen på Internet. Den absoluta tyngdpunkten i deras sortiment
ligger i CD-skivorna, men de säljer även format som DVD och kassettband. I lager har
man cirka hundratusen skivor, medan man i katalogen – förutom de hundratusen i lager
– har tillgång till ytterligare cirka niohundratusen titlar, vilka kan beställas. Av dessa en
miljon titlar uppskattar man att cirka 60-70% är pop- och rocktitlar. (Man håller sig då
till en ganska vid definition av begreppet pop och rock.). Kunderna vet oftast själva
vilken titel de vill ha, eller alternativt vilken genre i butiken de skall söka i. Kommer de
och frågar efter hjälp är det oftast för att de inte hittar var skivorna står någonstans.

4.5.2 Organisation och sökmöjligheter
Samlingen både i butiken och i webbkatalogen är indelad efter genrer. Inom genrerna
står skivorna i bokstavsordning efter artistnamn i butiken. Vid artister med flera
artistnamn finns ”se även”- hänvisningar. Butiken är uppdelad på tre olika lokaler i
samma kvarter, med en butik för DVD-skivor, en för konstmusik och den största
butiken som har de musikgenrer som inte anses ingå i den klassiska musiken. Vi
begränsar för denna undersökning vårt intresse till den butik som tillhandahåller
inspelningar av pop- och rockmusik. De genrer man använder som indelningsgrund i
butiken är följande:
1. Svenskt
2. Svensk folk
3. Dansband
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4. Soul
5. Hip-Hop
6. Reggae
7. Dans/elektro
8. Synt
9. Independent
10. Hårdrock
11. Pop/rock
12. Country
13. Blues
14. Oldie
15. Underhållning
16. Musikal
17. Punk
18. Filmmusik
19. Jazz
20. World
21. Barn-cd
22. Samlingar
23. Singlar
I webbkatalogen finns sex sökbara fält: artist, titel, genre, beställningsnummer, format,
samt lagerstatus (vilket innebär att man kan välja att bara se de titlar som finns inne i
butiken för tillfället).

4.5.3 Systematik
Indelningen i de genrer som används är något som har växt fram efter hand. Personalen
kan komma med önskemål om att utveckla en avdelning och ta hand om organisationen
av den. Klassifikationen av musik görs av lagerpersonalen när skivorna packas upp. Är
de tveksamma om vilken klassifikation en skiva ska ha använder de hjälpmedel, som
All Music Guide. En ytterligare kontroll av genreindelningen görs av personalen i
butiken när skivan förs in på respektive avdelning. Det som ligger till grund för deras
systematik är synen att det ska vara så lätt som möjligt för kunderna att hitta det de
söker efter. När en artist som t.ex. har placerats på independentavdelningen blivit mer
kommersiellt gångbar, och säljer fler skivor, kan det hända att artisten flyttas över till
pop- och rockavdelningen, om det verkar som att många kunder inte hittar artisten
ifråga och sökt på pop- och rockavdelningen. Independentavdelningen innehåller
mestadels artister som inte säljer stora mängder av skivor. Exempel på en sådan
förflyttning av skivor togs upp av informanten, och han gav då exempel som grupperna
Suede och Oasis, vilka båda från början fanns på independentavdelningen. Ett mycket
pragmatiskt synsätt ligger alltså i grunden, där det viktiga är att det ska vara så lätt som
möjligt för kunden att hitta det han/hon söker efter. Detta antingen man vet exakt vad
man är ute efter, eller om man vill titta efter vad som finns inne för tillfället i en viss
genre.

4.5.4 Ämnesord
De ämnesord som används är de samma som för genrerna ovan, förutom vid vissa
tillfällen då man skapar tillfälliga avdelningar, som t.ex. ”julskivor”, och då är även
dessa sökbara som ämnesord. Man kan även söka genom fritextsökning i alla
katalogpostens fält. I webbkatalogen finns ett ämnesordsindex inlagt vid hemsidan,
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vilket man kan söka i direkt om man önskar titta efter en specifik genre. Man får då
träffar på alla titlar inom genren i fråga.

4.5.5 Problem med organisation av musik på Skivhugget
Problem som togs upp i samband med intervjun var följande:
• Artister som byter genre mellan sina skivor förorsakar ett visst problem för

hylluppställningen. Men det löses oftast genom att artisten får stå kvar på den plats
de hade från början. Görs många skivor i en annan genre flyttas artisten så
småningom över till den senare genren.

• Vanligaste problemet i butiken är att kunderna inte hittar det de söker efter, antingen
för att artistens fack är tomt eller att de tittat på fel genre.

• När det gäller webbkatalogen är det vanligaste problemet att utlovade leveranstider
inte går att uppfylla.

• När en skiva innehåller flera genrer skapar det problem för var den skall placeras.
Det går inte att använda flera ämnesord för en och samma titel i katalogen.

För att utveckla det nuvarande systemet för webbkatalogen kan enligt informanten en
rekommendationsguide vara till godo för kunden, t.ex. ”gillar du det här så gillar du
troligen detta också”. Någon vidare genreindelning i butiken anses av informanten inte
nödvändig, däremot kan det vara en fördel för webbkatalogen med fler genrer.

4.6 Statens ljud- och bildarkiv (SLBA)

4.6.1 Användare och samling
SLBA:s samling grundar sig på den samling som startades på Kungliga Biblioteket
1958, Nationalfonoteket. Denna samling bestod av skivor som levererades frivilligt från
skivbolagen. Enligt informanten startade det hela med en insamling av Sveriges Radio,
”Operation Stenkaka”, där man uppmanade svenska folket att skicka in sina gamla
stenkakor. Nationalfonoteket tog hand om det Sveriges Radio inte ville ha. I och med att
lagen om pliktleverans av AV-medier trädde i kraft 1979, flyttade Nationalfonoteket
från Kungliga Biblioteket till det nystartade ALB. Sedan dess mottar SLBA allt som ges

Ett exempel på detta är grupper som räknats till alternativscenen, men då de får stora kommersiella
framgångar måste flyttas till Pop/Rockavdelningen för att de som inte vanligtvis lyssnar på
alternativmusik skall kunna hitta dem. Informanten tar upp exemplet Suede, som numera klassificeras
som pop/rock på Skivhugget. På All Music Guide har man inte detta problem, och där klassificeras
Suedes skivor från den första till den senaste, med genreorden:
”Neo-Glam
Britpop
Alternative Pop/Rock”
Den övergripande genren är naturligtvis ”Rock”.
([2003-04-21])

Ett exempel på detta är Gorillaz tidigare nämnda album, som hos Skivhugget får genreordet
”Pop/Rock” ([2003-04-21]). Detta album innehåller ju, som tidigare nämnts flera olika
musikstilar, bl. a. rap och reggae. Dessa element kommer inte fram i Skivhuggets genreindelning.
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ut i mer än 50 exemplar i Sverige, eller som har svensk anknytning. Svensk anknytning
innebär t.ex. en svensk producent (Intervju 1 [2003-03-06]).

Samlingen är uppdelad i olika avdelningar, för TV-program, film och musik.
Musikinspelningar söks i Svensk Fonogramförteckning, via en databas som heter
SKIVOR (Intervju 1 [2003-03-06]). Denna finns tillgänglig via Internet, varför ”folk
från hela världen kan söka på det”, och man tror att den används ganska mycket
(Intervju 2 [2003-03-06]).

Arkivets användare utgjordes tidigare enbart av forskare, vilka var tvungna att visa upp
ett intyg. Numera betalar SLBA en engångsavgift till STIM för att allmänheten ska
kunna komma och lyssna på samlingen. Inga hemlån tillåts, och användarna får lyssna
på en elektronisk kopia av inspelningen, för att undvika slitage på samlingen. Detta
medför att man måste beställa det man vill lyssna på några dagar i förväg (Intervju 2
[2003-03-06]).

4.6.2 Organisation och sökmöjligheter
Fonogramsamlingen är uppställd i accessionsordning på hyllorna, något annat vore
otänkbart. Det skulle innebära alltför stora omflyttningar, då man får in ca 3-4000
fonogram per år. Varje skiva får ett nummer som består av dess medium (t.ex. CD), det
år den inkom till arkivet (t.ex. –01), samt ett löpnummer.

Arkiven är slutna, vilket innebär att det bara är personalen som letar i dem. Man är
mycket beroende av en väl fungerande katalog, eftersom alla musikstilar står blandat på
hyllorna.

Man använder sig av SAB-systemet för att söka på musikstilar i katalogen, men har
dessutom några egna ämnesord som kan användas för att komplettera sökningen.
Katalogiseringen görs enligt KRS, på tre olika fullständighetsnivåer. I databasen
SKIVOR på Internet finns möjlighet att söka i fritext, men ingen möjlighet att
specificera vilket fält man vill söka i. Klassifikationskoder är sökbara, men däremot
inga ämnesord (Svensk fonogramförteckning [2003-04-02]). Totalt har man i Svensk
Fonogramförteckning över 41 000 katalogposter i den databaserade katalogen, som
funnits sedan 1989. Av dessa har ca en fjärdedel klassifikationskoden Yxne, 70-talets
rock och framåt.

4.6.3 Systematik
SLBA använder sig av SAB-systemet för klassifikation av musik. De skapar sina egna
poster, och gör själva sin klassifikation. När de stöter på problem med att
genrebestämma en viss skiva, brukar de lyssna tillsammans, och diskutera fram en
lösning. Detta är en bra och tillförlitlig metod för SLBA, eftersom en del av personalen
på katalogavdelningen var med och arbetade med musikdelen av SAB-systemet inför
revisionen 1997.

4.6.4 Ämnesord
SLBA använder egna ämnesord för sina musikinspelningar. Dessa är väldigt generella,
som ”rock”, ”und.” och ”klass.” Ämnesorden skapades för att arkivet skulle kunna föra
statistik över de olika genrerna. De används i sökningar för att komplettera SAB-
systemets ämnesord, eftersom de möjliggör sökning över SAB-kodernas gränser. Enligt
informanten skulle man troligen ha skapat flera ämnesord, om de skapats i nuläget.
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Dessa ämnesord används på SLBA ([2003-04-21]):

jazz Jazz, blues, rhythm & blues, ragtime, fusion

rock Rock, pop, soul

und Underhållning, dansband, schlager, revy, humor (tal och musik)

relm Religiös musik, andliga sånger, psalmer

relt Religiöst tal, predikningar, bibelläsning

folk Folkmusik från hela världen samt klassisk musik från icke-västerländska
kulturer.

barn Barnfonogram (tal och musik)

visor Visor

tal Författarskivor, uppläsningar, teaterföreställningar

info Information, instruktion, opinionsbildning

kassb Ljudböcker, dvs. kassett- och CD-böcker

klass Klassisk musik

övr Övrigt

Vid Stadsbiblioteket i Solna finns en ämnesordslista för musik, som är ganska
finindelad. Personalen på SLBA var med och utvecklade denna lista, och samtal pågår
om att införliva den med Svenska Ämnesord. SLBA använder dock inte ämnesorden.
Ämnesord kräver musikkunskaper, både för att sätta dem, och för att söka på dem.
SLBA använder inte listan eftersom de anser att det skulle kräva för stora
musikkunskaper, och att deras personal inte behärskar dessa (!!). Man har därför valt en
grövre indelning.

I vissa typer av musik är det texterna som är det viktiga. Man har diskuterat att kunna
lägga till ämnesord för politisk ståndpunkt på t.ex. ”vit makt-musik”, men kommit fram
till att om man gör det på en typ av musik, måste man göra det på alla. Ämnesord för
texter läggs på SLBA endast till på avdelningen för visor, där visans ämne läggs till

Ex: ”Barbados

…
Klassifikation: Yxpb                
Genre: und”
(Svensk fonogramförteckning [2003-04-21]). SLBA:s ämnesord återfinns
som ”Genre” i posterna, som vi ser här.
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efter z-tillägg Yqhz – ”Särskilda typer av populära sånger och visor”, t.ex.
studentsånger, protestsånger osv.

4.6.5 Problem med organisation av musik på SLBA
• Om man har väldigt smala kategorier i klassifikationssystemet blir det svårt både att

klassificera och att hitta musiken sedan. Vid revisionen av SAB-systemet 1997
började man med att lista alla musikgenrer man kunde komma på. Sedan strök man
undan för undan, och ersatte smala grupper med ”hit-hänvisningar”, så att de kom
att ingå i bredare grupper.

• Flera genreavdelningar bidrar till att sprida artister över flera genrer, vilket är en
nackdel när man söker på genre.

(Ett exempel på detta är Bob Dylan, som vi kunde se i exemplet från Läsesalongen.)

• Skivor klassificeras på SLBA utan hänsyn till vilken genre artisten tidigare gjort
skivor i. På detta sätt slipper man ifrån problemet med var man ska placera artister
som gör musik i olika genrer. Detta beror troligen på att skivorna ställs upp i
accessionsordning, alltså inte hålls samman i alla fall, som de gör på ett
folkbibliotek, där användarna kanske mera letar på genrer, eftersom de har
möjligheten att bläddra direkt i skivorna.

• Indelningsgrunder- efter vilka kriterier musik indelas. Vid revisionen av SAB-
systemet utgick man ifrån musikens släktskap teoretiskt, inte vilka behov man
trodde att biblioteken hade. Detta är orsaken till att soul, hiphop och rap hör ihop
under en klassifikationskod, Yxfe, under Yxf, Blues.

(Se exemplet Michael Jackson ovan.)

• Ovan nämnda kategori skapar problem, för att man får träff på alla musikstilar som
ryms inom gruppen, även när man söker bara på en av dem.

• Indelningsgrunder för konstmusik och pop- och rockmusik skiljer sig åt. Medan
man för konstmusik går efter den musikaliska formen, går man vid klassifikation av
pop- och rockmusik efter hur det låter.

• Många företeelser inom rocken försvinner efter några år. Detta gör att man måste
vara försiktig med att skapa nya kategorier.

• Om det finns för många kategorier, kommer man ändå att behöva trunkera, på grund
av att man inte kan vara säker på att få med allt annars.

• Klassifikation är subjektivt, beroende av den som klassificerar. Detta leder till
inkonsekvenser som att samma artist kan hamna på olika avdelningar beroende på
vem som klassificerar. Klassificerarens egen musiksmak sätter prägel på hur
musiken klassificeras.

• Ted Gärdestad är en problematisk artist att klassificera, och samlingsskivor som
innehåller ungefär samma låtar får olika klassifikation i SLBA:s katalog. Problemet
är om skivan skall hamna i Yxne (70-talets rock och framåt), Yxpb (innehållande bl.
a. schlager, evergreens och svensktopp), eller kanske Yxni (singer/songwriter)?
Informanten angav att Gärdestad återfanns såväl på Yxne som Yxpb, både i SLBA:s
katalog och i Btj:s databas. Vi har inte lyckats återfinna denna inkongruens, och
kommer därför inte att ta upp några exempel på detta. Möjligen har problemet blivit
åtgärdat? Detta är ett mycket bra exempel på hur ”det är svårt att klassificera just
populärmusik och rockmusik för det har flytande gränser” (Intervju 2 [2003-03-06]).
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• Den som klassificerar måste själv avgöra i varje enskilt fall om musiken tillhör
Yxne eller Yxpb. Samma komposition kan komma att höra hemma i olika kategorier
beroende på framförandet. I Yxpb hamnar till exempel dansbands- och
schlagermusik, inte ”vanlig pop”.

• En följd av att gränsen mellan pop- och rockmusik är så svårdefinierad är att man i
SAB-systemet i princip avstått från att göra en avdelning för pop. Denna musik förs
istället till rockavdelningen.

• Systemet blir snabbt föråldrat i och med att populärmusiken utvecklas så snabbt.
Nya genrer tillkommer ständigt och gamla försvinner. Genrer kan också ha en
tendens att gå in i varandra och förändras, t.ex. ”svensktoppsmusik”, där
informanten tog upp som exempel att en artist som Robyn numera kan ligga på
svensktoppen. Det är inte bara schlager som hamnar där numera.

• Yxp, populärmusik, och dess underavdelning Yxpb, schlager och evergreens, blir
lätt en ”slasktratt” för musik man inte anser vara ”bra nog” för att hamna på Yxne,
70-talets rock och framåt

4.7 Revisionen av avdelning Y 1997

Inför revisionen bildades 1995 Musikgruppen, med medlemmar från bland annat
Bibliotekstjänst, Solna folkbibliotek (som har en stor musiksamling), Statens
Musikbibliotek (som har mest noter) och SLBA. Man tog också hjälp av Nils Hansson,
rockjournalist på Dagens Nyheter, för att få en utomståendes infallsvinkel. Statens Ljud-
och bildarkiv var inte nöjda med den tidigare utgåvan av SAB-systemet, då de tyckte att
det inte var tillräckligt finindelat, och dessutom föråldrat (med avdelningar som ”1970-
och 80-talets rock”, som kändes problematiska på 90-talet). 1984-utgåvan användes som
grund för revisionen, och en del avdelningar flyttades och en del ändringar gjordes, bl.a.
Yxneh, Punk, som tidigare hette New wave. Arbetet började med att världen delades
upp mellan gruppens medlemmar, och var och en läste på om ”sitt” områdes musik.
Sedan gjordes listor på alla musikstilar man kunde komma på. Nils Hansson utvecklade
sedan ett förslag till en ny indelning i avdelning Y. Det blev däremot inte så många
förändringar i avdelning Y som gruppen tänkt sig från början, eftersom man fick stryka
mycket i förslaget. I Musikgruppens diskussioner framkom nämligen att det skulle bli
svårare både för användarna och för de som klassificerar med alltför många kategorier.
Andelen tveksamma fall skulle bli större, vilket medför problem. Det kan då bli så att
man för att få med all musik som ligger i utkanten av den genre man är intresserad av,
ändå behöver trunkera klassifikationskoden. Istället valde man att göra större
avdelningar, och att använda sig i högre grad av ”hit-anmärkningar”, som talar om för
användaren (och bibliotekarien) vilka genrer som skall föras in under respektive
avdelning. Man placerar helt enkelt mindre avdelningar under större övergripande
grupperingar (Intervju 2 [2003-03-06]).

En del nya avdelningar skapades dock, bland annat ”elektronisk rock” (Yxnei), med
vilket enligt informanten avses ”sånt där det övergripande är datorer och elektroniska
instrument då. Inte halvakustiska, som elgitarrer och sånt där va” (Intervju 2 [2003-03-
06]). Denna definition är anledningen till att techno hamnar under elektronisk rock,
även om den musiken inte ingår i vad man traditionellt menar med ”rock”. Detta är
enligt informanten den enda avdelning som är helt ny i systemet, jämfört med den
tidigare Y-avdelningen.
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Vidare menar man att populärmusikområdet är mycket känsligt, och ändrar sig snabbt,
vilket medför att en revision av klassifikationssystemets avdelning för populärmusik
sannolikt kommer att bli föråldrad ganska snabbt. Detta är ett av de stora problemen
med populärmusikklassifikation, att lägga till avdelningar som inte blir föråldrade. Ett
sätt att minimera risken är förstås att välja breda avdelningar, så att små, tillfälliga
företeelser eller trender kommer att få en klassifikationskod som är beständig, så att
man inte riskerar att få en klassifikationsavdelning där det inte längre tillkommer några
nya skivor, eftersom den musikstilen har dött ut eller kommit att ingå i en annan, och
därmed klassificeras annorlunda. Den revision som trycktes 1997, skapades 1995, och
känns redan ganska gammal (Intervju 2 [2003-03-06]). Det kommer hela tiden upp nya
genrer som man skall ta ställning till, vilken avdelning de skall föras till. Ett exempel på
en genre som kändes relevant men inte egentligen existerar längre är ”body music”
(hård syntmusik på så hög volym att det känns i hela kroppen, som skall föras till
Elektronisk rock. Denna musikstil fanns i princip bara under några år i början av 80-
talet. Så länge alla sådana företeelser kan föras till en övergripande avdelning riskerar
man inte att bli sittande med en smal avdelning till vilken ingenting nytt tillförs
(Intervju 2 [2003-03-06]).

För att avgöra vilken musik som ska föras till vilket avdelning har man utgått från ett
teoretiskt perspektiv. Man har sett på hur musiken är besläktad, till exempel i
avdelningen Yxfe, Soul, funk, hiphop och rap, där ursprunget är soulen, som de tre
andra är besläktade med, och som hör hemma under Yxf, Blues. Problemet med detta är
”att den användaren som letar efter rap och söker på Yxfe och får en massa 60-talssoul
och så, kanske inte alls är intresserad av det, va. Det blir ju många felträffar på det sättet
också i och för sig” (Intervju 2 [2003-03-06]). Man gjorde ingen användarundersökning
eller något sånt, vilket kanske hade givit ett annat resultat.

Ett alternativ till att ha smal genreindelning är att använda årtionden för att precisera
sökfrågan. En sådan idé kan skönjas bakom indelningen av rock i SAB-systemet:

Yxna – Tidig rock (i princip 50-talets rock)
Yxnd – 60-talets pop och rock, (delas in i brittisk och amerikansk pop och rock)
Yxne – 70-talets rock och framåt, delas in i:
Yxned - Hårdrock
Yxnef – Symfonirock
Yxneg – Experimentell rock
Yxneh – Punk
Yxnei – Elektronisk rock

I klassifikationssystemet från 1984 hette Yxne 70- och 80-talets rock, vilket vid den tiden var en
relevant uppdelning. 70-talets rock skilde sig markant från 60-talets, men 80-talets rock var inte så
annorlunda från 70-talets. Denna uppfattning kan grunda sig på att systemet gjordes i början av 80-
talet, så att man inte hunnit upptäcka vad som var speciellt för 80-talets rock. Vid revisionen 1997
bestämde man sig för att döpa om avdelningen så att den kan finnas kvar för all framtid. En kategori
som denna ger skenbart möjlighet att söka på årtionde, men i själva verket kommer
klassifikationskoden att generera de fyra årtionden som ingår i koden, samtidigt, så att man får träff
på 1970-talet även om skivan är från något av de andra årtiondena. Dagens söksystem tillåter i regel
fritextsökning, så att användaren kan få träff på skivans produktionsår, och problemet avhjälps på så
sätt. (Kommentaren fortsätter på nästa sida)
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Men sökning på decennier är egentligen inte möjlig. Det tycks som att man vid 1997-revisionen
hade gett upp tanken på decenniesökning, kanske just på grund av denna tekniska utveckling. För att
specificera avdelningen Yxne finns underkategorierna Yxned - - Yxnei. Flera av dessa härstammar
från 70-talet, vilket tas upp i diskussionen. Man kan använda kategorin till att klassificera
nyutgivningar av gammal musik, och de få grupper som fortfarande finns kvar i dessa så gott som
utdöda genrer från 70-talet. Informanten poängterar att när kategorin skapades var symfonirock en
stor genre. Det går inte att ändra klassifikationskoderna på de skivor som nu har koden Yxnef, anser
informanten. Vid en sökning i SLBA:s fonogramdatabas SKIVOR visar det sig att man får 68
träffar på Yxnef, som informanten säger ”bara 68, alltså i en sån här stor samling” (Intervju 2 [2003-
03-06]).

Intressant är hur klassifikationskoden Yxnd – 60-talets rock används på SLBA till att klassificera
musik. Man placerar nämligen även ”nya band som försöker låta precis som det var 1965” (Intervju
2 [2003-03-06]) i denna kategori. Detta är ett bra sätt att förhindra att en klassifikationsavdelning
inte utnyttjas (på SLBA använder man däremot inte indelningen i amerikansk och brittisk rock).
Bakgrunden till indelningen i brittisk och amerikansk rock är ett exempel på hur indelningar
förändras över tid; denna indelning var endast relevant på 60-talet, då rock Storbritannien och USA
lät mycket olika (se kapitlet om rock ovan). Idag skulle en sådan indelning vara helt irrelevant.

I SAB-systemet kan man lägga märke till det underliga i att det endast är för 60-talet man skriver
pop och rock, för de andra kategorierna står det bara ”rock”. ”’Rock’ är ett ganska vitt begrepp, i det
här systemet, så det mesta förs ju dit, faktiskt”(Intervju 2 [2003-03-06]). Popmusik förs till rock i
dessa fall. Det måste vara underförstått på något sätt. Detta beror på att man under en period inte
talade om ”popmusik”, begreppet fanns inte (Intervju 2 [2003-03.06]). Men det finns en avdelning
för populärmusik, Yxp. Här börjar det trassla till sig ordentligt. Hur avgör man om det är rock eller
popmusik? Vår informant på SLBA anser att man helt enkelt kan höra det. ”Det är ju rytmen och
hur det låter och hur man spelar på trummor och bas och sättet att sjunga också lite och så där va.
Och arrangemangen och så där. Samma låt som är inspelad av [Rolling Stones] … det finns ju
dansband idag … som har såna låtar på sin repertoar. Fast det låter ju inte rock ändå på
riktigt”(Intervju 2 [2003-03-06]). Det är alltså schlager och dansband som främst hamnar under
Yxp. Anledningen till att populärmusikavdelningen är relativt outvecklad är troligen att biblioteken
av tradition inte haft så mycket populärmusik (se vidare diskussionen).
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5. Analys och diskussion

Huvudfrågan för denna uppsats var på vilket sätt värderingar påverkar organiserandet av
pop- och rockmusik vid olika samlingar av fonogram i Sverige. I detta kapitel kommer
denna fråga att behandlas. Våra övriga frågeställningar var: hur pop- och rockmusik
organiseras vid de berörda musiksamlingarna, samt vilka problem som finns i arbetet
med att organisera musiken vid dessa fonogramsamlingar. Frågan om hur musiken
organiseras tar vi till stor del upp i resultatdelen. Här kommer vi ytterligare analysera
frågan. Vi kommer börja med en återkoppling till kunskapsöversikten, för att se hur de
åsikter som kommit fram i litteraturen har återspeglat sig i våra resultat. Därvidlag
kommer vi att diskutera de olika formerna av organisation av musik. Problem som är
gemensamma för institutionerna i undersökningen kommer även behandlas här och
diskuteras. Vi kommer sedan att ta upp värderingar, så som de yttrar sig i de olika
institutionernas sätt att organisera sina samlingar. Därefter kommer en återkoppling till
den teoretiska ramen i uppsatsen att göras, och slutsatser av diskussionen kommer
avslutningsvis att redovisas.

5.1  Återkoppling till kunskapsöversikten

I vår forskningsöversikt citerades Gerald Gibson (1975), som konstaterade att det på 70-
talet tycktes finnas ett ”classification chaos” (s. 90) inom organisation av musik. I våra
intervjuer med berörda institutioner har vi gått igenom hur de behandlar, och försöker
skapa ordning i, kaoset på olika sätt. Allt ifrån Skivhuggets mycket pragmatiska syn på
organisation av musik, där försäljningen är det främsta syftet med samlingens indelning,
till Grammofonarkivets mycket finindelade system, där syftet med organisation av
musik är att användarna skall kunna hitta musik som passar till i stort sett alla tillfällen,
i den mån dessa tillfällen dyker upp i en TV- eller radioproduktion. Det framkom också
i kunskapsöversikten att för populärmusik är en genreindelning ett mycket användbart
instrument för återvinning. Vidare har vi i vår teoretiska ram (kapitel 2) visat att man i
samhället värderar populärmusik på ett helt annat sätt än konstmusiken. Värderingarna
av populärmusik är också något som genomsyrat bibliotekssfären, vilket bl.a. yttrat sig i
att man till en början först och främst koncentrerade sina inköp av fonogram till att gälla
konstmusik (se t.ex. Halberg 1970). Detta manifesterar sig i C. G. Stellan Mörners
klassifikationssystem för musikinspelningar från 1962, där följande formulering
återfinns:

Yx Jazz- och dansmusik. Lätt underhållningsmusik
Hit schlagermusik. – Eftersom diskoteken10 vid folkbiblioteken av flera anledningar ej kan ha denna avd.
särskilt rikt företrädd på grammofonskivor, har här ingen detaljindelning redovisats.
(1962, s. [12]).

Också i våra intervjuer tycker vi att värderingar av musiken framkommer, speciellt när
det gäller de institutioner som använder sig av SAB-systemet.

                                                
10 De ”diskotek” som nämns i citatet var alltså bibliotekens skivsamlingar, vilka också kan benämnas
diskotek.
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Klassifikation av populärmusik har andra förutsättningar än klassifikation av
konstmusik. Enligt Redfern skall populärmusik klassificeras efter vad han kallar ”forms
of music” (s. 95). Detta skiljer sig från den uppfattning informanten på SLBA har:
”Klassisk musik är betydligt enklare. Där, om det är en symfoni så är det en symfoni,
och då blir det Yma” (Intervju 2 SLBA [2002-03-06]). Pop- och rockmusiken indelas
istället efter hur det låter. Möjligen föreligger här endast en språklig skillnad.

Redfern förespråkar en indelning av populärmusik på bibliotek, som så mycket som
möjligt efterliknar skivbutikernas indelning. Detta för att bryta ner barriärer mellan
användaren och samlingen (1978, s. 94f). Även DIK-förbundets skrift Tonvikt på musik
poängterar att det är bra om biblioteken försöker efterlikna skivbutikerna, särskilt vad
gäller exponeringen av skivor. Dessa båda skrifter avser allmänna bibliotek,
folkbibliotek där användaren har direkt tillgång till skivsamlingen. Det är knappast
önskvärt vid större institutioner som de båda arkiven i undersökningen. Ingenstans i
intervjuerna återfinner vi denna åsikt, som verkar förnuftig för att användarna lättare
skall hitta musiken. Däremot kan vi vid en jämförelse se att en del av de avdelningar
Skivhugget har avskilt från pop/rock återfinns på en del av biblioteken i
undersökningen: Reggae, Hiphop, Soul (”Soul/Funk” på Stadsbiblioteket i Göteborg),
Underhållning (Läsesalongen, fast på Skivhugget har filmmusik en egen avdelning).
Man har också en del avdelningar som återspeglas i SAB-systemet: Punk (Yxneh),
Hårdrock (Yxned), Synt och Dans/Elektro (ingår båda i Yxnei, elektronisk rock). Det är
svårt att säga om detta har skett avsiktligt från bibliotekens sida, eller om man kanske
omedvetet skapat avdelningar man sett i skivbutiker. Det är annars ganska
anmärkningsvärt att man t.ex. skilt ut reggae från annan världsmusik. Skivhuggets
indelning är dock mera detaljerad för pop och rock än SAB-systemets, trots att man
sammanlagt har betydligt färre avdelningar. Man har helt enkelt en annan tyngdpunkt.
Observera att konstmusik inte ingår i Skivhuggets uppdelning. Detta beror på att den
klassiska musiken har en egen butik, som ligger avskild, runt hörnet från den egentliga
butiken.

Barbro Borgs åsikt att ”hur finfördelad uppställningen skall vara får bli beroende av
samlingens storlek” (1986, s. 89) har vi sett i realiteten på flera olika sätt. I den av Price
(1985) redovisade undersökningen framkom att de mindre biblioteken var nöjda med en
ganska grov genreindelning av musik, medan de större ville ha en mera precisa
ämnesord. Detta tycks inte stämma så väl med våra resultat. På Statens Ljud- och
bildarkiv använder man sig av SAB-systemet, med tillägg endast av ämnesord som är
mycket generella. Här använder man sig alltså av en ganska grov indelning av musik,
trots att samlingen är mycket stor. Man får också ett mycket stort antal träffar när man
söker på klassifikationskoder i deras katalog, Svensk fonogramförteckning. På
Grammofonarkivet använder man sig också av stora övergripande grupper, men kan där
dubbelklassificera med mycket precisa och ”smala” genrer. Det är i princip obegränsat
hur precisa kategorierna får vara, så att man han få en mycket precis indelning av
fonogrammen, medan man samtidigt har de breda grupperna, som garanterar att man
inte ”missar” skivor bara för att man inte kommer på deras mest precisa genreterm.
Grammofonarkivet har dessutom möjligheten att söka på ämnesord som beskriver
texternas ämne. Dessa båda arkiv använder inte systematiken till uppställning, utan
endast till sökning. De har båda skivorna uppställda i accessionsordning, eftersom det
skulle bli alltför mycket arbete att flytta runt allting då man får in så mycket material.

Härmed är det inte samlingens storlek som avgör hur finindelad systematiken blir.
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Anledningen till att man på Grammofonarkivet har möjlighet att söka mycket mera
precist på genrer och texternas ämnen (vilket vi inte stött på någon annanstans) är
troligen att deras användare har andra behov. Vi föreställer oss att SLBAs huvudsakliga
uppgift är att samla och bevara material, medan Grammofonarkivet inte har samma krav
på sig. Deras samling är mera till för att användas. Användare som kommer till SLBA
har troligen en mycket precis förfrågning, alltså en precis inspelning man letar efter.
Grammofonarkivets användare har troligen i högre grad förfrågningar på musik som
skall passa ihop med en viss miljö, sinnesstämning, tid eller geografisk plats. Det är
därför mycket viktigare att söka på ämne i Grammofonarkivets katalog. Därför har man
också dessa ämnesord för texterna.

Problemet med att bibliotekarierna har svårt att följa  i musikutvecklingen togs upp bl.
a. i Finn Musikken. I vår undersökning uttrycker man samma problem på flera
institutioner. Detta är alltså ett aktuellt problem, som bibliotekarierna försöker lösa på
olika sätt, bland annat genom att läsa musiktidskrifter, recensioner, och ta hjälp av t.ex.
All Music Guide. Vi har inte erfarit några av de problem som nämndes av Price (1985),
som att bibliotekarierna saknar intresse för populärmusik. De tycks inte heller lida
någon brist på material inom detta område.

5.2  Vilka problem har man upptäckt med organisation av pop- och
rockmusik?

I detta kapitel kommer vi att redovisa och analysera de resultat gällande problem som
framkommit på flera institutioner.

Det är svårt att ha för finindelad systematik, av flera skäl. Det kräver stora
musikkunskaper, såväl av användaren som av klassifikatören. För klassifikatören ökar
risken för subjektivitet med antalet genrer man har att välja på. Ju fler genrer, desto
större risk att olika människor har olika uppfattning om vilken genre skivan tillhör.
Samma problem återfinns på användarens sida, det är svårare för användaren att förutse
i vilken genre skivan kan finnas ju fler genrer man har. Motsvarande problem finns då
artister gör skivor i olika genrer. Med en mycket bred genreindelning kan man hålla
samman en artists olika skivor inom samma avdelning, även om deras innehåll är olika.

Det kan också vara svårt att förstå strukturen i ett system som är mycket finindelat.
Eventuellt kan en tesaurliknande uppställning vara till nytta för att skapa överblick. Den
tillåter användaren att se vilka termer han har att välja bland. Grammofonarkivet har
redan denna typ av struktur i sin systematik, och enligt informanten där är det många
användare som har svårt att använda systematiken på grund av att de inte förstår den.
Detta gäller även SAB-systemets användare, det framgick t.ex. att på folkbiblioteket
känner de som arbetar med samlingen ibland inte till vilka avdelningar som finns i
SAB-systemet, och det används inte ofta för sökningar inom pop- och rockmusik. Det är
intressant att iaktta att SAB-systemet inte finns tillgängligt i biblioteken, vilket
omöjliggör för användaren att söka med hjälp av dess beteckningar. Möjligheten att
söka med hjälp av ämnesord, både i ämnesordsfält och fritextsökning kvarstår, men det
finns inte alltid riktlinjer för vilka ämnesord som används (t.ex. en ämnesordslista eller
–index).
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Musikvärldens föränderlighet är ett annat problem. En genreindelning av musik blir
snabbt föråldrad i och med den snabba utvecklingen på området när det gäller genrer.
Det är svårt att bygga ut systemet med nya genrer, eftersom man inte kan se förrän
efteråt om genrens relevans kvarstår eller om den bara var tillfällig. Har man då gjort en
klassifikationskod för den, kommer den avdelningen inte att växa mera, och kanske bara
består av några få skivor. Det är vanligt att en genre verkar relevant i början av sin
existens, men att den sedan kommer att införlivas med mainstreamkulturen, eller att den
i efterhand inte verkar så olik de genrer som redan finns. Dessa faktorer medför att man
bör vänta några år med att utveckla nya, finare genreindelningar i
klassifikationssystemet. Därmed kommer klassifikationssystemet att ligga lite efter
utvecklingen i musikvärlden.

Båda informanterna på SLBA satt med i Musikgruppen, som arbetade med revisionen
av SAB-systemet 1997. (Musikgruppens arbete har behandlats tidigare i uppsatsen). En
utbyggnad av SAB-systemets avdelning för rockmusik i samma omfattning som
avdelningen för konstmusik anser de svår att genomföra. Detta beror bland annat på
musikvärldens snabba förändringstakt. Nya genrer tillkommer ständigt och det är svårt
att veta hur beständiga de kommer att vara. Vissa nyare genrer uppgår också i redan
befintliga. Men man kan fråga sig om man måste låta bli att införa nya avdelningar för
att man inte vet om de kommer att vara bestående? Den musik som görs inom en
tillfällig genre kommer ju ändå att fortsätta existera. De som lyssnade på en genre som
inte längre existerar slutar väl inte att lyssna på musiken för att det inte produceras
några nya skivor i genren ifråga? Om ett bibliotek köper in musik i en genre så kommer
i alla fall de skivor som finns i beståndet att fortsätta existera och sökas efter, även om
genren är avslutad. Paralleller kan dras till skönlitteraturen. Även om t.ex. dadaismen
inte är en genre som är speciellt levande idag, så är det ändå ett faktum att den existerat,
och att bibliotekens samlingar innehåller böcker i genren. Genren går att söka efter i
katalogen även om den kanske inte tillhör en populär och ofta utlånad genre. Dadaism
ingår ändå som ett ämnesord i SAB-systemet.

Flera institutioner nämner problemet med att genrer kan försvinna efter en tid. På
Grammofonarkivet tar man upp exemplet med grunge, som i början av 90-talet
betraktades som en egen stil inom rocken, men som i dagens perspektiv kan anses vara
den riktning rocken kom att ta i USA vid denna tid. På Grammofonarkivet löses
problemet genom att man alltid tar en klassifikation som är generell och bestående, för
att sedan kunna lägga till en smalare genreterm, så att det finns utrymme även för dessa
mera ”osäkra” begrepp. I Göteborgs stadsbiblioteks katalog GOTLIB har man lagt till
ämnesordet ”techno” på vissa skivor. Detta verkar något underligt, eftersom vi vid en
sökning på detta ämnesord endast fick träff på 13 skivor (GOTLIB [2003-04-21]). Detta
är naturligtvis bra för den som tycker om technomusik, det är kanske inte för många
många poster att kolla igenom och utforska. Samtidigt kan man undra hur relevant det
är att ha ämnesordet då det inte finns så många skivor som har det i sin post.

I SAB-systemet ser det ut som att man på 70-talet, då rocken skulle uppdelas för första
gången, inte beaktade detta problem, utan lade till de genrer som var stora i den tiden.
Kanske var Yxne från början avsedd att endast innehålla 70-talets rock, vilket också är
en tänkbar förklaring. De underavdelningar den hade från början gör detta logiskt (bl. a.
symfonirock). När det nya systemet skapades i början av 80-talet hade 80-talets musik
ännu inte hunnit definieras, och den var troligen ganska lik 70-talets fortfarande. Därför
verkade det logiskt för dem som skapade den revisionen av systemet, att lägga in även
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80-talets musik under Yxne. Avdelningen har sedan kommit att innehålla alla senare
decennier för all framtid. Detta kan tolkas som en omdefinition av Yxne till att betyda
”rock” helt enkelt. Det finns ingen anledning att definiera med hjälp av årtionden, om de
inte får var sin klassifikationskod. Att inkludera ett flertal årtionden i en enda
klassifikationskod innebär bara att sökning med hjälp av decennier blir helt meningslös.

Då klassifikationskoden genererar ämnesord automatiskt får man problem med de
breda grupperna i klassifikationssystemet. De ämnesord som genereras kommer då
från flera olika genrer. Detta leder till problem då man söker på dessa smalare
ämnesord, får träff på den bredare klassifikationsavdelningen, och får upp musik inom
flera olika, i och för sig närliggande, genrer. Detta problem har uppmärksammats främst
på folkbiblioteken, eftersom de övriga institutionerna inte använder SAB-systemets
ämnesord för pop- och rockmusik. Det har påpekats att klassifikationskoder som
innehåller för många genrer blir betydelselösa, de säger ingenting om vad det är för
musik som finns på skivan. Ett lysande exempel är Michael Jackson, som i
Läsesalongens databas fick så skilda ämnesord som ”hiphop” och ”blues”.

Ett annat övergripande problem med musikklassifikation, och klassifikation
överhuvudtaget, är att den alltid är subjektiv. Olika personer har olika åsikter om vilken
genre musik tillhör, och vilka genrer som är relevanta. Detta återkommer vi till i nästa
kapitel.

Klassifikationskoder och hyllsignum visar sig vara två vitt skilda saker. Hyllsignat
består av endast de första bokstäverna i klassifikationskoden. Det visade sig på
Stadsbiblioteket i Göteborg att en del av de koder som finns i SAB-systemet efterlyses
av bibliotekarierna, som t.ex. punk och country. Dessa får båda hyllsignum Yxn.
Detsamma gäller reggae och salsa, som inte vanligen brukar räknas som rockmusik. I
nuläget skiljer bibliotekarierna själva ut de avdelningar de tycker inte passar under Yxn,
och skapar egna fack för dessa. På Göteborgs Stadsbibliotek använder man
genrebeteckningar i klartext klistrade på skivorna för att underlätta sorteringen. Det vore
troligen till hjälp om klassifikationskoderna användes som hyllsignum, och stod i
klartext direkt på skivorna? Vi tror att detta skulle underlätta för bibliotekarierna, som i
så fall lätt skulle kunna sortera in skivorna även om det fanns ett stort antal kategorier
att välja på.

5.3 Värderingar i institutionernas organisation av musik

5.3.1 Konstmusik kontra pop- och rockmusik
SAB-systemet i sig innehåller en hel del värderingar av musiken. Till att börja med kan
man undersöka det faktum att den klassiska musiken är så mycket mer finindelad än vad
de övriga musikstilarna är. Den klassiska musiken ägnas sexton sidor i SAB-systemet,
medan jazz-, pop- och rockmusik får samsas på fyra sidor, varav rock får en sida med
klassifikationskoder. Detta uppmärksammas på några institutioner i undersökningen.
Bland annat anser man att ”Jo det är klart att klassisk musik är väl lite finare så där. Och
det är ju väldigt utbyggt och så. Det är flera sidor, medan populärmusiken är väldigt
summariskt på, vad kan det va? tre fyra sidor.” (Intervju 2, SLBA [2003-03-06])
Orsaken tror man kan finnas i att värderingar hänger kvar från tidigare system. ”Ja de
som började med klassifikationssystemet, de föraktade väl populärmusiken, får man väl
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anta… För det var ju akademiker och sånt där … som började med systemet.” (Intervju
2, SLBA [2003-03-06]). Men man menade samtidigt att den synen på populärmusik har
förändrats även om SAB-systemet bär tydliga spår av den tidigare synen på musik: ”Så
att det… nu är det ju inte så. Det är klart att det finns kvar det där att den klassiska
musiken är så himla avancerad och det är så väl utbyggt och så.” (Intervju 2, SLBA
[2003-03-06]). Frågan är dock varför en tidigare nedvärdering av populärmusik (eller
uppvärdering av konstmusik om man så vill) har tillåtits hänga kvar in i det nuvarande
systemet? En anledning kan vara att man inte anser sig ha tid att klassificera om alla de
skivor som har gamla klassifikationskoder. Av denna anledning tar man ogärna bort en
avdelning från klassifikationssystemet.

Liknande värderingar i skillnaden mellan populärmusik och konstmusik kan skönjas på
folkbiblioteken i vår undersökning, och på Artisten, om man tittar på institutionernas
bestånd av fonogram. Den absoluta huvuddelen av institutionernas fonogrambestånd
består av konstmusik. Detta trots att det produceras så mycket mer rockmusik och
populärmusik idag, jämfört med utgivningen av konstmusik på skiva, och det faktum att
rockmusiken har en mycket högre utlåningsfrekvens än den klassiska musiken.

På Läsesalongen förklaras detta med att man på 70-talet köpte in mycket konstmusik.
Informanten uttrycker det som att ”alltså från början när det började köpas skivor så var
det ju det klassiska som var det härskande då, på 70-talet.” (Intervju, Läsesalongen
[2003-03-06]). Numera tycks man ha ändrat sin inställning till pop- och rock musik och
man är också mycket väl medveten om att det är denna musik som lånas ut mest:
”popen är inte det mesta vi har, alltså det lyssnas ju på mycket och det lånas ju
framförallt mest, men vi har ändå mest klassiskt” (Intervju, Läsesalongen [2003-03-
06]).

Också på stadsbiblioteket i Göteborg visar sig detta synsätt genom att pop- och
rockmusiken har en förhållandevis liten del av samlingen. På Göteborgs stadsbibliotek
har man dessutom endast CD-skivor, och har alltså rensat ut alla vinylskivor köpta på
70- och 80-talen och tidigare. Artisten visade sig vara det bibliotek som innehar den
minsta andelen ”rock och populär”, som man kallar det där. Kanske är det så att det är
här det visar sig som tydligast vilka värderingsgrunder som finns inom den akademiska
världen, när det gäller synen på populärmusik. Artisten har ju bara 238 skivor som
betecknas ”rock”, vilket innefattar ”rock och populär”. Det hänger säkerligen ihop med
hur utbildningarna ser ut på musikhögskolan, operahögskolan och musikvetenskapen.
Utbildningarna är mest koncentrerade på konstmusik. Värderingarna gentemot
populärmusik avspeglas rätt väl i det faktum att huvuddelen av musikutbildningarna
inom universitetet inte inriktar sig på den sortens musik överhuvudtaget.

Detta sätt att värdera musiken verkar inte finnas i samma utsträckning på Skivhugget
och Grammofonarkivet. Skivhugget inriktar sig på alla typer av musik, försäljningen
och kundanpassning är det viktiga. Grammofonarkivet köper också in alla typer av
musik. Möjligen kan man tycka att den mest övergripande indelningen av musiken som
de har i ”lätt” och ”seriös” musik är värderande. I den ”seriösa” musiken ingår då
konstmusik, medan pop och rock ingår i den ”lätta”. Beteckningarna används dock inte
på ett värderande sätt, utan finns där mest av pragmatiska skäl, enligt informanten.
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5.3.2 Pop- och rockmusik
Också inom de mer ”populära” musikstilarna pop- och rockmusik finns värderingar som
visar sig i våra intervjuer. I SAB-systemet finns klassifikationskoder för vissa genrer
inom rockmusiken, som t.ex. Yxnef, symfonirock. När man skapat dessa koder skiljer
man ut genrerna från den övergripande, Yxne, 70-talets rock och framåt. Man tycks
mena att dessa genrer skiljer sig så från den övriga rocken att de behöver ha en egen
klassifikationskod. När man skiljer ut vissa genrer på detta sätt, markerar man att de är
så viktiga att de förtjänar en egen klassifikationskod.

Mest påfallande är Yxnef, symfonirock, som diskuterades under intervjun på SLBA.
Man skulle kunna tänka sig att genren ifråga har en egen klassifikationskod p.g.a. att det
finns många skivor inom genren. En sökning på Yxnef på SLBA gav bara sextioåtta
träffar, i en katalog som omfattar 42 000 katalogposter. Informanten menade att ”det är
ju då man kan börja använda klassningarna, om man har ett sådant specialintresse, det är
ju ingen idé att börja söka på rockmusik, det blir ju för mycket” (Intervju 2, SLBA
[2003-03-06]). Personer med specialintressen inom andra än de inom SAB-systemet
befintliga genrerna kan dock inte få sina behov tillgodosedda. Frågan är varför just
symfonirock, och andra genrer med tydlig förankring i 70-talet, får egna
klassifikationskoder? Musiken är ju mer avancerad musikaliskt än vad t.ex.
garagerocken är. Kanske är detta ett kriterium för att få en egen klassifikationskod, med
tanke på att också experimentell rock, Yxneg, skiljs ut från 70-talets rock och framåt?

Tendenser till att nedvärdera musik som anses ”lättare” är också något vi stött på i våra
intervjuer. På Göteborgs stadsbibliotek talade man om huruvida man köper in
kommersiell popmusik som Britney Spears och liknande. ”Där är ett sånt där gränsfall
då som vi inte köper så mycket men ändå försöker ha nånting då så att det inte saknas
helt, vi har nog en Britney Spears och en Westlife och lite så” (Intervju, Göteborgs
Stadsbibliotek, [2003-02-26]). Man köper på Göteborgs stadsbibliotek inte in så mycket
musik inom den genren, delvis beroende på att man inte tycker att musiken är av hög
kvalité, men också för att pengar saknas för att köpa in allting. ”Det är väl lite
kvalitetsskäl ändå kanske då, det är ju en diskussion som ständigt pågår alltså…Men
sedan har vi ju begränsat med pengar…så vi kan inte köpa in allt heller” (Intervju,
Göteborgs Stadsbibliotek, [2003-02-26]). När man inte kan köpa in allt så får man
naturligtvis göra en avvägning och bestämma vad man inte ska köpa in. Samtidigt är
informanterna noga med att poängtera att det inte går att tala om musik som mera eller
mindre kommersiell. En värdering av musik kanske dock är oundviklig. Det är också
svårt att ställa upp kriterier för vilken musik som skall köpas in. Det som anses som den
musiken som skall finnas på biblioteket enligt bibliotekets personal, eller det som folk i
allmänhet lyssnar mest på? Det hör ihop med vilken roll man vill att biblioteket ska ha.
En fostrande roll, där man vill visa upp det som anses ha god kvalitet, eller enbart en
roll av informationsspridare av den kultur som finns i samhället, eller om man önskar en
avvägning mellan de båda ytterligheterna, där både den fostrande rollen och
avspeglingen av samhället i stort finns med.

I resultatdelen redovisade vi att man på SLBA hade vissa problem gällande värderingar
av musik som hamnar på Yxpb, schlager och evergreens. En klar tendens till en
nedvärdering av denna musik framkom under intervjun på SLBA, en tendens som klart
illustrerar att klassifikation av musik i högsta grad kan vara subjektiv.

Det blir ju omedvetet så blir det ju att värderingar och sånt där kommer in. Man måste
försöka lösgöra sig från vad man tycker om det man ska klassificera, va. Och det är lätt att
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vissa avdelningar som Yxp och Yxpb det blir slasktratt för sånt som… Det har vi ju pratat
om att ”det här va inget bra”, liksom, det… det hamnar på Yxpb. Det får inte vara Yxne det
(Intervju 2, SLBA [2003-03-06]).

Det är väl oundvikligen så att klassifikatörens egen musiksmak avspeglar sig på det sätt
som han/hon klassificerar musiken. Att helt skala bort subjektiviteten från
klassificerandet är nog en omöjlighet så länge det är en mänsklig varelse inblandad i
processen. Värderingar är en oundviklig del av klassifikationen så länge som man
använder sig av genreindelning i sitt klassifikationssystem. Om det inte är
klassifikatören som skall bestämma vad som hamnar var, så blir det problem gällande
vem som skall ha auktoriteten att bestämma hur musiken skall genrebestämmas. Även
om man skulle utgå från skivbolagens, förlagens eller distributörens genreindelning
hamnar man ändå i ett läge där subjektivitet gällande klassificering ingår som en
oundviklig del i arbetet, med den skillnaden att det blir kommersiella krafter som avgör
hur musiken skall klassificeras. På samma sätt blir det de kommersiella krafterna som
styr om man väljer att ställa upp skivorna efter skivbutikernas hylluppställning.

5.4  Återkoppling till musiklitteraturen
I den musiklitteratur som gåtts igenom i uppsatsen har framkommit att pop och rock är
genrer som är svårdefinierade, svåra att skilja från varandra såväl som från annan
musik. Lilliestam beskriver skillnaden som att rocken är hårdare, råare, medan popen är
mera lättlyssnad och tillrättalagd, och har en yngre publik. Dessutom har vi värderingen
att rocken är mera genuin, popen mera fabricerad (Lilliestam 1998, s. 23f). Vi kan se att
det i litteraturen fanns flera definitioner av rockmusik, såväl musikaliska, t.ex. i
Lilliestams bok Svensk Rock, som värdemässiga, i Keightleys artikel. Definitionerna av
popen tillkännager att detta begrepp är svårdefinierat rent musikaliskt, men alla tycks
överens om att popen definieras utifrån sin kommersiella status på något sätt. Myggans
nöjeslexikon talar om att pop som genreterm har använts för många olika sorters musik,
till och med rock’n’roll (1992, band 12, s. 130). I princip alla andra musikstilar kan
”popifieras”, och då kommer popen att definieras som det som blir kvar när man tagit
bort det särskiljande i den stil som popen använder sig av för tillfället. Trots att pop kan
gränsa till alla möjliga andra musikstilar menar Frith att det finns någonting som gör att
man alltid känner igen den, någonting bekant (2002, s. 97).

Detta är en åsikt som går igen i intervjuerna. På Grammofonarkivet har genren ”pop”
inga underavdelningar bland huvudgrupperna i deras systematik. ”Pop, det håller vi
rent, det får liksom vara pop” (Intervju, Grammofonarkivet [2003-03.07]).

”vi har ju liksom våra referenspunkter, som vi går igenom, att pop, det är liksom Beatles. Det är såhär
luftigt, lätt musikaliskt, det är liksom inte … det finns liksom inget depp. Ingen deppfaktor i popmusiken.
Rockmusiken, där kan det vara väldigt mycket känsla av ilska, liksom allt sånt där. Det är liksom en
känsla man har, vad är pop och rock, det är det enda man kan ha […]popmusik, det låter likadant vad det
än är.” (Intervju, Grammofonarkivet [2003-03-07]).

På SLBA uttrycktes uppfattningar som ”när man gör en sådan här indelning av
populärmusik, som ändrar sig så snabbt hela tiden, den blir ju väldigt snabbt föråldrad”.
”Det är ju svårt att klassificera just populärmusik och rockmusik för det har flytande
gränser liksom. Klassisk musik är betydligt enklare, Där, om det är en symfoni så är det
en symfoni, och då blir det Yma … rockmusiken är ju mer hur det låter, det är inte en
formklassning på samma sätt” (Intervju 2, SLBA, [2003-03-06]).
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I SAB-systemet förs popmusik till rock, enligt SLBA för att begreppet pop i princip
upphörde att existera under 70- och 80-talet. Pop var då synonymt med populärmusik,
och den pop som stod utanför denna definition hamnade under rock. De
klassifikationsavdelningar som nu används till populärmusik är:

Yxp Populärmusik (underhållningsmusik)
Yxpb Schlager och evergreens (schlager, svensktopp, dansband)
Yxpc Barbershop
Yxpd Lätta arrangemang av seriös musik (enl. informanterna på SLBA någon sorts
arrangemang av klassisk musik som gjorts om)
Yxpz Populärmusik: särskilda artister och ensembler

Av detta kan utläsas att man klassar som populärmusik dessa extremt ”lätta” genrer,
med ursprung främst i 60-talets popkultur. Ordet pop förekommer bara på ett ställe i
klassifikationssystemet, och det är i rubriken 60-talets pop och rock (Yxnd). Detta ger
en känsla av att 60-talet var popens verkliga årtionde. Detta är troligen sant. På 60-talet
kunde man, som visats tidigare i kapitlet ”Teoretisk ram”, tydligt se skillnad på pop och
rock. Popen var lättsam, samhällsbevarande till sin karaktär, tillhörde ”teen”- kulturen.
Rocken ansågs vara rebellisk, rå, kraftfull, i opposition mot samhället. Popens format
var singeln, rockens albumet. Rocken var klart seriös, medan popen var mera av
dagsländekaraktär. På SLBA påpekas att ”det fanns inte så många grenar heller inom
populärmusiken … på 60-talet … som det gör idag” (Intervju 2, SLBA, [2003-03-06]).

Både rocken och popen har sedan dess lånat så mycket från andra musikstilar att de
blivit till en blandning av alla stilar, vilket gjort dem mer och mer svårdefinierade
genom åren. Detta är troligen en orsak till att man för pop till rockavdelningen i SAB-
systemet. Det är helt enkelt för svårt att skilja mellan dessa kategorier, så man tar bort
allting som inte är pop och rock, och lägger det som inte kan placeras i någon annan
avdelning, i Yxn.

Det är alltså inte nödvändigtvis en värderingsfråga att SAB-systemets pop- och rock
avdelning inte är så finindelad.

På Skivhugget har man gjort på samma sätt: pop- och rockmusik placeras tillsammans,
men delas även upp på flera sätt, bland annat i svensk och utländsk, och dessutom
särskiljs den ”alternativa” musiken. Uppdelningen är pragmatisk, man utgår från var
kunderna förväntar sig att hitta skivan, och använder detta som enda
indelningskriterium. Som exempel tar informanten upp Britpopband som Oasis och
Suede, som först fanns på Independent (alternativ-) avdelningen, men i takt med att
deras popularitet ökade fick flyttas till pop/rockavdelningen, för att den större publik
som börjat intressera sig för dem skulle kunna hitta dem. (Indelningsgrunden för
Independentmusik är egentligen att skivan skall vara utgiven på ett litet skivbolag,
oberoende av den kommersiella skivindustrin).

På Artistens bibliotek får all populärmusik ämnesordet ”rock”. Detta fungerar inte så
mycket som en genrebeteckning, som för att särskilja populärmusikskivorna från den
övriga samlingen, som består mest av konstmusik och världsmusik. Detta fungerar
troligen bra, eftersom Artisten bara har knappt 300 populärmusikskivor i sin databas.
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Dessutom får skivorna den klassifikationskod Bibliotekstjänst lagt på dem, så det blir
även sökbara på detta sätt.

På Läsesalongen har man valt att skilja mellan Rock/Pop och Underhållning, som är en
avdelning där man placerar bland annat filmmusik. Underhållningsavdelningen skulle
kunna vara en avspegling av SAB-systemets Yxp-avdelning, där musiken har en
karaktär av underhållning. Den fungerar delvis också som en avdelning där man
placerar sådant som inte passar in i någon annan avdelning.

5.5  Slutsatser

Det finns en motsättning mellan hur teoretikerna i kunskapsöversikten anser att
tillgången på pop- och rockmusik skall förbättras, och vad institutionerna i
undersökningen anser. Teoretikerna förespråkar en finare indelning med många
genretermer som ämnesord, medan undersökningen visar på att institutionerna är av den
åsikten att fler genrer bara skulle förvirra användaren såväl som bibliotekarien. Detta
argument verkar dock endast gälla populärmusiken, eftersom konstmusiken
klassificeras mycket mera specifikt vid de flesta av institutionerna i undersökningen.

Värderingar har påverkat systemen för organisation i undersökningen, genom att
värderingar till viss del styr samlingens sammansättning, vilken i sin tur styr vilka
avdelningar som skall ingå i systematiken. De värderingar som gäller i det samhälle
systemet skapas i, återspeglas i systemet.

Om det är som bland andra Lilliestam och Warhol påpekar, att den härskande klassen i
samhället styr den kulturella kanon, är det då rätt att en institution som ett bibliotek tar
hänsyn till dessa värderingar i sin inköpspolitik? Detta återspeglas i bibliotekens system
genom tyngdpunkten på konstmusik, vilken går igen i SAB-systemet. Konstmusik kan
knappast sägas vara ”var mans” musik. Är det bibliotekets uppgift att försöka ”höja”
allmänheten till de högutbildades bildningsnivå, eller är bibliotekets samlingar till för att
dessa högutbildade skall kunna låna denna ”finkulturella” musik?

Enligt Warhol är det den populäraste musiken som är den bästa, den som har högst
kvalitet. Det motsatta gäller i bibliotekens samlingar och i SAB-systemet, där
konstmusiken breder ut sig, medan den populära, folkliga musiken (schlager, dansband,
svensktopp, vanlig pop) får en avdelning att dela på, eller klassificeras tillsammans med
andra stilar (pop på Yxn t.ex.). Om man anammade Warhols idéer skulle den populära
musiken få mycket större utrymme, och eventuellt konkurrera ut konstmusiken och
folkmusiken.

Det är kanske bibliotekets uppgift att fungera som ett alternativ till den kommersiella
populärmusiken? I så fall borde alla alternativa genrer få lika stort utrymme i SAB-
systemet, t.ex. världsmusik och alternativ rock.

Biblioteket bör frigöra sig från den kulturella kanon som skapats av den högutbildade
klassen genom århundraden, även om detta av praktiska skäl kommer att ta lång tid.
Man bör inte låta det faktum att det kräver mycket arbete stå i vägen för en mera rättvis
och användaranpassad indelning av musik på bibliotek.
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6. Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att jämföra olika metoder för organiserandet av pop- och
rockmusik i Sverige för att identifiera problem och möjligheter inom området.
Författarna menar att värderingar har en stor inverkan på metoder för att organisera pop-
och rockmusik. Huvudfrågan inriktar sig därför på hur pop- och rockmusik värderas vid
organiserandet av denna musik på några stora fonogramsamlingar av olika karaktär.

Som ytterligare grund för att besvara frågorna och uppfylla syftet utfördes också en
kunskapsöversikt och en mindre genomgång av vad musikvetare och andra
musikteoretiker menar med begreppen pop och rock, samt vilka värderingar som omger
denna musik. Biblioteks- och informationsvetarna i kunskapsöversikten menar att
återvinningen av pop- och rockmusik kan ökas genom användningen av en väl utbyggd
musiktesaur och en stor användning av ämnesord efter musikgenre. De menar att genre
är en mycket viktig ingång vid sökning efter musiken, men också för hylluppställning,
där man tycker att man på biblioteken bör efterlikna skivbutikernas system för
uppställning. Musikvetarna menar att många värderingar finns när det gäller pop- och
rockmusik, bl.a. att den inte anses lika god eller fin som konstmusiken och att rocken
anses vara finare än popmusiken.

Som grund för att besvara frågorna och uppfylla syftet utförs en empirisk studie, där sex
institutioner intervjuas om hur de organiserar fonogram och problem där med.
Institutionerna utgörs av bibliotek, arkiv och en stor kommersiell skivhandel.

Av dessa institutioner använder flertalet SAB-systemet för klassifikationen av pop- och
rockmusik. Detta gäller för biblioteken och Statens ljud- och bildarkiv. Det andra
arkivet i undersökningen, Sveriges Radios grammofonarkiv, samt den kommersiella
skivbutiken använder båda egenutvecklade system. Skivhandeln har ett mycket
pragmatiskt synsätt på organiserandet av musiken. Man försöker i möjligaste mån
placera musiken där folk förväntas hitta den. Sveriges Radios grammofonarkiv har ett
mycket finindelat system, anpassat efter att användarna skall kunna söka på mycket
smala genrer, årtal, geografisk placering m.m.

I den empiriska studien framkommer en syn på problem med organiserandet av pop-
och rockmusiken som är gemensam för de flesta av institutionerna. Den är lite
annorlunda än biblioteks- och informationsvetarnas i kunskapsöversikten.
Institutionerna tycks mena att problem uppstår då man använder sig av ett stort antal
genretermer vid klassifikation och hylluppställning. Informanterna menar att ett mer
finindelat system ökar problemen för såväl återvinning som för klassifikation. Ökar man
antalet musikgenrer kräver det stora musikkunskaper av såväl klassifikatören som
användarna. Man menar också att detta innebär en ökad risk för att subjektiviteten vid
klassifikationen ökar, så att klassifikationen blir inkonsekvent då olika människor kan
ha olika uppfattningar om vilken genre musiken tillhör. Det kan dessutom vara svårt att
förstå strukturen i ett mycket finindelat system. Man menar att en tesaurlikande
uppställning kan vara till hjälp för att skapa överblick. Men vid den institution som har
det mest finindelade systemet, Sveriges Radios grammofonarkiv, tycker man att många
användare har svårt för att använda systematiken, som har en tesaurusliknande karaktär.
Ett annat problem med ökad genreanvändning som togs upp i intervjuerna var att



61

klassifikationssystemen snabbt blir föråldrade. Detta i och med musikvärldens
föränderlighet: nya genrer tillkommer ständigt och gamla försvinner. En försiktighet vid
införandet av nya genrer i systemen rekommenderades av informanterna, en försiktighet
som innebär att klassifikationssystem hela tiden ligger efter i utvecklingen av nya
genrer.

Bland de institutioner som använder SAB-systemet påtalades problem med de breda
klassifikationskoderna. På folkbiblioteken i undersökningen genereras ämnesorden
automatiskt av klassifikationskoden, vilket kan få till följd att ämnesorden står för flera
olika genrer, som innefattas i klassifikationskoden. När användarna sedan söker på de
smalare genrer ämnesorden står för, får de träffar på alla de närliggande genrerna. Man
kan t.ex. få upp alla bluesskivor då man söker på hiphop, eftersom dessa genrer samsas
under samma klassifikationskod.

De värderingar som tas upp av musikvetare i den teoretiska ansatsen i uppsatsen,
återfinns till viss del i institutionernas sätt att organisera musiken. Detta gäller främst de
institutioner som använder sig av SAB-systemet. SAB-systemet uppvisar i vissa
hänseenden samma värderingar mellan konstmusik och populärmusik som musikvetaren
Lars Lilliestam påtalar i ”Om musikaliska termer och värderingar”. Finindelningen av
konstmusiken och den grova indelningen av populärmusiken i klassifikationssystemet
tyder på en nedvärdering av populärmusiken. På biblioteken i undersökningen är det
också så att konstmusiken tillsammans med folkmusiken utgör huvudparten av
samlingarna, trots att utlåningsstatistik tycks peka på att pop- och rockmusiken utlånas
mest. Också inom populärmusikavdelningen tycks det finnas värderingar då vissa
genrer fått egna klassifikationskoder, medan andra samlas under mycket breda rubriker.
Ett exempel på detta kan vara att symfonirocken fått en egen kod, trots att mycket få
fonogram med denna musik finns i samlingarna. Den moderna popmusiken, eller den
s.k. listmusiken, så som den representeras av Britney Spears, Westlife m.fl., har dock
ingen egen kod. Det saknas överhuvudtaget en kod för popmusik gjord efter 60-talet i
SAB-systemet. Det mesta av denna musik hamnar under Yxne, 70-talets rock och
framåt. Detta kan vara en avspegling av tendensen att undervärdera popen i förhållande
till rocken, som framkommer i teoridelen. Men det kan också bero på att popen är
svårdefinierbar som musikgenre.

Slutsatsen i uppsatsen är att kulturella värderingar till stor del styr hur organisationen av
musiken ser ut. Speciellt gäller detta biblioteken i undersökningen, vilkas
fonogramsamlingar speglar en syn på biblioteken som förmedlare av ”god” kultur och
inte den kultur som är mest gångbar bland allmänheten.
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